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    Na Žertvách 10, 180 00, Praha 8 
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 Elektrorozvody:  Ing. Pavel Macháček 
 Zeměd. půd. fond: Ing. Jeřábek 

 

Doplněno pořizovatelem o náležitosti vyplývající ze správního řádu a náležitostí uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona: 12/2018 
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A.  POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
  

Pořízení ÚP Jílovice bylo schváleno zastupitelstvem obce Jílovice dne 13.6.2011 (o zajištění pořízení 
byl úřad územního plánování požádán dne 19.9.2011). Úřad územního plánování, ve spolupráci s určeným 
zastupitelem panem Václavem Ježkem (určen usnesením zastupitelstva obce Jílovice ze dne 13.6.2011), 
zpracoval v srpnu 2012 návrh zadání ÚP Jílovice. Projednané zadání (návrh zadání zaslán dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu přílohou dopisu ze dne 5.10.2012 a vystaven k veřejnému 
nahlédnutí po dobu min. 30-ti dnů v termínu od 9.10.2012 do 9.11.2012 / oznámení vyvěšeno na úředních 
deskách od 8.10.2012 - do 12.11.2012) bylo schváleno usnesením zastupitelstva dne 26.11.2012.  

Součástí schváleného zadání byl požadavek na posouzení koncepce ve smyslu ustanovení §10i 
zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA), uplatněný Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, 
odborem životního prostředí a zemědělství dne 29.10.2012 (č.j. 17773/ZP/2012). 

Na základě schváleného zadání zpracoval v září 2013 projektant Ing. Pavel Kramář, ČKA 02091, návrh 
ÚP Jílovice, kdy řešením vlastního návrhu byly výrazně redukovány jednotlivé záměry obsažené v návrhu 
zadání (v dotčeném území jsou navrhovány pouze plochy změn pro bydlení a sportu, resp. rozšíření 
sportovních ploch o výměře 0,47 ha). V zohlednění těchto skutečností krajský úřad, jako příslušný úřad ve 
smyslu § 22 „zákona EIA“, přehodnotil své stanovisko požadující návrh ÚP Jílovice posoudit z hlediska vlivů 
na životní prostředí podle §10i zákona EIA, zejm. pak s ohledem na skutečnost, že nebyly naplněny citované 
důvody zakládající nezbytnost komplexního posouzení vlivů návrhu ÚP Jílovice na životní prostředí – a od 
svého požadavku ustoupil s odůvodněním, že návrh územního plánu Jílovice neobsahuje vymezení ploch 
pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č.1 zákona EIA, které by mohly závažně ovlivnit životní 
prostředí (stanovisko č.j.17088/ZP/2013 ze dne 23.9.2013).  

Pořizovatel oznámil projednání návrhu ÚP Jílovice, podle § 50 odst. 2 stavebního zákona, dopisem ze 
dne 30.9.2013 dotčeným orgánům, obci Jílovice, sousedním obcím a krajskému úřadu - a v souladu 
s ustanovení § 50 odst.3 stavebního zákona jej doručil veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách 
MMHK a obce Jílovice dne 2.10.2013. Návrh ÚP Jílovice pro posouzení podle § 50, odst. 5 – 7 stavebního 
zákona byl krajskému úřadu předán dne 2.10.2013 (na CD nosiči). Společné jednání se konalo na MMHK 
dne 22.10.2013. Při společném jednání o návrhu ÚP Jílovice byly uplatněny stanoviska dotčených orgánů a 
připomínky z řad veřejnosti (připomínky sousedních obcí nebyly uplatněny), které byly následně 
vyhodnoceny pořizovatelem a určeným zastupitelem.  

Krajský úřad podle § 50, odst. 7 stavebního zákona ve svém stanovisku ze dne 19.12.2013 (žádost o 
stanovisko krajskému úřadu podána 5.12.2013) sdělil, že z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, i s ohledem na uplatnění zájmů, neshledal takové nedostatky, které by bránily 
pořizovateli zahájit řízení o změně ÚP Jílovice v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona. 

Po ukončení projednání pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil v souladu 
s ustanovením § 51, odst. 1 stavebního zákona výsledky projednání návrhu územního plánu a následně 
v březnu 2014 zpracoval pokyny pro dopracování návrhu ÚP Jílovice, které byly projektantovi předány dne 
13.3 2014 – návrh ÚP Jílovice byl upraven na základě výsledků společného jednání a návazně předán 
pořizovateli. 

Dopisem ze dne 2.4.2014 oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, obci Jílovice a sousedním obcím, 
datum a místo veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP. Tento upravený a posouzený 
návrh ÚP Jílovice a oznámení o konání veřejného projednání dne 12.5.2014 bylo doručeno veřejnou 
vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách Obecního úřadu Jílovice a MMHK dne 2.4.2014 (vyhláška 
sejmuta 13.5.2014).  Vyhláškou byla veřejnost zároveň upozorněna na možnost podávat k projednávané 
územně plánovací dokumentaci námitky či připomínky a to ve lhůtě do 7 dnů od veřejného projednání 
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(dotčené osoby byly upozorněny na skutečnost, že k později uplatněným stanoviskám, připomínkám a 
námitkám se nepřihlíží). 

Veřejné projednání návrhu ÚP Jílovice podle §52 stavebního zákona (s odborným výkladem 
projektanta) se uskutečnilo dne 12.5.2014 v Jílovicích (v areálu „Na ohrádce“). Ve lhůtě 7 dnů od dne 
veřejného projednání byly u pořizovatele uplatněny připomínky. Pořizovatel, ve spolupráci s určeným 
zastupitelem, vyhodnotil výsledky projednání – a následně zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu, viz kapitola P) – Q). 
Zastupitelstvo obce Jílovice na svém zasedání dne 12.5.2014 předběžně odsouhlasilo výsledky projednání 
do té doby podaných připomínek. 

Vyhodnocení výsledku projednání bylo, v souladu s § 53 odst.1  stavebního zákona, doručeno 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění stanovisek (žádost o stanovisko k výsledku projednání 
návrhu ÚP Jílovice ze dne 26.6.2014). V zákonné lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení neuplatnil žádný 
z obeslaných nesouhlas s návrhem vyhodnocení či připomínky. 

Z projednání návrhu Územního plánu Jílovice podle § 52 stavebního zákona vzešly pouze požadavky 
na nepodstatné úpravy (kdy úpravou není podstatně změněn návrh řešení - nejsou dotčeny veřejné zájmy - 
nejsou nově dotčena vlastnická práva …) a po provedených úpravách nebyl tak uplatněn požadavek na 
opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Jílovice.  

Návazně pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny územního plánu v souladu s ustanovením §53, 
odst.4), stavebního zákona. Z průběhu řízení vyplynulo, že návrh ÚP Jílovice není v rozporu s požadavky 
uvedenými v § 53 stavebního zákona a lze jej doporučit zastupitelstvu obce Jílovice k vydání formou 
opatření obecné povahy. V souladu s ustanovením §54 odst. 1) stavebního zákona pořizovatel předložil 
zastupitelstvu obce k datu 22.9.2014 návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním (předkládací 
zpráva k vydání 18.9.2014). 

Zastupitelstvo obce Jílovice ověřilo předložený územní plán v souladu s ustanovením §54 odst. 2) 
stavebního zákona na svém zasedání dne 6.10.2014 - a v souladu s ustanovením § 54 odst. 3)  stavebního 
zákona vrátilo tento návrh ÚP Jílovice pořizovateli při vydání územního plánu zpět se svými pokyny k úpravě 
návrhu a jeho novému projednání. Požadované úpravy se týkaly zpřesnění a doplnění textové části návrhu 
ÚP Jílovice v kap. F („Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsoben využití …“), v plochách 
„plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ)“, „plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL)“ a 
„plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské NSz“. Pořizovatel následně zajistil úpravu návrhu 
územního plánu - návrh ÚP Jílovice byl upraven na základě pokynů zastupitelstva obce Jílovice doručenými 
dne 20.10.2014 a návazně předán pořizovateli k dalšímu projednávání. 

V souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona bylo pokračováno v řízení o vydání územního plánu. 
Dopisem ze dne 7.11.2014 oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, obci Jílovice a sousedním obcím, datum 
a místo opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Jílovice. Tento upravený 
a posouzený návrh ÚP Jílovice a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání dne 18.12.2014 
bylo doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách Obecního úřadu Jílovice a MMHK dne 
14.11.2014 (vyhláška sejmuta 19.12.2014). Vyhláškou byla veřejnost zároveň upozorněna na možnost 
podávat námitky či připomínky k projednávané územně plánovací dokumentaci, a to pouze v rozsahu 
provedených úprav (neprojednává se kompletní návrh územního plánu), a ve lhůtě do 7 dnů od veřejného 
projednání (dotčené osoby byly upozorněny na skutečnost, že k později uplatněným stanoviskám, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží). 

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Jílovice podle §52 stavebního zákona (s odborným 
výkladem projektanta) se uskutečnilo dne 18.12.2014 na MMHK. Ve lhůtě 7 dnů od dne veřejného 
projednání byly u pořizovatele uplatněny námitky. Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, 
vyhodnotil výsledky projednání – a v daných souvislostech opakovaně konzultoval s dotčeným orgánem 
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(Státní pozemkový úřad) uplatněné námitky s požadovanými úpravami, prezentující ve své podstatě 
negativní dopad platné územně plánovací dokumentace na komplexní pozemkové úpravy. Současně byla 
problematika související s návrhem vyhodnocení námitek pracovně konzultována se všemi zastupiteli obce 
Jílovice – cílem bylo najít mezi nimi shodu a územní plán vydat. V časovém horizontu roku 2016 byly 
pracovně ověřovány další aktuální podněty obce, které by případně bylo vhodné dodatečně řešit rovněž 
v návrhu, který by ovšem znamenaly další opakované veřejné projednání. Od těchto dodatečně obcí 
uplatněných podnětů bylo v horizontu roku 2018 následně upuštěno. 

Pořizovatel návazně s určeným zastupitelem k datu 13.7.2018 zpracoval s ohledem na veřejné zájmy 
„Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných při opakovaném veřejném 
projednání“, viz kapitola P) – Q), kdy v rámci opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu 
byly uplatněny tři námitky, z toho dvě byly obsahově shodné a jedna námitka (která byla shledána jako 
částečně oprávněná). Tento návrh byl se zastupiteli obce Jílovice předběžně odsouhlasen.  

Dopisem ze dne 17.7.2018 zaslal pořizovatel tyto návrhy dotčeným orgánům a krajskému úřadu - a 
požádal o uplatnění jejich stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Ve stanovené lhůtě byla uplatněna 
pouze souhlasná stanoviska. V souladu s vyhodnocením zpracoval pořizovatel pro projektanta pokyny k 
dopracování návrhu územního plánu „ÚP Jílovice, pokyny k úpravě návrhu ÚP Jílovice v souladu s výsledky 
opakovaného veřejného projednání“. Návrh ÚP Jílovice byl poté upraven na základě těchto pokynů upraven 
a předán pořizovateli k projednání dne 20.8.2018. Podstatná úprava návrhu územního plánu Jílovice spočívá 
ve zpřesnění, resp. doplnění textové části návrhu územního plánu Jílovice v kap. F, zejm. v plochách výroby 
a skladování – zemědělská výroba (VZ) a plochách výroby a skladování lehký průmysl (VL). 

Pořizovatel následně zajistil stanovisko krajského úřadu k návrhu ÚP Jílovice (pro druhé opakované 
veřejné projednání) dle § 53 odst.2 stavebního zákona, datované 12.9.2018, ve kterém je konstatováno, že 
„návrh územního plánu Jílovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona 
EIA“, s odůvodněním: Krajský úřad konstatuje, že provedenými úpravami v návrhu územního plánu Jílovice 
nedochází ke změnám, kterými by byly dotčeny zájmy podle zákona EIA. Z tohoto důvodu nemá krajský úřad 
připomínky. 

Dopisem ze dne 20.8.2018 oznámil pořizovatel dotčeným orgánům, obci Jílovice a sousedním obcím, 
datum a místo druhého opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Jílovice. 
Tento upravený a posouzený návrh ÚP Jílovice a oznámení o konání druhého opakovaného veřejného 
projednání bylo doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách Obecního úřadu Jílovice a 
MMHK dne 20.8.2018 (vyhláška sejmuta 21.9.2018). Vyhláškou byla veřejnost zároveň upozorněna na 
možnost podávat námitky či připomínky k projednávané územně plánovací dokumentaci, a to pouze v 
rozsahu provedených úprav (neprojednává se kompletní návrh územního plánu), a ve lhůtě do 7 dnů od 
veřejného projednání (dotčené osoby byly upozorněny na skutečnost, že k později uplatněným stanoviskám, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží). 

Druhé opakované veřejné projednání návrhu ÚP Jílovice podle §52 stavebního zákona (s odborným 
výkladem projektanta) se uskutečnilo dne 20.9.2018 na MMHK. Ve lhůtě 7 dnů od dne veřejného 
projednání byly u pořizovatele opakovaně uplatněny námitky, ve své podstatě totožné s námitkami podanými 
k prvnímu opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, 
opětovně vyhodnotil výsledky projednání, které byly konzultovány a předběžně dohodnuty na pracovním 
jednání se zastupiteli obce Jílovice na pracovním jednání dne 26.9.2018. Výsledky konzultací byly 
zapracovány do „návrhu rozhodnutí zastupitelstva obce Jílovice o námitkách k návrhu ÚP Jílovice 
uplatněných při jeho druhém opakovaném veřejném projednání“ – o námitkách rozhodlo zastupitelstvo obce 
na svém zasedání dne 3.10.2018 (usnesení zveřejněno 8.10.2018 – 31.10.2018 na úřední desce obce 
Jílovice). 
Pozn.: Rozhodnutí o námitkách uplatněných podle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona ve vazbě na ustanovení 
§ 172 odst. 5 správního řádu je součástí odůvodnění opatření obecné povahy. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze 
odvolat ani podat rozklad, tedy podat řádný opravný prostředek. Způsob rozhodnutí o uplatněných námitkách však 
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může být předmětem přezkumného řízení podle ustanovení § 94 správního řádu vyplývající z podané žádosti ze 
strany dotčených osob, o jejichž námitkách se rozhodovalo tak také z moci úřední. 

Návazně k datu 30.10.2018 zpracoval pořizovatel s určeným zastupitelem, s ohledem na veřejné zájmy 
a rozhodnutí zastupitelstva obce Jílovice, vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Jílovice po druhém 
opakovaném veřejném projednání, resp. „Návrh na rozhodnutí o námitkách k návrhu ÚP Jílovice a návrh 
vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Jílovice, uplatněných při druhém opakovaném veřejném projednání“, 
viz kapitola P) – Q). Vyhodnocením je deklarován stav, kdy námitkám uplatněným při veřejném projednání je 
navrženo z části nevyhovět, resp. vyhovět pouze v případě odlišné specifikace stávajících ploch v krajině 
z hlediska jejich funkčního zatřídění - s konstatováním, že případné úpravy nemají podstatný vliv na 
koncepci krajiny (návrh úpravy byl konzultován bez připomínek s dotčeným orgánem na úseku ochrany 
krajiny). Pořizovatel zaslal tyto návrhy dotčeným orgánům a krajskému úřadu (dopis doručen dne 
30.10.2018) a požádal o uplatnění jejich stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. Ve stanovené lhůtě 
byla uplatněna pouze souhlasná stanoviska.  

Z projednání návrhu ÚP Jílovice podle § 52 stavebního zákona tak nevzešly požadavky na 
podstatnou úpravu návrhu ÚP Jílovice: úpravou není podstatně změněn návrh řešení - nejsou dotčeny 
veřejné zájmy - nejsou nově dotčena vlastnická …. S ohledem na uvedenou skutečnost nebyl tento ve 
smyslu ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona v rozsahu předmětných úprav opakovaně veřejně 
projednán. 

Návazně pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu v souladu s ustanovením § 53, 
odst.4), stavebního zákona - v daném smyslu doplnil odůvodnění o část zpracovanou dle § 53, odst. 5 
stavebního zákona dle § 172 odst. 4, 5 zákona správního řádu - a připravil návrh na vydání ÚP Jílovice. 
Z průběhu řízení vyplynulo, že návrh ÚP Jílovice není v rozporu s požadavky uvedenými v § 53 stavebního 
zákona a lze jej doporučit zastupitelstvu obce Jílovice k vydání formou opatření obecné povahy. 

Veškeré doklady o pořizování včetně připomínek a stanovisek, uplatněných v průběhu celého 
projednávání územního plánu jsou součástí dokladové části ÚP Jílovice, která bude uložena v souladu 
s ustanovením § 165 odst.1 stavebního zákona u obce Jílovice.  

 
 

B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

 
Územní plán je vypracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 

Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015. Je respektováno a při 
dimenzování rozvojových ploch zohledněno, že řešené území - coby součást SO ORP Hradec Králové - leží 
v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice. Řešené území nespadá do rozvojových os, specifických 
oblastí ani koridorů a ploch dopravy vymezených v PÚR - území je dotčené koridorem pro plynovod 
přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území 
Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod-Kudowa Zdrój v 
Královéhradeckém kraji (P5). Z obecně formulovaných Republikových priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území ze schválené PÚR ve znění Aktualizace č. 1 (2015) naplňuje předmětný 
ÚP zejména body 14, 14a, 15, 16 a 19 až 31. 

ÚP respektuje Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje ve znění Aktualizace č.1, dále jen 
ZUR KHK (Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje byly vydány zastupitelstvem 
Královéhradeckého kraje dne 8.9.2011 usnesením č. 22/1564/2001 a nabyly účinnosti 16. 11.2011 - 
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje a jejich úplné znění po této aktualizaci bylo podle požadavku § 42c 
stavebního zákona doručeny veřejnou vyhláškou s datem nabytí účinnosti dne 3. října 2018); kdy mj.  
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- umisťuje v území koridor územní rezervy pro záměr mezinárodního významu pod ozn. TP1r / 
propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63, vedoucí z území obce Olešná v kraji Vysočina na hranici 
ČR – Polsko, a to do území hraničního přechodu Náchod – Kudowa Zdrój (pro daný koridor plynovodu 
byla dne 8.11.2017 schválena územní studie „Prověření územních podmínek pro umístění záměru 
plynovodu přepravní soustavy (P5)/(TP1r) na území Královéhradeckého kraje“, (zpracovatel je 
společnost Amec Foster Wheeler, s.r.o., zastoupená pořizovatelem Ing. arch. Pavlem Šemorou). 

 

B.1. Soulad s politikou územního rozvoje 

B.1.1 Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen „PÚR ČR“), schválené usnesením vlády 
ČR č. 929 ze dne 20. července 2009 vyplývají pro Územní plán Jílovice tyto požadavky: 

• Zohlednit dotčení řešeného území polohou v rozvojové oblasti OB4 (Hradec Králové / Pardubice - 
ORP Hradec Králové, čl. 43 PÚR ČR): 

Jedná se o silnou dvojjadernou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná 
část má mezinárodní význam. Rozvojově podporujícím faktorem je poloha na I. tranzitním 
železničním koridoru a dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do 
Polska. 

• Respektovat vymezené koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury, které mají vliv na 
řešené území a pro které je nutno zajistit územní ochranu, popř. územní rezervu, v daném případě 
(155) P5 koridor pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z okolí obce Olešná v kraji 
Vysočina na hranici ČR-Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod-Kudowa zdrój v 
Královéhradeckém kraji / důvod vymezení je územní ochrana koridoru a tím umožnění budoucího 
propojení přepravních systémů ČR a Polska: 
Pozn. Územím obce Jílovice neprochází žádný koridor a plocha dopravní infrastruktury, vymezené 
PÚR ČR. 

V dané souvislosti jsou dokumentem PUR ČR stanoveny úkoly pro územní plánování mimo jiné:  

„Při respektování republikových priorit územního plánování umožňovat v rozvojových oblastech a 
rozvojových osách intenzivní využívání území v souvislosti s rozvojem veřejné infrastruktury - z 
tohoto důvodu v rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet podmínky pro umístění aktivit 
mezinárodního a republikového významu s požadavky na změny v území a tím přispívat k zachování 
charakteru území mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy“. 

B.1.2 Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených 
„Politikou územního rozvoje“ se v řešení územního plánu promítnou zejména následující body: 

-  (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice.  

Územní plán vytváří obecné podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území. Urbanistická koncepce vychází 
z historicky utvářené struktury osídlení, respektuje ji a dále rozvíjí, stávající využití území není zásadně 
měněno. Zastavitelné plochy jsou vymezovány v přímé vazbě na zastavěné území a dopravní systém 
v území tak, aby byly minimalizovány nároky na zábor zemědělského půdního fondu a lesních pozemků a 
jsou vymezeny s ohledem na specifický krajinný ráz. Podmínky využívání jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití jsou formulovány s ohledem na estetickou hodnotu území spočívající v harmonickém 
uspořádání přírodních a civilizačních prvků.  

- (15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  
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Územní plán přispívá k vytvoření vhodných podmínek pro soudržnost komunity obyvatel s dostatkem veřejné 
vybavenosti a vhodným rozmístěním veřejných ploch a funkčního využití území. Vytváří tak bezpečné a 
sociálně udržitelné životní prostředí. 

- (16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat 
také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení 
územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s 
určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

Územní plán upřednostnil systémová řešení a přistoupil k řešení ochrany hodnot území a nezhoršuje 
stav. Tato navrhovaná řešení byla projednávána s uživateli a jsou v souladu s nadřazenými dokumenty. 

- (18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství 
mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurence-schopnost. 

V zastavitelné části obce je navržena převládající funkce smíšená obytná, která umožní vznik dalších 
drobných center obce. Obec je propojena se sousedními obcemi odpovídající technickou a dopravní 
infrastrukturou, včetně turistických a cyklistických tras, a systémem zeleně. 

- (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území 
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, vč. minimalizace její fragmentace. Cílem je 
účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 
které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

Územní plán vymezuje rozvojové plochy pouze v návaznosti na stávající zastavěné území. V nově 
navržených plochách převažují funkce bydlení a funkce občanského vybavení – sportovní, vytvoří tak 
celistvou zastavěnou plochu obce. Územním plánem jsou vymezeny stabilizované plochy smíšené obytné 
venkovské (SV), ve které byla jejich stávající funkce potvrzena a v rámci přípustných a podmíněně 
přípustných podmínek jejich využití doplněna o další funkce, v rámci nichž je možné rozvíjet ekonomické 
aktivity v území. Podpora drobného podnikání je promítnuta do územního plánu formou rozšíření ploch SV 
pro bydlení a podnikání se stanovením podrobných podmínek pro přípustné využití ploch, kdy jsou takto 
vytvořeny předpoklady pro aktivaci místního ekonomického potenciálu.  

Na okraji zastavitelného území brownfield zemědělského areálu slouží jako bioplynová stanice a sousední 
pozemek pro skladování a podnikatelské aktivity. Územní plán nevymezuje žádné plochy, jejichž funkce by 
mohla působit nadměrnou zátěž okolního přírodního prostředí. Ochrana nezastavěného území je zajištěna 
vymezením stabilizovaných ploch s jednoznačně formulovanými podmínkami využití.    

- (20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. 
ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zde zejména formou důsledné ochrany 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 
bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro 
implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti 
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu 
s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
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Rozvojové lokality umísťuje návrh ÚP Jílovice do co nejméně konfliktních lokalit, vytváří podmínky pro 
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru a pro udržování rozmanitosti venkovské krajiny. Územní plán 
respektuje a dále rozvíjí stávající urbanistickou strukturu sídla, v řešeném území nejsou známy záměry, které 
by svým charakterem měly významný vliv na krajinu a její uspořádání. Při vymezování zastavitelných ploch 
jsou dodrženy zásady ochrany půdního fondu. Územní plán vymezuje a na základě zpracovaných podkladů 
a dokumentů dále upřesňuje skladebné prvky ÚSES doplněné systémem interakčních prvků, tak aby byl 
zachován specifický krajinný ráz v území. Za účelem zvyšování ekologické stability jsou v území vymezeny 
plochy smíšené nezastavěného území NSz a interakční prvky (stromořadí) umožňující realizaci ekologicko 
stabilizačních a revitalizačních opatření vedoucích k snížení eroze půdy a podpoření retenční schopnosti 
krajiny.  

- (21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro 
vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v 
rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána 
lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného 
území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a 
dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. 

Všechny stávající plochy zeleně byly návrhem územního plánu ochráněny a vzájemně propojeny. 
Navrhované biokoridory jsou v interakci s prvky ekologické stability okolních obcí. Vznik nových interakčních 
prvků a vymezení pásů nezastavitelného území přispěje k přirozené obnově krajiny, vyšší biodiverzitě a 
vzniku kvalitní krajiny s rekreačním potenciálem. 

-  (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. 
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které 
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky např. pěší, cyklo, hipo, agroturistiky ...  

Systém zeleně a vodních ploch propojených interakčními prvky nevylučuje rekreační možnosti a vytvoří tak 
předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Území je napojeno na síť cyklotras č. 4165, 4166 a 4257. Rozvojové lokality navržené v ÚP nenarušují jejich 
umístění. Celoroční využití je možné bez dalších omezení. Turistická trasa vede v jižní části katastrálního 
území Jílovic. 

-  (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li 
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. 

Územní plán počítá s budoucím vedením VVTL plynovodu (územní rezerva) a bere ohled na současné 
krajinné prvky i v sousedních katastrálních územích. Technická infrastruktura bude vedena s ohledem na 
prostupnost území. Nová dopravní infrastruktura není navržena. 

- (25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s 
ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.  

Ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi zabezpečují zejména plochy vymezené ÚP: smíšené 
nezastavěného území, interakční prvky a další prvky v rámci zemědělských ploch. Prvky protierozních 
opatření jsou navrhovány tak, aby se co nejúčinněji podílely na zadržení vody v krajině (louky). Jako 
protipovodňové opatření slouží suchý poldr. 

- (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.  
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V záplavových územích nejsou navrženy žádné zastavitelné plochy ani veřejná infrastruktura.  

- (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. 

Stávající urbanistická struktura sídla podpořena umístěním veřejné infrastruktury v jejím centru. Plochy pro 
veřejnou infrastrukturu (pošta, obecní úřad) jsou stabilizovány. 

- (29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj 
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a 
dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě 
pěších a cyklistických cest.   

Hromadná doprava do malé obce je limitována na autobusovou, protože železniční doprava je mimo pěší 
dosah. Stávající síť cyklistických a turistický tras je podpořena a s novými se nepočítá. Silniční síť je 
stabilizována a plně dostačující. 

- (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti.  

Obec Jílovice je napojena na skupinový vodovod Litá ze dvou směrů – od Výravy a od Tošova a dále je 
propojena na Libníkovice.  Vodovodní síť pokrývá celé území obce. V části obce je nutné uvažovat 
s výměnou stávajícího vodovodního řadu, dále je navržené propojení vodovodním řadem na obec Vysoký 
Újezd. Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující i pro plánovaný rozvoj obce a zůstane 
zachován i do budoucna. V návrhových lokalitách budou navrženy nové vodovodní řady.  
V obci existuje soustavná síť jednotné kanalizace, která je zaústěna do dočišťovacích nádrží.  Do této 
kanalizace jsou zaústěny přepady z předčistících zařízení u jednotlivých producentů. V návrhovém období je 
počítáno s doplnění revizních objektů na stávající kanalizaci. Stávající systém jednotné kanalizace zůstane 
zachován.  
 Srážkové vody z rozvojových lokalit budou zneškodňovány v souladu s platnými zákony. 

- (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z 
obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik 
při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

V obci je šetrným alternativním zdrojem elektrické energie funkční bioplynová stanice zpracovávající 
biologický odpad. Stanice se nachází v zemědělském areálu obce a určená plocha je stabilizována. 
 
B.2. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem: 

Předmětné správní území obce Jílovice je součástí území řešeného Zásadámi územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č.1 (dále též jen „ZÚR KHK“), které nabyly účinnosti dne 
3.10.2018. ZÚR KHK ve vazbě na vymezení v PÚR ČR zpřesňuje vymezení rozvojové oblasti 
mezinárodního a republikového významu OB4 (aktuálním řešením obec Jílovice není zahrnuta v této 
rozvojové oblasti) - a pro zabezpečení udržitelného rozvoje území mezi rozvojovými oblastmi, rozvojovými 
osami a specifickými oblastmi na území kraje tak vymezuje (v rozsahu území dotčených obcí toto území, vč. 
obce Jílovice) území obce Jílovice jako Území vyváženým rozvojovým potenciálem. 
 
B.2.1 Priority územního plánování kraje jsou určeny ke konkretizaci cílů a úkolů územního plánování a 
požadavků na udržitelný rozvoj území v územně plánovací činnosti měst a obcí, kterými jsou stanovovány 
podmínky pro změny v konkrétních plochách: 

4)  tvorba územních podmínek pro rozvoj technické infrastruktury nadmístního významu 
potřebné pro zajištění optimálního napojení a technické obsluhy rozvojových oblastí a ploch na tyto 
systémy,  
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Obec Jílovice se nachází v území s vyváženým rozvojovým potenciálem území (tj. mezi rozvojovými 
oblastmi, rozvojovými osami a specifickými oblastmi na území kraje). V daném smyslu návrh územního 
plánu respektuje vymezené koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury, které mají vliv na řešené 
území a pro které je nutno zajistit územní ochranu, popř. územní rezervu – tj. upřesňuje a územně hájí 
koridor územní rezervy mezinárodního významu: 
- plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Olešná u Havlíčkova Brodu v Kraji Vysočina přes území 
Pardubického kraje na hranici ČR/Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdrój v 
Královéhradeckém kraji, vymezený v PÚR ČR jako záměr P5 (TP1r).  

5d)  respektování a další rozvoj specifických a jedinečných znaků sídelní struktury každé obce a 
zachování vzájemného prostorového oddělení jednotlivých sídel územím volné krajiny,  

Návrhem řešení je respektována zejm. struktura obce daná jejím historickým vývojem, mimo jiné je 
respektováno a posíleno její původní založení, její dominanty, hladina zástavby a stávající charakter sídla - k 
rozvoji jsou přednostně zhodnoceny nevyužívané objekty a plochy neexistující zástavby, při zohlednění 
obnovy sídelní struktury ve staré půdorysné stopě. 
Návrh řešení preferuje zástavbu posilující identitu daného místa v provázanosti na urbanistickou kontinuální 
lokaci míst s původním rázem zástavby. Navrhované plochy navazují na současně zastavěné území. Nové 
plochy zastavitelné nejsou izolovány, budoucí výstavba přispívá k posílení identity prostoru v rámci zasazení 
do jedinečného krajinného rázu. Nevyužívané plochy byly zohledněny, sídlo je navrženo k adekvátnímu 
zahuštění, a ohledem na minimální zábor krajiny. V regulativech ploch s rozdílným způsobem využití byly 
stanoveny prostorové podmínky výstavby a intenzity využití pozemků s ohledem na možné budoucí potřeby 
obce.  

6) navrhování územních řešení směřujících k prevenci nežádoucí míry prostorové sociální 
segregace s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, zejména předcházet vzniku obytných 
území prostorově a provozně izolovaných od stabilizovaných obytných území a předcházet vzniku 
rozsáhlých obytných území bez zajištění jejich odpovídající veřejné prostupnosti,  

Zastavitelné plochy jsou lokalizovány s ohledem na strukturu zástavby a funkční využití přilehlých ploch tak, 
aby byly eliminovány negativní vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Dále je v ÚP je navrženo rozšíření 
občanské vybavenosti – sportoviště. Navržená veřejná prostranství v centru obce umožní sdružování občanů 
a podporu komunitního života. 

7) vytváření územních podmínek pro doplnění občanského vybavení na venkově (zdravotních, 
sociálních a kulturních služeb, sportovních a volnočasových zařízení), 

Územním plánem jsou vymezeny stabilizované plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury (OV). 
Dále je navrženo rozšíření ploch občanského vybavení pro sport při stávajícím sportovišti. Rozvoj dalšího 
občanského vybavení včetně komerčních aktivit je umožněn v rámci přípustného využití v plochách 
smíšených obytných (SV). 

8) ochrana územních podmínek pro zachování potenciálu zemědělství a lesního hospodářství, 

Veškeré plochy ZPF a PUPFL jsou vymezeny jako plochy lesní (NL), plochy zemědělské (NZ),  případně 
přírodní (NP) nebo případně jako plochy smíšené nezastavěného území-zemědělské (NSz) nebo smíšené 
nezastavěného území-přírodní (NSp). Jsou navržena opatření k ochraně půdního fondu na svazích, kde by 
mohlo docházet k erozi orné půdy. Rozsah zastavitelných ploch odpovídá předpokládanému 
demografickému vývoji obce a nesnižuje tak potenciál zemědělství a lesního hospodářství. 

9) vytváření územních podmínek pro zlepšení dopravní prostupnosti a zabezpečení optimální 
dopravní obslužnosti s cílem zajištění dostupnosti pracovních příležitostí a občanského vybavení 
včetně rekreace, 

Stávající plochy sloužící dopravní prostupnosti jsou stabilizovány a jsou dostačující pro ekonomickou aktivitu 
v obci.  

Územním plánem jsou stabilizovány vymezené stávající plochy dopravní infrastruktury silniční (DS).  
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Účelové komunikace ve volné krajině (mimo zastavěné a zastavitelné území): zemědělské, lesní a 
přístupové komunikace k nemovitostem jsou nedílnou součástí těchto jednotlivých funkčních ploch a nejsou 
samostatně územním plánem vymezeny. 

10) přednostní nové využití nevyužívaných nebo nedostatečně či nevhodně výrobních, 
skladových areálů a dalších ploch a areálů opuštěných armádou a ploch vyžadujících asanaci a 
rekultivaci (brownfields), …. 

10b)  předcházení střetu vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a 
prostorového uspořádání území, zejména ochrana obytných a rekreačních území před negativními 
vlivy z koncentrovaných výrobních činností a z dopravy,  

Na okraji zastavitelného území brownfield zemědělského areálu slouží jako bioplynová stanice a sousední 
pozemek pro skladování a podnikatelské aktivity. Tato funkce je stabilizována a nepůsobí nadměrnou zátěž 
okolního přírodního prostředí. V současné době je historicky původní zemědělský areál v území využíván 
zejm. pro účely bioplynové stanice - současném stavu se tak tedy nejedná o chov zvířat či zvěře na daném 
území (stávající stav v území bez živočišné výroby) a tento charakter výroby je návrhem respektován 
s možností případného rozvoje doplňkových aktivit. 

11) územní podpora rozvoje aktivit vedoucích k dalšímu využívání odpadů jako surovin, ……… 

Pro řešené území nejsou stanoveny specifické požadavky na rozvoj aktivit v oblasti nakládání s odpady.  

15) stanovování požadavků na budoucí využití území s ohledem na preventivní ochranu území a 
obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, 
eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zajišťování územní ochrany ploch 
potřebných pro umisťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi, pro zajištění přirozené 
retence srážkových vod i pro zajištění retence povrchových vod v území pro případná období sucha, 
pro protierozní opatření a pro území určená k rozlivům povodní,  

Za účelem ochrany a obnovy krajiny jsou vymezeny plochy smíšené nezastavěného území (NSz, NSp) a 
ploch lesa (NL), v nichž je umožněna realizace protipovodňových, revitalizačních a protierozních opatření. 
Protipovodňovým opatřením je stabilizovaný suchý poldr. Sesuvy půdy jsou již ošetřeny zalesněním 
příslušných ploch na jižním okraji katastru obce. Proti možným sesuvům ornice ze zemědělské půdy do 
zastavěné části obce jsou navrženy plochy zeleně a travního porostu NSp a NSz. 

16) podpora protierozních opatření, akumulace a zvyšování přirozené retence srážkových vod 
v území, zachycování a regulovaného odvodu přívalových vod (protipovodňová opatření) včetně 
revitalizací říčních systémů a přírodě blízkých protipovodňových opatření, 

Součástí ekologicko-stabilizačních opatření jsou pak zejména prvky územního systému ekologické stability 
včetně rozsáhlého systému interakčních prvků. Ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné erozi podpoří 
zejména zatravněné plochy na svazích nad zastavěným územím a při korytě potoka.  

17) péče o zemědělský půdní fond (dále též jen „ZPF“) a pozemky určené pro funkci lesa (dále 
též jen „PUPFL“) jako jednu z hlavních složek životního prostředí, 

Územní plán vymezuje nezbytně nutný rozsah zastavitelných ploch na úkor zemědělské půdy. Plochy 
PUPFL jsou stabilizovány. Další prvky proti větrné a vodní erozi zemědělské půdy jsou navrženy.  
Rozsah zastavitelných ploch je navržen podle předpokládaného demografického vývoje s ohledem na 
minimalizaci vlivů záborů půdy. 

18) ochrana území s podzemními a povrchovými zdroji pitné vody pro zajištění dlouhodobého 
optimálního zásobování území kraje 

Požadavky na ochranu podzemních a povrchových zdrojů pitné vody vyplývají z příslušných právních 
předpisů a jsou územním plánem respektovány 

19) ochrana území prvků územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního 
významu a zlepšování biologické prostupnosti krajiny, zejména známých a potenciálních migračních 
tras živočichů ….. 
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Systém ÚSES je tvořen regionálním biokoridorem RK H057 v jižní části katastru a je doplněn lokálním 
místním systémem. Územním plánem jsou dále stanoveny obecné zásady pro využívání ploch ÚSES. 
V řešeném území nedochází k překryvu ÚSES s takovými plochami, které by znemožňovaly realizaci 
navrhovaných opatření v rámci prvků ÚSES. 

20) ochrana kulturního dědictví spočívajícího v polycentrické sídelní struktuře, hodnotách 
zachovalých urbanistických celků včetně architektonických a archeologických památek.  

Urbanistický celek není ÚP narušen. Požadavky na ochranu kulturního a historického dědictví vyplývající 
z příslušných právních předpisů jsou dále zajištěny především stanovením podmínek plošného a 
prostorového uspořádání jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Řešené území je území s 
možným výskytem archeologických nálezů a toto je třeba respektovat. S ohledem na odůvodněný 
předpoklad přítomnosti movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví v území je třeba při realizaci 
všech aktivit, jejichž součástí jsou zemní (terénní) práce, zajistit provedení záchranného archeologického 
výzkumu.  

Požadavky byly splněny a zakresleny. 
 

B.2.2 V návrhu ÚP Jílovice jsou splněny úkoly pro územní plánování, které vyplývají ze ZÚR 
Královéhradeckého kraje:  

ZÚR KHK v daném území s vyváženým rozvojovým potenciálem stanovuje úkoly pro územní plánování:  

- vymezovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a podporu rozvoje lidských zdrojů především v 
zastavěném území a v bezprostřední vazbě na něj a v území s odpovídajícími podmínkami dopravní 
obslužnosti; pro tyto účely přednostně nově využívat území ploch přestavby,  
- vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti vyšších spádových center osídlení,  
- vytvářet územní podmínky pro dostupnost občanského vybavení každodenní potřeby, zejména zařízení 
předškolní výchovy, základního školství, ambulantní zdravotní péče, sociální péče, veřejné administrativy či 
maloobchodu pro obyvatele obcí, 
- vytvářet územní podmínky přednostně pro rozvoj drobné a řemeslné výroby, výrobních a nevýrobních 
služeb a dalších ekonomických aktivit nenáročných na dopravní obslužnost a zdroje.  

 
ZÚR KHK specifikuje mj. i požadavek zpřesnit a územně stabilizovat plochy a koridory dopravní či technické 
infrastruktury, rozvojové plochy, plochy pro protipovodňovou ochranu území a prvky územního systému 
ekologické stability nadregionálního a regionálního významu, v daném případě: 

- vymezení vedení technické infrastruktury, resp. koridoru územní rezervy technické 
infrastruktury pod ozn. TP1r (plynárenství) / propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z 
okolí obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR – Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod – 
Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji (propojení přepravních systémů ČR a Polska)  

- vymezení koncepce ÚSES na regionální úrovni, pod ozn RK H057 (regionální biokoridor) / 
s cílem zajištění respektování ploch a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES na regionální a 
nadregionální úrovni jako nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability 
krajiny. 

Pozn.  
Problematika shora citovaného vymezení vedení technické infrastruktury TP1r je řešena územně plánovacím 
podkladem „US-01 Prověření územních podmínek pro umístění záměru plynovodu přepravní soustavy (P5) / 
(TP1r) na území Královéhradeckého kraje“ (data o pořízení vložena do evidence o územně plánovací 
činnosti dne 8. listopadu 2017). Obsahem územní studie, bylo zejména prověření vymezené plochy pro 
změnu využití územní studií definované v obsahu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje v rámci, které má dojít k prověření územních podmínek tohoto záměru na území 
Královéhradeckého kraje pro jeho umístění v navazující územně plánovací dokumentaci formou umožňující 
jeho realizaci. ÚP Jílovice je v souladu s tímto územně plánovacím podkladem.  
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Vymezením ploch bydlení a občanského vybavení a stanovením podmínek pro jejich využití územní plán 
respektuje historicky utvářenou hierarchii sídla i jeho urbanistickou strukturu. V rámci ploch smíšených 
obytných (SV) jsou vytvořeny podmínky nejen pro rozvoj bydlení, ale i občanského vybavení (veřejného, 
komerčního charakteru, sportovních zařízení, rekreace, nerušící výroby, apod.). Rozsah zastavitelných ploch 
byl vymezen s ohledem na demografické předpoklady a pozici ve struktuře osídlení. V řešeném území 
nejsou zakládána nová sídla.  

Územním plánem je respektován krajinný ráz území dle charakteristiky v ZÚR KHK. Celková koncepce 
rozvoje území obce Jílovice vychází z hodnot a charakteristických znaků krajiny v řešeném území, 
respektuje historicky utvářené prostředí, skladbu a poměr funkcí v krajině a vzájemné vazby mezi sídly a 
krajinou. V rámci oblastí krajinného rázu jsou stanoveny cílové charakteristiky jednotlivých oblastí se 
shodným typem krajiny. Území obce Jílovice je charakterizováno jako lesozemědělský typ krajiny s převahou 
polí a luk.  Územní plán nemění charakter zemědělské a lesnické produkce s nadmístními dopady do území. 
Realizace krajinné zeleně je umožněna v nezastavěném území v rámci jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití. Systém krajinné zeleně je podpořen návrhem liniových interakčních prvků, jež jsou 
součástí ÚSES. V rozsahu prvků ÚSES nejsou navrhovány záměry, které by znemožnily nebo znesnadnily 
realizaci ÚSES.  

Uvedené požadavky jsou splněny – respektovány. Při zpracování ÚP Jílovice byly respektovány principy a 
podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů a Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje na životní 
prostředí (Posouzení vlivů Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na životní 
prostředí, EMPLA AG, spol. s r.o. 2010).  

Pozn. 
Shora citovaná problematika koncepce uspořádání krajiny je řešena územně plánovacím podkladem, 
„Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje“ (data o pořízení vložena do evidence o územně plánovací 
činnosti dne 2. července 2018). Tento územně plánovací podklad vymezuje vlastní krajiny pro celé správní 
území Královéhradeckého kraje (ve smyslu Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské 
úmluvy o krajině č. 13/2005 Sb. m. s.) na základě provedené analýzy při zohlednění veškerých zájmů v 
krajině a stanovení jejich cílových charakteristik (cílových kvalit) vč. podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení. Územní studie posuzuje stav krajiny Královéhradeckého kraje s cílem vymezit její hodnoty a 
potenciály, identifikovat problémy a limity jejího využívání. Řešení návrhu ÚP Jílovice není v nesouladu 
s řešením, vyplývajícím pro správní území Ledce z toho územně plánovacího podkladu. 
 
 

C.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  

 
ÚP zohledňuje potřebné aspekty koordinace s ÚPD pro správní území sousedních obcí, které jsou 

schváleny dle platných právních předpisů, popř. podle předešlých právních předpisů a v současné době se 
zpracovávají nové ÚPD.  
 
Vysoký Újezd: ÚP řeší stávající dopravní napojení na silnici III/2992 v jihozápadní části řešeného území bez 
zvláštních požadavků. Napojení na stávající silnici III/29833 je zachováno a respektováno i s cyklotrasami. 
Po silnici je vedena cyklotrasa č. 4166. Regionální biokoridor RK H057 navazuje na katastru Vysoký Újezd.  
Na části katastru obce Vysoký Újezd je umístěn Jílovický potok s navazujícími návrhovými plochami 
smíšenými, nezastavěného území - zemědělskými. Hranice CHOPAV navazuje na vymezenou hranici na 
území vysokého Újezdu. Trasy vedení vvn a vn přechází a navazují. Požadavky na jiné řešení návaznosti v 
území Vysokého Újezdu nejsou.       
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Jeníkovice: ÚP řeší stávající dopravní napojení na silnici III/2992 v jižní části řešeného území bez zvláštních 
požadavků. Po silnici je vedena cyklotrasa č. 4165. Regionální biokoridor RK H057 do katastru Jeníkovic 
nezasahuje. Požadavky na jiné řešení návaznosti v území Jeníkovic nejsou.       
  
Libníkovice: Napojení na stávající silnici III/29833 je zachováno a respektováno i s cyklotrasami. Po silnici 
je vedena cyklotrasa č. 4257. Regionální biokoridor RK H057 navazuje na katastru Libníkovice.  
Podél východní hranice katastru obce Libníkovice navazuje ÚSES na lokální biokoridor. Územím prochází 
rezerva pro vedení VVTL plynovodu, která přesně navazuje na sousední katastr.  Požadavky na jiné řešení 
návaznosti v území Libníkovic nejsou.           
 
České Meziříčí a Skršice: Napojení na stávající silnici III/30813 je zachováno a respektováno. Územím 
podle ZÚR KK prochází rezerva pro vedení VVTL plynovodu, která v ÚP Librantice, ÚP Libníkovice a návrhu 
ÚP Jílovice je navržena v šíři 300m. Na střed rezervy navazuje koridor vedení i v ÚP České meziříčí, jen je 
na tomto navržen v poloviční šíři.           
   
Výrava: Napojení na stávající silnici III/2992 je zachováno a respektováno i s cyklotrasami. Po silnici je 
vedena cyklotrasa č. 4166. V rámci řešení lokálních biokoridorů na katastru Libníkovice, Vysoký Újezd a 
jílovice bylo provedeno jednotné řešení, z něhož vyplývá požadavek na obec Výrava, aby zde při další 
změně ÚP bylo upraveno vedení biokoridoru pa hranicích mezi katastry Libníkovice a Jílovice s Výravou.  
Územím by měla podle ZÚR KK procházet rezerva pro vedení VVTL plynovodu, která není v ÚP Výravy 
zanesena. Požadavky na úpravu tedy pro území Výravy jsou: upravit vedení biokoridoru BK7 a BK8 tak, aby 
navazovaly na sousední katastry Libníkovic a Jílovic. Dále doplnit územní rezervu pro VVTL plynovod.          
  
Z hlediska širších vztahů je zohledněno napojení na sítě technického vybavení a propojení všech prvků 
ÚSES. Návrh územního plánu Jílovice byl koordinován se schválenými územními plány sousedních obcí 
Vysoký Újezd, Jeníkovice, Výrava, Libníkovice, Skršice a České Meziříčí. Koncepce rozvoje obce Jílovice 
stanovená v územním plánu bude mít neznatelný vliv na okolní obce. Z pohledu širších vztahů je řešena 
návaznost jednotlivých funkčních ploch a dalších prostorových a funkčních vazeb zejména v oblasti dopravní 
a technické infrastruktury, ochrany přírody a navazujících prvků územního systému ekologické stability. 

 Systém osídlení, sídelní struktura 

Obec Jílovice leží v severovýchodní části okresu Hradec Králové. Patří do spádové oblasti města Hradec 
Králové, v blízké vzdálenosti se nacházejí i další významné sídlení jednotky, a to Třebechovice pod Orebem 
a České Meziříčí. Tato sídla plní hlavní roli při zajištění základního i vyššího občanského vybavení pro 
obyvatele. 

 Přírodní systém 

Jižní částí prochází regionální biokoridor RBK H057, který vychází z katastru obce Jílovice a pokračuje přes 
lokální biocentrum (LBC2). Na východní straně prochází lokální biokoridor po okraji lesa katastru Libníkovice 
směrem na sever do lokálního biocentra LBC1. Dále je navrženo prodloužení tohoto lokálního biokoridoru, 
tak aby navazoval na biokoridor na katastru obce Libníkovice.   

 Širší dopravní vazby 

Dopravní obsluhu řešeného území zajišťuje pouze silniční doprava. Síť komunikací tvoří silnice III/2993 
vedoucí z Jeníkovic, III/2992 z Výravy, III/30813 z Českého Meziříčí a III/29833 z Libníkovic pokračující na 
Vysoký Újezd.   

 Zásobování vodou 

Obec Jílovice je napojena na skupinový vodovod Litá ze dvou směrů – od Výravy a od Tošova a dále je 
propojena na Libníkovice. Návrh počítá s propojením vodovodního řadu na obec Vysoký Újezd. 
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 Kanalizace 

V obci existuje soustavná síť jednotné kanalizace, která je zaústěna do dočišťovacích nádrží. Do této 
kanalizace jsou zaústěny přepady z předčistících zařízení u jednotlivých producentů. Stávající systém 
jednotné kanalizace zůstane zachován.     

 Zásobování elektrickou energií 

Obec Jílovice má vybudovánu distribuční síť venkovním vedením 35 kV s návrhem na nové přívodní vedení 
v jižní a severní části obce. Vlastní rozvody po obci budou přednostně řešeny kabelizací.   

 Zásobování plynem 

Obec Jílovice je plynofikována, nová výstavba se napojí na plyn. Severně od obce prochází koridor VVTL 
plynovodu (územní rezerva).    

 Telekomunikace, radiokomunikace 

Řešené území je napojeno z TO Hradec Králové. Územím prochází nadzemní radioreléové vedení armády 
ČR v celém plošném rozsahu, takže nebylo do výkresové části zakresleno. 
 

Z hlediska širších územních vztahů, které nejsou obsahem schválené PÚR ani ÚPD kraje, ale vycházejí z 
integrované strategie Mikroregionu Třebechovicko (obec Jílovice je součástí uvedeného mikroregionu), jsou 
v řešení ÚP zohledněny priority rozvoje území stanovené v uvedeném dokumentu 
(http://www.trebechovicko.cz): 

PRIORITNÍ OBLAST 1: Infrastruktura a životní prostředí 
- Vysoká kvalita života obyvatel zabezpečená fungující dopravní i technickou infrastrukturou, dobrým 
životním prostředím a vysokým standardem bydlení 
1.1: Kvalitní dopravní infrastruktura, bezpečný provoz na komunikacích 
1.2: Bezpečné a reprezentativní veřejné prostory v obcích 
1.3: Eliminace environmentálních rizik a ochrana přírody 
1.4: Vyhovující úroveň technické infrastruktury a dostatečná nabídka kvalitního bydlení 

Tyto body byly zohledněny v řešení ÚP. 

PRIORITNÍ OBLAST 2: Občanská vybavenost a kvalita života obyvatel 
- Sociálně stabilní obyvatelstvo, lidé spokojení se životem ve své obci. 
2.1: Komplexní a snadno dostupná nabídka služeb pro obyvatele regionu 
2.2: Široká škála sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit obyvatel včetně zajištění 
zázemí pro jejich provozování 

Tyto body byly zohledněny v řešení ÚP. 

PRIORITNÍ OBLAST 3: Cestovní ruch a podnikání 
- Dynamicky se rozvíjející hospodářství v regionu, zvýšení atraktivity území pro investice a cestovní 
ruch. 
3.1: Efektivní využití specifického hospodářského potenciálu regionu, podpora podnikání a investic 
3.2: Využití a údržba přírodních, kulturních a historických atraktivit za účelem rozvoje cestovního 
ruchu i rekreace místních obyvatel 
3.3: Rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 

Tyto body byly zohledněny v řešení ÚP. 
 

V roce 2015 došlo k aktualizaci systému ekologické stability na území ORP Hradec Králové, kdy byl 
vyhotoven a projednán „Plán ÚSES – pro celé území ORP Hradec Králové, aktualizace vymezení systému 
ekologické stability“. 

ÚP Jílovice nezohlednil, a to vzhledem k době svého vzniku a projednávání v roce 2013-2014, 
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uvedený a v současné době již zpracovaný „Plán ÚSES pro celé území ORP Hradec Králové, aktualizace 
vymezení systému ekologické stability“ (AGERIS s.r.o., Brno; dokončen 10/2015 - dále jen „Plán ÚSES“). 
Upřesnění, doplnění a zajištění funkčních návazností tohoto podkladu, resp. jeho postupné promítnutí řešení 
ÚSES do územně plánovací obce Jílovice se předpokládá v následné úpravě této dokumentace (tj. příští 
změně ÚP Jílovice), kdy do úprav řešení budou rovněž zapracovány výsledky v současné době 
zpracovávané Územní studie krajiny, jejíž výsledky, požadavky a doporučení budou jedním ze základních 
podkladů pro rozhodování o krajině (orgán ochrany přírody a krajiny bude v další změně Územního plánu 
Jílovice požadovat zapracování jeho vymezení dle zpracované a platné dokumentace „Plán ÚSES – pro celé 
území ORP Hradec Králové, aktualizace vymezení systému ekologické stability“ a zajištění návazností na 
okolní správní území). 
 
 

D.  VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU 
ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

  

 Územní plán zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních 
předpisů. 

Územní plán chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života 
obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 
území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se 
vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Územní plán stanovuje podmínky využití pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití jak pro 
zastavěné území, tak pro nezastavěné území. Nezastavěné území je členěno na plochy zemědělské (NZ), 
plochy lesní (NL), vodní toky a plochy (W) a plochy smíšené nezastavěného území (NS). V těchto 
jednotlivých plochách jsou stanoveny podmínky, za nichž je v těchto plochách možné umisťovat jednotlivé 
stavby, zařízené a opatření tak, aby nedošlo k narušení primární funkce těchto ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

Územní plán Jílovice je zpracován v souladu se stavem území, jeho přírodní, kulturními a 
civilizačními hodnotami a stanovuje koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na 
hodnoty a podmínky území. Prověřuje a posuzuje potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, 
jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 
území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Při tvorbě územního plánu byly uplatňovány poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, 
územního plánování, ekologie a památkové péče. 

Územní plán je zpracováván v souladu s potřebami obce a zároveň tak, aby byly chráněny hlavní 
složky životního prostředí a nedošlo k narušení přírodních i urbanistických hodnot řešeného území. 
Koncepce řešení územního plánu se ve své podstatě zaměřuje na dva základní požadavky, a to 
minimalizovat příčiny negativních vlivů na kvalitu života v řešeném území a napomoci rozvoji hodnotných 
prvků v území. Návrhem nových zastavitelných ploch se respektuje urbanistická koncepce sídla a chrání 
přírodní charakter kvalitních prvků v území. Tím jsou stanoveny zásady využívání území (zejména 
prostřednictvím regulativů funkčního využití), zásady prostorového řešení dalšího rozvoje sídla a zásady 
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rozvoje jednotlivých funkčních složek. Realizace záměrů obsažených v územním plánu musí probíhat ve 
vzájemné provázanosti, tj. rozvoj obytné zástavby v souladu s rozvojem technické infrastruktury. 

Uplatňování ÚP negativně neovlivní přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, urbanistické, 
architektonické a archeologické hodnoty. Realizací záměrů obsažených v ÚP Jílovice nedojde ke střetům se 
zájmy ochrany přírody, k ohrožení atraktivity bydlení ani případné rekreační funkce území. Předpokládaný 
zábor zemědělské půdy zemědělských pozemků neohrozí zájmy hospodaření na zemědělské půdě.  

Návrh ÚP Jílovice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu §18 a § 19 stavebního 
zákona. 

 
 

E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

  

Veškeré kroky při zpracování, pořizování a projednávání ÚP Jílovice probíhaly v souladu se 
stavebním zákonem, jeho vyhláškami a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád), viz. výše kap. A „Postup při pořízení územního plánu“: 

„Návrh ÚP Jílovice (dokumentace je formálně zpracovaná ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích 
předpisů, v platném znění viz výše): 

- je zpracován v souladu se schváleným zadáním tohoto dokumentu, viz kap. G) textové části 
odůvodnění územního plánu  
- není posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10 i zákona č.100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
neboť od požadavku posouzení bylo upuštěno po předložení rozpracovaného návrhu územního 
plánu Jílovice s odůvodněním, že návrh územního plánu Jílovice neobsahuje vymezení ploch pro 
případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona EIA, které by mohly závažně ovlivnit 
životní prostředí, viz kap. F-e), kap. L) 
- vyhodnocuje účelné využití zastavěného území a potřebu vymezení zastavitelných ploch, viz kap. 
K) textové části odůvodnění územního plánu  
- komplexně zdůvodňuje přijaté řešení, viz kap. H) textové části odůvodnění územního plánu  
- je projednán s dotčenými orgány, hájícími státní zájmy podle zvláštních předpisů a s dalšími 
dotčenými organizacemi 
- o projednání návrhu ÚP Jílovice byly vyrozuměny všechny sousední obce, kdy ve stanoveném 
termínu obce neuplatnily žádné požadavky ani připomínky a lze tedy předpokládat jejich souhlas 
- je projednán s veřejností, v řízení o územním plánu byly uplatněny námitky a připomínky, které byly 
vyhodnoceny s ohledem na veřejné zájmy a vzešlé požadavky na úpravy byly následně do návrhu 
řešení zapracovány, viz kap. P) - Q) textové části odůvodnění územního plánu. 

- vymezuje zastavěné území: 
Zastavěné území obce je v územním plánu vymezeno projektantem v souladu se zák. č. 183/2006 
Sb. na základě aktuální mapy katastru nemovitostí s upřesněním podle průzkumu v terénu k 
1.4.2013.  Vychází ze skutečného stavu zastavěnosti území zjištěného terénním průzkumem, z 
evidence zastavěných ploch a nádvoří v katastru nemovitostí a z dosud platného dokumentu ÚPD 
obce Jílovice. Hranice zastavěného území je zakreslena v grafické části dokumentace ÚP (Hlavní 
výkres, Výkres základního členění území) a Odůvodnění ÚP. 
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F. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ-SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, 
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

  
V procesu pořizování územně plánovací dokumentace chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních 

předpisů dotčené orgány. Pro postupy podle stavebního zákona, které nejsou správním řízením, vydávají 
dotčené orgány stanoviska, která jsou závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávaná podle 
stavebního zákona, s tím, že dle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu dotčený orgán uplatňuje svou 
pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v 
jakém mu byla svěřena.  

V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo projednání návrhu územního plánu 
oznámeno jednotlivě všem dotčeným orgánům, jichž se řešení územního plánu týká. 

a) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných při společném jednání   

Při společném jednání o návrhu ÚP Jílovice (obesláno bylo 16 dotčených orgánů, v zákonné lhůtě zaslalo 
své stanovisko 9 dotčených orgánů a krajský úřad zaslal koordinované stanovisko) byla uplatněna souhlasná 
stanoviska, či souhlasná stanoviska s připomínkou či podmínkou dotčených orgánů: 

MPO ČR, odbor surovinové politiky, Praha - MŽP ČR, Hradec Králové – SPÚ, Krajský pozemkový úřad 
pro královéhradecký kraj, Hradec Králové - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Hradec 
Králové - Krajský úřad Královéhradeckého kraje (koordinované stanovisko), Hradec Králové - Magistrát 
města Hradec Králové, odbor památkové péče - Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého 
kraje, Hradec Králové - Státní energetická inspekce, Hradec Králové – ČR MO / VUSS Pardubice. 

Ve stanoviscích dotčených orgánů byly uplatněny následující připomínky: 
MO ČR - VUSS, Pardubice  
- Informace o limitech technické infrastruktury ve správě VUSS Pce v území a požadavek tyto respektovat  

- Řešení: požadavek zpřesněn v odůvodnění územního plánu v bodě „H.4“( Obrana státu), vč. 
informace, že v územním plánu nejsou vymezeny ploch umožňující výstavbu větrných elektráren.  

b) Vyhodnocení připomínek sousedních obcí uplatněných při společném jednání 

O projednání návrhu ÚP Jílovice byly vyrozuměny všechny sousední obce. Ve stanoveném termínu 
nezaslala žádná z nich své vyjádření, proto lze důvodně předpokládat, že sousední obce (Obec Jeníkovice, 
Obec Libníkovice, Obec Výrava, Obec České Meziříčí, Obec Vysoký Újezd) k tomuto návrhu nemají žádné 
připomínky. 

c) Vyhodnocení ostatních připomínek, vč. veřejnosti, uplatněných při společném jednání 

  Při společném jednání o návrhu ÚP Jílovice uplatnil Vratislav Novák připomínku specifikující doporučení 
podmínky územní studie určující základní meze pro novou zástavu s cílem zachování vesnického charakteru 
staveb.  

-   Řešení: podmínka územní studie nebyla stanovena, doporučení bylo zohledněno doplněním 
základní regulace v případě specifikace „ploch smíšených o bytných – venkovských“, resp. 
doplněním o základní charakteristiku vesnické nízkopodlažní zástavby. 

d) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 7  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 
Krajský úřad podle ustanovení § 50, odst. 7 stavebního zákona ve svém stanovisku ze dne 19.12.2013 

sdělil, že z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, 



Územní plán JÍLOVICE  ODŮVODNĚNÍ 

 19 
 

soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s ohledem na 
uplatnění zájmů, neshledal takové nedostatky, které by bránily pořizovateli zahájit, v souladu s ustanovením 
§ 52 stavebního zákona, řízení o Územním plánu Jílovice. 
Ve svém metodickém sdělení krajský úřad dále upozornil na nejednoznačnost ve vymezení jednotlivých 
funkčních ploch na jednotlivých pozemkových parcelách v grafické části návrhu územního plánu – 
s doporučením, v těchto případech uvést do textové části návrhu územního plánu bližší vysvětlení. 

- Řešení: do textové části návrhu územního plánu doplněn podrobný popis zastavitelných ploch s 
vymezením mimo celé pozemky. 

e) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k vyhodnocení vlivů návrhu 
územního plánu Jílovice na životní prostředí nebylo uplatněno (od požadavku bylo upuštěno). 

Pozn.: 
Krajský úřad, jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vydal v rámci projednávání návrhu zadání ÚP Jílovice (v souladu 
s ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) stanovisko s požadavkem, že návrh Územního plánu Jílovice 
je nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA. Nezbytnost komplexního 
posouzení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí byla shledána převážně z těchto důvodů: 

- předkládaný územní plán nelze dostatečně posoudit ve fázi návrhu zadání 
- požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit 

kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA 
- návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č.1 

zákona EIA 
- návrh zadání územního plánu obsahuje mj. následující požadavky: prověřit plochy smíšených funkcí, 

plochy občanského vybavení, plochy pro výrobu, plochy pro zemědělskou výrobu (vč. funkcí 
smíšených umožňujících výrobu). 

V rámci zpracovaného návrhu ÚP Jílovice byla pořizovatelem předložena rozpracovaná dokumentace 
výše uvedenému Krajskému úřadu k přehodnocení stanoviska k návrhu zadání územního plánu Jílovice 
podle zákona EIA (žádost o přehodnocení stanoviska doplněna o grafickou část ze zpracovaného návrhu 
územního plánu Jílovice (tj. koordinační výkres a hlavní výkres) a o textovou část návrhu územního plánu 
Jílovice, zpracovatel Ing. arch. Pavlem Kramářem, PT-Atelier s.r.o., Na Žertvách 10, 180 00, Praha 8).  

Z předložených podkladů vyplynulo, že návrh územního plánu Jílovice řeší především návrh ploch pro 
bydlení (smíšené obytné – venkovské) a dále plochu Z 6 (rozloha: 0,47 ha) občanského vybavení – 
sportovní. Tato plocha je navržena v centru obce v návaznosti na stávající tenisové kurty a občerstvení, 
předpokládá se zde rozšíření plochy severním směrem podle záměru přebíraného ze schváleného územního 
plánu sídelního útvaru Jílovice. Plocha zemědělské výroby je stabilizována v bývalém zemědělském areálu 
na západní straně obce, je prezentována v současné době nově postavenou bioplynovou stanicí 
s dostatečně velkým zázemím volného pozemku, v návrhu se s dalším rozšířením nepočítá. Rovněž plocha 
výroby a skladování – lehký průmysl je stabilizována v severovýchodní části bývalého zemědělského areálu 
na západní straně obce. Je prezentována v současné době stávajícími objekty, které slouží novému účelu – 
skladování a lehkému průmyslu, v návrhu se s novými plochami nepočítá, protože v areálu je místa dostatek. 
Byl respektován požadavek PÚR ČR na vymezení koridoru pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 – 
propojení přepravních systémů ČR a Polska. V Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje je 
tento koridor pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63, vedoucí z území obce Olešná v kraji Vysočina 
na hranici ČR – Polsko vymezen v kategorii územní rezervy (označen jako „TP1r“). V předloženém podkladu 
návrhu územního plánu Jílovice byl vyznačen návrh koridoru pro plynovod VVTL DN 500 PN 63, který je 
navržen v šíři 300 m a navazuje na katastr Libníkovice přes Librantice. 

Krajský úřad předloženou územně plánovací dokumentaci posoudil s konstatováním 
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- je – li přebírán záměr z nadřazené územně plánovací dokumentace, dle názoru krajského úřadu by 
měl být ve stejné časové souslednosti, v jaké je v předmětné nadřazené územně plánovací 
dokumentaci 

- bude – li tedy v územním plánu Jílovice vyznačen koridor pro plynovod VVTL DN 500 PN 63 
v územní rezervě, krajský úřad nebude požadovat návrh územního plánu Jílovice posoudit 
z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona 

- pokud by návrh územního plánu Jílovice koridor pro plynovod VVTL DN 500 PN 63 ponechal 
v návrhu, krajský úřad by požadoval posouzení vlivů na životní prostředí, protože úkolem územního 
plánování je mimo jiné zpřesňovat na území obce záměry přebírané z nadřazených územně 
plánovacích dokumentací. 

Krajský úřad vydal dne 29.10.2012 stanovisko č.j. 17773/ZP/2012, ve kterém požadoval vyhodnocení 
vlivů územního plánu Jílovice z hlediska vlivů na životní prostředí. Po předložení rozpracovaného návrhu 
územního plánu Jílovice krajský úřad své stanovisko přehodnotil, jak je uvedeno výše. Z výše uvedeného 
vyplývá: 

- že územní plán Jílovice nenavrhuje na svém území rozvoj zemědělské výroby a dalších ploch pro 
výrobu a skladování – lehký průmysl. Tyto plochy jsou v rámci stávajících stabilizovaných areálů. 
Zároveň dle ustanovení § 36 odst. 1 stavebního zákona se stanovené využití územních rezerv 
z hlediska vlivů na životní prostředí neposuzuje 

- požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, který nepředpokládá 
kumulativní vliv jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. Zájmy ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví tak lze prosadit standardními postupy, podle zvláštních předpisů. 
 

Závěr:  
Návrh územního plánu Jílovice neobsahuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených 
v příloze č. 1 zákona, které by mohly závažně ovlivnit životní prostředí, mimo záměru vymezení koridoru pro 
plynovod VVTL DN 500 PN 63. Návrh územního plánu Jílovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí podle § 10i zákona EIA, za předpokladu, že koridor pro plynovod VVTL DN 500 PN 63 bude 
vymezen v územní rezervě. 

K výše uvedenému se poznamenává: 
Návrh ÚP Jílovice respektuje požadavek PÚR ČR na vymezení koridoru (územní rezerva) pro propojovací 
plynovod VVTL DN 500 PN 63 – propojení přepravních systémů ČR a Polska a tento zpřesňuje jako územní 
rezervu. 

 

Výše uvedené požadavky a doporučení pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návazně 
zapracoval do „Pokynů pořizovatele k dopracování návrhu ÚP Jílovice – na základě výsledků společného 
jednání 22.října 2013“ (březen 2014). V souladu s výše uvedeným vyhodnocením byl návrh ÚP Jílovice 
upraven před veřejným projednáním. 

f) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných při veřejném projednání   

Při veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Jílovice, byla k částem řešení změněných 
od společného jednání (§ 50 SZ) - na tuto skutečnost byly dotčené orgány upozorněny - uplatněna 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 

SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové - Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové - Státní energetická inspekce, Hradec 
Králové. 

Při veřejném projednání návrhu ÚP Jílovice, uplatnil k upravenému a posouzenému návrhu souhlasné 
stanovisko, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení 
územního plánování, v souladu s ust. §52, odst.3). 
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Při veřejném projednání návrhu ÚP Jílovice byla uplatněna námitka – připomínka obce Jílovice. 
Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil výsledky projednání a následně 
zpracoval s ohledem na veřejné zájmy „návrh rozhodnutí o námitkách - návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu“. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Jílovice bylo doručeno dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu k uplatnění stanovisek. 

Z projednání návrhu Územního plánu Jílovice podle § 52 stavebního zákona vzešly pouze požadavky na 
nepodstatné úpravy (kdy úpravou není podstatně změněn návrh řešení - nejsou dotčeny veřejné zájmy - 
nejsou nově dotčena vlastnická práva …) a nebyl tak uplatněn požadavek na opakované veřejně projednání 
návrhu Územního plánu Jílovice.  

K výsledku projednání návrhu ÚP Jílovice byla uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 
SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové - Krajská hygienická stanice 
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové - Krajský úřad Královéhradeckého kraje (koordinované 
stanovisko), Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - Magistrát 
města Hradec Králové, odbor památkové péče - Obvodní báňský úřad pro území krajů 
Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové - ČR MO / Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem, odbor územní správy majetku Pardubice, Pardubice. 

a rovněž i souhlasné stanovisko krajského úřadu a souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 

 
Zastupitelstvo obce Jílovice při vydání územního plánu dne 6.10.2014 ověřilo předložený územní plán 

v souladu s ustanovením §54 odst. 2) stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 54 odst. 3)  
stavebního zákona vrátilo tento návrh ÚP Jílovice pořizovateli při vydání územního plánu zpět se svými 
pokyny k úpravě návrhu a jeho novému projednání. Požadované úpravy se týkaly zpřesnění a doplnění 
textové části návrhu ÚP Jílovice v kap. F („Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsoben 
využití …“), v plochách „plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ)“, „plochy výroby a skladování 
– lehký průmysl (VL)“ a „plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské NSz“. Upravený návrh byl 
v souladu s výše uvedenými pokyny byl návrh ÚP Jílovice upraven před opakovaným veřejným projednáním. 

g) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných při opakovaném veřejném projednání   

Při opakovaném veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Jílovice dne 18.12.2014, 
byla k částem řešení změněných od veřejného projednání (§ 52 SZ) - na tuto skutečnost byly dotčené 
orgány upozorněny - uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 

MZd ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové - Obvodní 
báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové - Státní 
energetická inspekce, Hradec Králové - ČR MO / VUSS Pardubice. 

Při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Jílovice, uplatnil k upravenému a posouzenému návrhu 
souhlasné stanovisko, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 
oddělení územního plánování, v souladu s ust. §52, odst.3). 

Při opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Jílovice byly uplatněny tři námitky. Pořizovatel, ve 
spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil výsledky projednání – k problematice uplatněné v námitkách 
požádal (opakovaně) o vyjádření v dané věci dotčený orgán SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj (současně byla problematika související s návrhem vyhodnocení námitek pracovně 
konzultována se všemi zastupiteli obce). Návazně pořizovatel zpracoval s ohledem na veřejné zájmy „návrh 
na rozhodnutí o námitkách k návrhu ÚP Jílovice a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP 
Jílovice, uplatněných při opakovaném veřejném projednání“. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP 
Jílovice po opakovaném veřejném projednání bylo doručeno dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
k uplatnění stanovisek dopisem ze dne 17.7.2018. 

Z projednání návrhu Územního plánu Jílovice podle § 52 stavebního zákona v rámci opakovaného 
veřejného projednání vzešly požadavky na úpravy, kterými mohly být dotčeny veřejné zájmy - či nově 
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dotčena vlastnická práva … a byl tak uplatněn požadavek na druhé opakované veřejné projednání návrhu 
Územního plánu Jílovice.  

K výsledku projednání návrhu ÚP Jílovice byla uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 
MPO ČR - SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové - Krajská 
hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Hradec Králové - Krajský úřad Královéhradeckého 
kraje (koordinované stanovisko), Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové, odbor životního 
prostředí - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče - Obvodní báňský úřad pro 
území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové. 

a rovněž i souhlasné stanovisko krajského úřadu a souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 

Požadavky, které vyplynuly vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Jílovice po opakovaném 
veřejném projednání, pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návazně zapracoval do „Pokynů k 
úpravě návrhu ÚP Jílovice v souladu s výsledky opakovaného veřejného projednání“. V souladu s výše 
uvedeným vyhodnocením byl návrh ÚP Jílovice upraven před veřejným projednáním. 

h) Stanovisko krajského úřadu podle § 53 odst. 2  

Stanovisko krajského úřadu podle § 53 odst. 5 stavebního zákona k vyhodnocení vlivů návrhu územního 
plánu Jílovice na životní prostředí nebylo uplatněno (resp. od požadavku bylo upuštěno). 

Krajský úřad, jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vydal na základě § 53 odst. 2) stavebního zákona, jako 
příslušný orgán ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, stanovisko s konstatováním, 
že návrh ÚP Jílovice upravený k projednání po opakovaném veřejném projednání není nutno posuzovat z 
hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA – k uvedenému krajský úřad sdělil:  

I. Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) ZOPK po 
posouzení výše uvedeného návrhu územního plánu Jílovice, vydává na základě ust. § 53 odst. 2 
stavebního zákona a dle ust. § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: návrh územního plánu Jílovice 
nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 
Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit) nebo na vyhlášené ptačí oblasti 
ve smyslu ZOPK, neboť se v řešeném území nevyskytují. 

II. Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) vydává na základě ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona toto stanovisko: návrh územního plánu Jílovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí podle § 10i zákona EIA. 

Odůvodnění: Krajský úřad konstatuje, že provedenými úpravami v návrhu územního plánu Jílovice 
nedochází ke změnám, kterými by byly dotčeny zájmy podle zákona EIA. Z tohoto důvodu nemá 
krajský úřad připomínky. 

ch)  Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných při druhém opakovaném veřejném 
projednání   

Při druhém opakovaném veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Jílovice dne 
20.9.2018, byla k částem řešení změněných od veřejného projednání (§ 52 SZ) - na tuto skutečnost byly 
dotčené orgány upozorněny  
- uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 

MPO ČR - Krajský úřad Královéhradeckého kraje (koordinované stanovisko) - Obvodní báňský úřad 
pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové 

- uplatněna souhlasná sdělení bez námitek oprávněných investorů:  GasNet – NET4GAS. 
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Při druhém opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Jílovice, uplatnil k upravenému a posouzenému 
návrhu souhlasné stanovisko, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a 
stavebního řádu, oddělení územního plánování, v souladu s ust. §52, odst.3). 

Při druhém opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP Jílovice byly uplatněny tři námitky (opakovaně 
uplatněné). Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil výsledky druhého opakovaného 
veřejného projednání a následně zpracoval s ohledem na veřejné zájmy „návrh na rozhodnutí o námitkách 
k návrhu ÚP Jílovice a návrh vyhodnocení připomínek k návrhu ÚP Jílovice, uplatněných po druhém 
opakovaném veřejném projednání“. Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Jílovice po druhém 
opakovaném veřejném projednání bylo doručeno dotčeným orgánům a krajskému úřadu k uplatnění 
stanovisek dopisem ze dne 26.10.2018. 

Z projednání návrhu Územního plánu Jílovice podle § 52 stavebního zákona (při druhém opakovaném 
veřejném projednání) vzešly pouze požadavky na nepodstatné úpravy, kdy úpravou není podstatně změněn 
návrh řešení - nejsou dotčeny veřejné zájmy - nejsou nově dotčena vlastnická práva … a nebyl tak uplatněn 
požadavek na další opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Jílovice.  
K výsledku projednání návrhu ÚP Jílovice byla uplatněna souhlasná stanoviska dotčených orgánů: 

MPO ČR, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Hradec Králové - Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje (koordinované stanovisko), Hradec Králové - Magistrát města Hradec Králové, 
odbor životního prostředí - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče - Obvodní báňský 
úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Hradec Králové. 

a rovněž i souhlasné stanovisko krajského úřadu a souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany 
přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
 

G. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO 
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

 
G.1 Zadání 

Návrh Zadání ÚP byl zpracován odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové 
(úřadu územního plánování) ve spolupráci se zastupitelem Václavem Ježkem a dne 26.11.2012 bylo 
schváleno usnesením zastupitelstva obce Jílovice č. 5/2012, vše v souladu s ustanovením § 47 zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zde byly obsaženy 
pokyny pro zpracování návrhu územního plánu. 
 V zadání bylo požadováno vypracování návrhu územního plánu bez konceptu. Nebyl uplatněn 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů pořizovaného územního plánu na životní prostředí. Zadání 
územního plánu je respektováno v těchto bodech:  

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: 
 Respektováno, viz. kapitola B. 

B.  Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů obce s rozšířenou 
působností Hradce Králové, které byly zpracovány k 31.12.2008 a aktualizovány k 31.12.2010: 

B.1  Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území, to znamená:  
a) v návrhu vytvořit podmínky pro využití silných stránek: 

- stanovená CHOPAV Východočeská křída, vybudovaný systém odkanalizování území 
- typ zemědělské krajiny (v severní části oblasti půdy v II. tř.ochrany ZPF, investice do půdy za účelem 
zvýšení úrodnosti, resp. odvodnění) / plochy lesa 
- absence průmyslového znečištění, převážná část území bez negativního vlivu imisí a bez významného 
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zdroje znečištění ovzduší / trvalé snižování koncentrací SO2 v důsledku plynofikací obcí, zajištění kvalitního 
způsobu vytápění (plyn) / absence ekologické zátěže 
- vyřešena problematika odpadového hospodářství  
- vybavenost území základní technickou infrastrukturou  
- stávající struktura rodinných domů, realizovaná individuální výstavba rodinných domů 
- průměrné zastoupení obyvatel v produktivním věku 
- fungující zemědělská výroba  

Splněno, stávající podmínky a plány posouzeny a zapracovány do územního plánu.  

b) vytvořit územní podmínky pro řešení slabých stránek: 
- silná zranitelnost území 
- absence chráněných území přírodního charakteru všech kategorií  
- nízké hodnocení ekologické stability území KES 0,254 (- nestabilní krajina) 
- nedostatečná nabídka ubytovacích staveb, individuální rekreace  
- vyšší míra nezaměstnanosti / nízká míra podnikatelské aktivity obyvatel /nedostatek pracovních příležitostí 
v místě 

Zohledněno, kanalizace bude řešena domovními ČOV napojenými do kanalizace s odvodem do 
dočišťovacích nádrží. Krajinný ráz bude posílen návrhem vysoké zeleně podél cest a vodotečí v rámci 
ÚSES. Podnikatelské aktivity a rekreační možnosti budou umožněny v převažujících plochách smíšených 
obytných, tím by mohl být řešen nedostatek pracovních příležitostí v místě.  

B.2   Cílem je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel v území a to 
a) zajistit podmínky pro zlepšení špatného stavu ekonomického pilíře, resp. pro hospodářský rozvoj (obec s 
podprůměrným hodnocením v této oblasti)  

- udržením atraktivity místa v rozvojové oblasti s turistickým zájmem 
- podporou všestranných ekonomických a podnikatelských aktivit, včetně zvýšení konkurenceschopnosti 
zemědělství a atraktivity v oblasti cestovního ruchu 
- rozvojem pracovních příležitostí  

V rámci ploch smíšených obytných (SV) jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj občanského vybavení 
(veřejného, komerčního charakteru, sportovních zařízení, rekreace, nerušící výroby, apod.).  

b) zajistit podmínky pro zlepšení špatného stavu sociálního pilíře, resp. pro soudržnost společenství obyvatel 
(obec s podprůměrným hodnocením v této oblasti s nedostatečným občanským vybavením základními 
službami a malou nabídkou sportovního, kulturního a společenského vyžití.)  

- zvýšením úrovně životních podmínek obyvatel s dlouhodobou perspektivou    
- udržením atraktivity klidového místa pro bydlení v dobré dopravní dostupnosti (obec vyhledávaná pro trvalé 
bydlení v družném venkovském prostředí)  

Nová plocha občanského vybavení pro sport je navržena v centru obce.  Dále je navrženo veřejné 
prostranství v centru obce, které přispěje k větší sociální soudržnosti obyvatel. 

c) zajistit podmínky pro zachování dobrého stavu enviromentálního pilíře, resp. rozvoj podmínek pro příznivé 
životní prostředí (obec s průměrným hodnocením v této oblasti)  

- mimo jiné dostatečným poznáním limitů využití krajiny, vedoucí k jejímu zhodnocování a stanovením 
podmínek pro hospodárné využití zastavěného území a ochranu nezastavěného území,  
- respektováním limitů využití krajiny, vedoucí k jejímu zhodnocování  
- zatraktivněním přírodního prostředí vymezením ploch zeleně krajinné, rekreační apod. 

Respektováno, krajina je chráněna s potenciálem rekreačního využití. Část nových zastavitelných ploch byla 
převzata ze současně platného územního plánu. 

B.3. Úkoly pro územní plánování – problémy k řešení v ÚPD  
- řešit opatření ke zvýšení retence v území, identifikovat sklonité orné půdy a řešit opatření k eliminaci jejich 
erodibility 
- vyhodnotit podmínky pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití za účelem ochrany přírodních 
hodnot území 
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- řešit opatření na zvýšení ekologické stability území, upřesnění rozsahu a polohy prvků ÚSES v ÚPD  
- podpořit způsoby zemědělství vytvářející podmínky pro obnovu a rozšiřování ekostabilizač. funkce krajiny 

Splněno, eliminace erodibility byla eliminována návrhem ploch smíšených nezastavěného území zemědělských. 
Prvky ÚSES byly převzaty z komplexních pozemkových úprav a koordinovány s okolními obcemi.  

- řešit podporu způsobů zemědělství vytvářející podmínky pro obnovu a rozšiřování ekostabilizační funkce 
krajiny / podpora zemědělské výroby zaměřené na tvorbu a ochranu krajiny / řešit ochranu půdního fondu 
(ZPF a PUPFL) v nejvyšších třídách ochrany před zastavěním 
- řešit trasy pro cyklisty, pěší atd. (vč. propojení již existujících za účelem rozvoje rekreace) / podpořit 
rozvoj a propojení cyklistických stezek a tras (z pohledu širších souvislostí)  
- řešit odpovídající rozvoj technické a dopravní infrastruktury v nových lokalitách 
- vyhodnotit koncepce kanalizačních systémů a ČOV  
- řešit zvyšování atraktivity území pro potenciální trvale bydlící 
- řešit podmínky pro optimální rozvoj bytové zástavby v obcích vč. odpovídající občanské vybavenosti 
(posoudit vyváženost poměru bydlení k ostatním funkcím) / pro rozvoj sociálních služeb / pro rozvoj 
podnikatelských aktivit / pro rozvoj rekreace (vyhodnotit vzájemné vazby různých forem individuální rekreace 
a jejich možné kombinace)  
- vytvořit podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit a prostor pro rozvoj fungující zemědělské výroby / řešit 
možnosti územní eliminace negativních vlivů kolizních ploch s rozdílným způsobem využití 
- brownfields a jejich případné využití, dle místních podmínek vytvořit prostor pro rozvoj fungující zemědělské 
výroby.  

Splněno, zemědělská výroba je stabilizována v areálu, ochrana ZPF v nejvyšších třídách je zabezpečena. 
Dopravní infrastruktura je stabilizována. Technická infrastruktura je stabilizována, a nové vedení VVTL 
plynovodu DN 500 o šíři OP 300 m v severní části katastru obce je zpřesněno. Cyklistické a turistické trasy 
jsou stabilizovány. Plánovaný rozvoj technické infrastruktury byl zpřesněn a zapracován. Atraktivita území je 
zvýšena návrhem nových zastavitelných ploch smíšených obytných, ve kterých lze nejen podnikat ale i 
individuálně rekreovat, vznikem ploch pro sport a veřejných prostranství. Brownfield bývalých zemědělských 
objektů je stabilizován, areál slouží jako bioplynová stanice a částečně jako plochy výroby a skladů. Kanalizace je 
v obci vyřešena napojením předčisticích zařízení na jednotnou kanalizaci s realizovanými dočišťovacími rybníky.  

C.   Požadavky na rozvoj území obce: 
C. 1.1. V územním plánu budou prověřeny zejm. plochy  

- pro bydlení  
- smíšených funkcí v území umožňující bydlení a občanské vybavení i podnikání při vyloučení staveb 
snižujících kvalitu prostředí v této ploše (plochy smíšené obytné) 
- občanského vybavení vč. ploch sportovních 
- pro výrobu, výrobní služby a skladování, zemědělskou výrobu, příp. pro smíšené funkce umožňující výrobu, 
zejm. pak v návaznosti na stávající plochy výroby při zajištění jejich dopravních napojení tak, aby nebylo 
nepříznivě ovlivněno zastavěné území sídla  
- veřejných prostranství, veřejné zeleně / budou respektovány stávající plochy a vymezeny nové plochy, 
zejména jako součást navrhovaných lokalit 
- technické infrastruktury  
- dopravní infrastruktury  
- pro vodní a vodohospodářské využití 
- pro zemědělské i lesní využití 
- pro ochranu přírody, příp. pro ochranu smíšeného nezastavěného území. 

C. 1.2. Návrhem územního plánu bude dále prověřena zejm. možnost umístění ploch pro rozvoj 
- ploch bydlení v rodinných domech úměrně s ohledem na velikost a potřeby sídla v takovém rozsahu, aby 
byly pokryty požadavky pro naplnění předpokládaného přírůstku obyvatelstva 
- specifické rekreace v návaznosti na rozvoj turistiky v území (např. pro agroturistiku, hipoturistiku, 
cykloturistiku a pod.).  

C.2. Vymezit zastavěné území s ohledem na využívání ploch a v souladu s § 2 odst. 1 a § 58 stavebního 
zákona. 
C.3. Návrhem řešení budou prověřeny záměry vyplývající z platné ÚPD obce Jílovice. 
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Splněno ve všech bodech. Byly navrženy plochy smíšené obytné navazující na současně zastavěné území, 
umožňující bydlení i podnikání s individuální rekreací. Stávajícímu občanské vybavení je navrženo 
k rozšíření ploch pro sport. Jsou respektována stávající veřejná prostranství, nová jsou požadována v rámci 
větších ploch zastavitelných. Areály výroby a skladování – lehký průmysl (VL) jsou umístěny na okraji 
zastavitelného území v uzavřených areálech, aby byl minimalizován vliv na okolní zastavěné území sídla. 
Byla prověřena kapacita občanské vybavenosti veřejné infrastruktury. Bylo konstatováno, že plně postačuje 
stávajícím i budoucím potřebám obce Součástí je vyplývající prověření napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Tímto jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu a trvale udržitelný rozvoj území a zároveň byly určeny 
podmínky v regulativech pro hospodárné využívání zastavěného a zastavitelného území. Do návrhu ÚP byl 
zakreslen ÚSES s vlastní plochou přírodní, plochy přírodní zeleně, protierozní opatření v podobě 
nezastavěného území, místní komunikace s dopravou v klidu byla zahrnuta do plochy dopravy silniční a 
vymezen koridor pro umístění VVTL plynovodu DN500 s šíří ochranného pásma 300m tak, aby co nepostihl 
stávající i navrhovanou zástavbu a krajinné prvky.  
Tematické areály zde nejsou navrhovány.  
V zastavitelných plochách a zastavěném území jsou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím.  

D.  Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
uspořádání krajiny): 

Urbanistická koncepce 
D.1. Návrh řešení ÚP bude respektovat stávající urbanistickou koncepci: 

návrhem řešení bude respektována zejm. struktura obce daná jejím historickým vývojem, kdy bude mimo jiné 
respektováno a posíleno její původní založení, její dominanty, hladina zástavby a stávající charakter sídla,  
k rozvoji budou přednostně zhodnoceny nevyužívané objekty a plochy neexistující zástavby, při zohlednění 
obnovy sídelní struktury ve staré půdorysné stopě,  
návrh řešení bude preferovat zástavbu posilující identitu daného místa v provázanosti na urbanistickou 
kontinuální lokaci míst s původním rázem zástavby (v dané souvislosti bude respektováno a preferováno 
bydlení venkovského typu s přímou vazbou na přírodní a krajinné zázemí), 
návrh řešení upřednostní jednotlivé rozvojové lokality menšího plošného rozsahu, navazující na současně 
zastavěné území obce (kapacita navržených ploch pro bydlení nebude nadhodnocená a bude odpovídat 
možným budoucím potřebám obce). 

D.2. Zastavitelné plochy budou řešeny se záměrem sídlo vhodně zahustit a minimalizovat tím zábor 
krajiny - důraz bude kladen na řešení neumožňující vznik nových izolovaných částí zastavěného území (i 
během realizace zástavby uvnitř zastavitelných ploch).  
D.3. ÚP stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud je možné 
jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popř. podmíněně přípustné využití).  
D.4. Podle účelnosti vymezit plochy a koridory územních rezerv s cílem prověřit možnost budoucího 
využití pro stanovený účel. V případě potřeby stanovit pořadí změn v území - etapizaci. 

Koncepce uspořádání krajiny 
D.5. Respektovat veškeré přírodní hodnoty území zejména limity, chráněná území přírody, významné 
krajinné prvky (lesy, vodní toky a plochy) a krajinný ráz.  
D.6.  Posilovat polyfunkční využití krajiny: rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinných 
ploch a prostorovou diverzitu, zvyšovat prostupnost krajiny. V návrhu řešení respektovat kulturní krajinu a v 
daném smyslu zohlednit a chránit její dochované části, zejm. přírodní dominanty, drobné stavby v krajině 
historické cesty, stromořadí - aleje, v minulosti komponované průhledy - významné pohledové osy. Vytvořit 
podmínky pro zvyšování podílu rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině – navrhnout 
revitalizační opatření v krajině. 
D.7.  Zpřesnit lokalizaci řešení koncepce regionálního územního systému ekologické stability (dále jen 
„ÚSES“) dle ZÚR Královéhradeckého kraje, při zohlednění „Územní studie ÚSES pro ORP Hradec Králové“ 
a návazně aktualizace ÚAP ORP Hradec Králové - koordinovat vzájemné návaznosti prvků ÚSES na 
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hranicích řešeného území, resp. v provázanosti na území sousedních obcí / ÚSES bude navržen v 
provázanosti se všemi ostatními funkcemi v území v sídle i v krajině. 
D.8. Prověřit síť účelových komunikací (sloužících k lepší prostupnosti krajiny) a navrhnout jejich doplnění 
zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky, pěší turistiky příp. 
hipoturistiky. 
D.9. Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území s cílem minimalizovat rozsah případných škod 

- vymezit protierozní úpravy v zemědělsky obhospodařované krajině.  

Splněno ve většině bodů. Navrhované plochy navazují na současně zastavěné území. Nové plochy 
zastavitelné nejsou izolovány, budoucí výstavba přispívá k posílení identity prostoru v rámci zasazení do 
jedinečného krajinného rázu. Nevyužívané plochy byly zohledněny, sídlo je navrženo k adekvátnímu 
zahuštění, a ohledem na minimální zábor krajiny. V regulativech ploch s rozdílným způsobem využití byly 
stanoveny prostorové podmínky výstavby a intenzity využití pozemků s ohledem na možné budoucí potřeby 
obce. Územní rezervy nebyly požadovány ani stanoveny, také není stanoveno pořadí změn v území.  
V návrhu ÚP byly konkretizovány trasy a plochy regionálního a lokálního ÚSES a podél cest bylo navrženo 
doplnění stromořadí (interakční prvky). Osamocené prvky zeleně byly propojeny. Trvalý travní porost a 
rozptýlená zeleň v krajině byla posílena z důvodu revitalizačních opatření v krajině. Tímto je posílena 
krajinná formace a rozmanitost. Prvky ÚSES byly vzájemně zkoordinovány s ÚP okolních obcí a jsou 
v souladu s nadřazenými dokumenty kraje. 

Účelové komunikace dostačují potřebám zemědělců i využití pro cyklotrasy a turistické trasy. Návrhem ÚP 
jsou vytvořeny podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
(erozí postižená pole) tak, že je doporučeno na těchto místech vysázet zeleň. Revitalizační opatření v krajině 
je zastoupeno návrhem vodní plochy v místech její přirozené akumulace, větrná eroze ohrožující ornou půdu 
je omezována návrhem lučních porostů.  
Větrné ani fotovoltaické elektrárny nejsou na volných plochách navrhovány.  

E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury: 

Umožnit rozvoj veškeré místně dostupné technické infrastruktury i uvnitř zastavitelných ploch, které nebudou 
graficky podrobněji řešeny, pokud nebude tímto řešením potřeba vyjádřit určitý urbanistický záměr nebo 
vymezit veřejně prospěšnou stavbu: 

- pro nové zastavitelné plochy, které budou vyžadovat vybudování dopravní nebo technické infrastruktury 
budou vyznačeny body jejího napojení  
- pro možnost posouzení kapacity technické infrastruktury bude u zastavitelných ploch uvažováno s velikostí 
pozemku 1000 m2 na 1 rodinný dům (3,6 osoby / 1RD). 

V území jsou dvě lokality plochy smíšené obytné – venkovského charakteru (SV) navržené k další územní 
studii, kde bude potřeba řešit kromě prostorového uspořádání staveb i jejich napojení na infrastrukturu. 
V ostatních návrhových ploch je možné okamžité napojení na dopravní i technickou infrastrukturu.  
Vzhledem ke stávající urbanistické struktuře byly navrhované plochy povýšeny na 1600m2 na 1 rodinný 
dům.  

dopravní infrastruktura 
Splněno ve většině bodů, prověřen byl systém místních a účelových komunikací z hlediska výškových a 
směrových parametrů. Dopravní síť byla shledána za dostačující a stabilizovanou. Případné dopravní závady 
jsou řešitelné v rámci stabilizovaných dopravních ploch. Parkování bude zajištěno na vlastních pozemcích. 
Nové křižovatky nejsou navrženy. Navržené zastavitelné plochy přímo navazují na stávající komunikační síť. 
Cyklotrasy a turistické trasy i účelové komunikace jsou stabilizovány a pozitivně ovlivňují rekreační 
prostupnost krajiny. Biologická prostupnost je podpořena návrhem liniových interakčních prvků. 
V rámci nezastavitelných ploch je možno umisťovat dalších účelových komunikací dle regulativů. 
technická infrastruktura - vodovod 
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Splněno, bylo respektováno a prověřeno zásobování obce vodou v rámci Vodárenské soustavy Východní 
Čechy od vodojemu Bohuslavice. Byla vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na návrh 
zastavitelných ploch. 
kanalizace dešťová 
Splněno, dešťové vody je třeba pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovat na 
pozemku a uvádět do vsaku.  
kanalizace splašková 
Obec má jednotnou kanalizaci, vyústěnou do vodoteče s dočišťovacími nádržemi. Napojení objektů bude 
realizováno pomocí předčistících zařízení.  
plynovod 
Byla respektována koncepce zásobování plynem. V zastavěném území a uvnitř zastavitelných ploch umožnit 
rozvoj STL plynovodu – (napojení nových lokalit řešeno při zachování stávající koncepce zásobování plynem). 
Byl respektován požadavek PÚR ČR na vymezení koridoru pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 - 
propojení přepravních systémů ČR a Polska (územní rezerva). 
zásobování teplem 
Obec nemá centrální tepelný zdroj ani neuvažuje o jeho zřízení 
elektrická energie 
Bylo vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch a dle potřeby navrženy 2 
místa pro umístění trafostanic. U nových elektroenergetických zařízení byla stanovena ochranná pásma, 
vycházející ze zvláštních právních předpisů. Pro provedení NN rozvodů bylo doporučeno řešení kabelovým 
rozvodem.   
veřejná komunikační síť, telefon, veřejné osvětlení, další technická infrastruktura 
Splněno, stávající koncepce se nemění.  
odpadové hospodářství 
Splněno, nejsou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Bude respektován stávající 
systém nakládání s odpady, tj. svozem komunálního odpadu a separovaným sběrem. 
občanské vybavení  
Splněno, prověřeny byly stávající plochy občanského vybavení, její kapacity s výsledkem stabilizace bez 
požadavků nových ploch kromě ploch sportovních, kdy se ve středu obce navrhuje plocha pro umístění 
hřiště. 
veřejná prostranství 
Vzhledem k velikosti sídla nebyla nově umístěna veřejná prostranství. Stávají plochy jsou dostačující a 
stabilizovány.  

Stávající veřejná prostranství byla prověřena a do ÚP byla zanesena dvě stávající veřejná prostranství při 
vodních plochách v centru obce: tvořící uliční koridor s vodní plochou kolem pošty a obecního úřadu a zeleň 
v okolí rybníka. Tyto plochy umožňují výsadbu zeleně, výstavbu hřiště a umísťování mobiliáře.  
Nově navrhované plochy nepřesahují 2ha, a proto nebyla vyjádřena potřeba vzniku nových veřejných 
prostranství. 

F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území: 

Přírodní hodnoty a kulturní hodnoty území 
Návrhem řešení byly tyto výše uvedené body respektovány a zapracovány: 
F.1.1. přírodní hodnoty území: 
- vodní plochy, vodní toky, CHOPAV  
- význačné solitérní stromy, skupiny stromů, stromořadí a ostatní prvky krajinné zeleně, lesy (hospodářské) 
- systém ÚSES / regionální biokoridor RK H057 a lokální biokoridor, lokální biocentrum 
- charakter přírodních horizontů  
- prvky původního krajinného rázu  
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- znaky kulturní krajiny a její dochované součásti / historické cesty, stromořadí a aleje, významné pohledové osy, v 
minulosti komponované průhledy, přírodní dominanty, vč. drobných staveb v krajině (poutní památná místa, 
rozcestníky…)  

F.1.2. kulturní hodnoty území: 
- objekty místního kulturního dědictví  
- válečné hroby (veškerá pietní místa, pamětní desky, pomníky, památníky / v souladu se zák. č.122/2004 Sb.)  
Tyto jsou zaneseny do koordinačního výkresu ÚP. 

- dochované urbanistické založení jádra obce, resp. urbanistická situace sídla / dochovaný urbanistický ráz a 
architektonické tvarosloví stávající zástavby 
- kulturně historické hodnoty řešeného území, neboť jde o „území, na němž ač dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt 
archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují (tzv.II.kategorie)“ - a které jako takové splňuje podmínky pro 
to, aby mohlo být považováno za archeologické dědictví ve smyslu mezinárodních úmluv a je rovněž chráněno 
zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, neboť tento fakt do značné míry limituje 
využití daného území  
- dochovalé urbanistické založení jádra obce, resp. urbanistická situace sídla / dochovalý urbanistický ráz a 
architektonické tvarosloví stávající zástavby 

F.2. Návrhem řešení byly identifikovány a respektovány památkově hodnotné či architektonicky cenné 
stávající objekty, vč. jejich urbanistické situace, byla zohledněna existence památek místního významu 
(pomníky, křížky…) 
F.3. Byl zohledněn původní ráz zástavby a vytvořeny podmínky pro jeho ochranu. 

F.4. V územním plánu jsou stanoveny podmínky zejména pro rozvoj architektonických a urbanistických 
hodnot. ÚP nevymezil architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat 
architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.  

F.5. Návrhem řešení byly vytvořeny podmínky pro zachování a ochranu přírodních a krajinných hodnot, které 
se v řešeném území nacházejí. Plochy systému ekologické stability budou návrhem řešení vymezeny jako 
přírodní plochy se specifickými podmínkami využití, které zaručují jejich ochranu před nežádoucími zásahy. 
F.6. Návrhem řešení není možno umisťování budov ve volné krajině, vyjma staveb veřejné infrastruktury 
(zejm. dopravní a technické). 

G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace: 
Výkres veřejně prospěšných staveb není zpracováván, žádné veřejně prospěšné stavby ani opatření nejsou 
územním plánem navrhovány. ÚSES nebyl zahrnut do VPO - veřejně prospěšných opatření. 

H.  Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na  ochranu 
veřejného zdraví, civilní obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných  surovin, 
geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými  přírodními jevy) 

Ochrana veřejného zdraví 
Splněno, v řešeném území není možné umísťování zařízení a činností, které mohou narušit kvalitu životního 
prostředí jako celku. Z hlediska možných zdravotních rizik pro obyvatelstvo nebude návrhem řešení 
v chráněném venkovním prostoru staveb obytné zástavby docházet k překročení hygienických limitů hluků 
z dopravy ani stacionárních zdrojů hluku v denní ani noční době. 
Ochrana obyvatelstva 
Splněno, do odůvodnění bylo doplněno po dohodě s HZS v Hradci Králové. 
Z hlediska obrany státu se respektuje zájem Armády ČR – Z hlediska obrany státu UP Jílovice respektuje 
zájmy Armády ČR, tj. nadzemní komunikační vedení včetně ochranného pásma a koridor radiového 
směrového spoje ve správě VUSS. V řízeních o umístění staveb a stavebním řízení je třeba zažádat VUSS 
Pardubice o stanovisko. V řešeném území se zařízení a plochy sloužící k obraně státu nenacházejí. 
Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
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Navržené změny nezhoršují odtokové poměry v území ani nesnižovat retenční schopnosti krajiny, protože 
platí požadavek na zasakování srážkových vod na vlastním pozemku. Revitalizace vodních toků a realizace 
opatření zvyšující retenční schopnost krajiny je součástí návrhu ÚP v podobě suchého polderu. 
Ochrana ZPF a PUPFL 
V návrhu územního plánu jsou vyhodnoceny a zdůvodněny jak zastavitelné plochy nově navrhované, tak i 
plochy přebírané (dosud nerealizované lokality) ze stávající územně plánovací dokumentace.  
Ochrana ložisek nerostných surovin a geologické stavby území 
V řešeném území se nenacházejí.   
Ochrana archeologického dědictví 
Bylo respektováno, že řešené území je území s možným výskytem archeologických nálezů. S ohledem na 
odůvodněný předpoklad přítomnosti movitých a nemovitých prvků archeologického dědictví v území je třeba 
při realizaci všech aktivit, jejichž součástí jsou zemní (terénní) práce, zajistit provedení záchranného 
archeologického výzkumu.  
Ochrana pravomocných územních rozhodnutí 
Platná územní rozhodnutí byla v ÚP zohledněna. 

I. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: 
 Splněno ve všech bodech.  

I.1. Vytvořit územní podmínky pro řešení urbanistických dopravních a hygienických závad: 
Stávající bioplynová stanice má zakreslené ochranné pásmo. Dopravní závady nejsou zásadní. 

I.2. Vytvořit územní podmínky pro řešení urbanistických, resp. ekologických závad z pohledu dílčího 
poškození krajiny: 

– negativní následky vysokého zornění zemědělských půd a absence vzrostlé zeleně ve volné krajině, 
následně i nedostatečné retenční schopnosti krajiny a s tím spojené případné ohrožení zastavěného území 
vlivem eroze  
– nízký koeficient ekologické stability KES 0,254  

Požadavek:   
• řešit ochranu kulturní krajiny a její dochované součásti – historické cesty, stromořadí a aleje, významné 
pohledové osy, v minulosti komponované průhledy, přírodní dominanty i drobné stavby v krajině 
• řešit absenci zeleně v krajině silně hospodářsky obdělávané (zejm. podél vodotečí), 
• řešit revitalizační opatření s cílem maximální podpory ekologické stability, zejm. vymezení prostoru 
vhodného pro zakládání trvalých travních porostů a lesů, 
• prověřit možnosti revitalizace regulovaného vodního toku se sníženou ekologicko stabilizační funkcí, 
• řešit nedostatečnou prostupnost krajiny, zejm. obnovu původní cestní sítě, 
• při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) neohrozit prostupnost krajiny a ponechat dostatečný průchod 
volnou krajinou z hlediska ekologické funkčnosti i rekreační využitelnosti, 
• při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) respektovat prvky ÚSES a tyto vlastním řešením upřesnit, 
• při navrhování rozvojových lokalit (záměrů) respektovat plochy a koridory pro biocentra a biokoridory ÚSES 
na regionální úrovni jako nezastavitelné, s využitím pro zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny. 

Negativní důsledky vysokého zornění byly řešeny členěním rozsáhlých ploch interakčními prvky, plochami 
trvalého travního porostu nebo vhodnými pro výsadbu zeleně. Podél vodotečí a cest je navržena výsadba 
nebo doplnění alejí. Při navrhování rozvojových lokalit byly tyto prvky ÚSES respektovány a vlastním 
řešením upřesněny, aby neohrozily prostupnost krajiny a řešily či zachovat dostatečný průchod volnou 
krajinou z hlediska ekologické funkčnosti i rekreační využitelnosti. Pro upřesnění ploch ÚSES byly použity 
podklady ZÚR KK a trasa daní podle KPÚ. Byla upřesněna trasa regionálního biokoridoru. 

I.3. Vytvořit územní podmínky pro řešení dostatku pracovních příležitostí v místě, zejm. vytvořit podmínky pro 
stabilizaci stávajících areálů výroby a výrobních služeb. 
Pracovní příležitosti mohou být posíleny pouze v rámci vlastní aktivity občanů, v plochách smíšených 
obytných lze podnikat. Další možnosti drobného podnikání jsou v plochách výroby a skladování. 
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I.4. Vytvořit územní podmínky k posílení centra obce při respektování stávajícího charakteru sídla s cílem 
zamezení snížení jedinečné identity místa, vč. návazného okolí. 
Požadavek:   

• řešit změny v území pouze v souladu s jeho kulturně historickými hodnotami, s cílem nenarušovat 
cenné venkovské urbanistické struktury a architektonické i přírodní dominanty (respektovat jádro 
obce s dochovanou urbanistickou strukturou) 
• řešit ochranu a respektování urbanistického rázu a architektonického tvarosloví stávající zástavby 
(zejm. její měřítko, proporce a situování v terénu) – s cílem plynulého navázání nové zástavby (v 
max. možné míře) na tradiční stávající strukturu zástavby, její parcelaci a „původní“ (tradiční) ráz 
krajiny / v daném ohledu stanovit základní prostorovou regulaci nové zástavby. 

Stávající charakter sídla je zachován a současné poměry a záměry zhodnoceny. Záměry jsou prováděny 
s respektem k hodnotám a identitě sídla. Stávající měřítko, proporce a situování zástavby je respektováno a 
je zásadní pro novou výstavbu. Cenné struktury budou zachovány, jádro obce zůstává kompozičním centrem 
obce. 

I.5. Vytvořit územní podmínky pro řešení záměrů ploch pro bydlení, případně ploch smíšených obytných   
Požadavek:   

• prověřit možnosti ploch pro bydlení dle platné ÚPD, případně vymezení nových zastavitelných ploch 
(vyhodnotit účelné zastavění území a potřebu vymezení nových zastavitelných ploch), 
• řešit střety záměrů s ochrannými a bezpečnostními pásmy technické a dopravní infrastruktury (při 
navrhování rozvojových lokalit je třeba tato pásma respektovat, nebo zvážit možnost přeložení tras technické 
infrastruktury), maximálně zohlednit ochranu nejkvalitnější zemědělské půdy.  

Lokality původního ÚP byly zpřesněny. Lokalita při komunikaci III/2992 do Výravy nebyla převzata, ale nové 
návrhové plochy smíšené obytné byly po prověření navrženy. Upřesněny byly hranice a funkční náplň ploch.   
Prověřila se možnost realizace těchto záměrů a střety s trasami technické infrastruktury, které se zde 
nevyskytnou.  
Nově navrhované zastavitelné plochy nezabírají nejkvalitnější půdy. Zábor půdy vyšší třídy pro sportoviště 
(OS) byl proveden již dle stávajícího ÚP. 

I.6. Vytvořit územní podmínky pro řešení záměru na vymezení koridoru pro propojovací plynovod VVTL DN 
500 PN 63 vedoucí z okolí obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR – Polsko do okolí hraničního 
přechodu Náchod – Kudowa Zdrój v Královéhradeckém kraji - propojení přepravních systémů ČR a Polska, 
koordinovat koridor trasy VVTL v návaznosti na sousední katastrální území.záměrů ploch pro bydlení, 
případně ploch smíšených obytných   
Byl vymezen koridor pro umístění VVTL plynovodu DN500 s šíří ochranného pásma 300m tak, aby co 
nepostihl stávající i navrhovanou zástavbu a krajinné prvky (územní rezerva). 

I.7. Vytvořit podmínky pro funkční provázanost řešení na sousedních katastrálních územích  
Požadavek:   

• řešit mj. funkční provázanost návrhu ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci, popř. nově 
pořizované, sousedních obcí Výrava, České Meziříčí a Vysoký Újezd - v daných souvislostech prověřit 
návaznost návrhu řešení koncepce krajiny,  
• řešit mj. funkční provázanost návrhu ve vztahu k platné územně plánovací dokumentaci, popř. nově 
pořizované, sousední obce Jeníkovice - v daných souvislostech prověřit návaznost návrhu řešení celkové 
koncepce s cílem rozvoje území jako soustavy dvou středisek osídlení bez tendencí ke srůstání (z 
urbanistického hlediska není žádoucí srůstání se sousedními obcemi). 

Sousední katastry navazují na řešené území ve všech parametrech platné ÚPD kromě Výravy, kde dojde ke 
změně ÚP z důvodu chybějící koordinace prvků ÚSES. Byl zakreslen koridor VVTL mezi stávající zástavbou 
v jediném možném místě navazující na katastr Libníkovic a Českého Meziříčí. Provázanost s ÚPD 
Jeníkovice byla vyřešena. Izolovaná solitérní zástavba mezi obcemi Jílovice a Jeníkovice je stabilizována a 
další rozšiřování se nepřipouští. 
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J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a 
 rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose: 
Obec Jílovice aktuálně dle územně plánovací dokumentace „ZÚR KHK“ neleží v rozvojové oblasti OB4 (čl.43 
PÚR ČR 2008), předmětné správní území obce Jílovice je v dané souvislosti řešeno jako Území 
s vyváženým potenciálem, což je území, které není zahrnuto do rozvojových oblastí, rozvojových os ani 
specifických oblastí – viz kap. B2.2. 
S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury se vymezily zastavitelné plochy, zejména pro bydlení s 
možností podnikání. Stávající i nově navrhované zastavitelné plochy přímo navazují na zastavěné území 
obce, jsou napojitelné na místní komunikace a inženýrské sítě. Ve volné krajině nevznikají nové zastavitelné 
plochy. Je požadováno vypracování územních studií v dvou lokalitách Z1 a Z7.  

K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
 jejich využití územní studií: 
Zpracováním územní studií jsou podmíněny problematické plochy Z1 a Z7 plošného rozsahu cca 1ha, kde 
budou návrhem stanoveny prostorové regulativy s cílem respektovat architektonický ráz stávající zástavby. 
Tyto plochy mají navrženou funkci smíšenou obytnou venkovského charakteru, a je tak třeba vyřešit 
napojení objektů na infrastrukturu v těchto problematických lokalitách.  

L.  Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování  o 
změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: 
Není požadováno. 

M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení 
z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast požadavek na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a 
asanace: 
 Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vydal v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) stanovisko s požadavkem, že návrh Územního plánu Jílovice je nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA. 
Nezbytnost komplexního posouzení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí byla shledána 
převážně z těchto důvodů: 

_  Předkládaný územní plán nelze dostatečně posoudit ve fázi návrhu zadání. 
_ Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní vliv 
jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. 
_ Návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona EIA. 
_ Návrh zadání územního plánu obsahuje mj. následující požadavky: prověřit plochy smíšených funkcí, plochy 
občanského vybavení, plochy pro výrobu, plochy pro zemědělskou výrobu (vč. funkcí smíšených umožňujících 
výrobu). 

V rámci zpracovaného návrhu ÚP byla předložena rozpracovaná dokumentace výše uvedenému Krajskému 
úřadu k přehodnocení stanoviska. V tomto stanovisku se hovoří, že ÚP není nutno posuzovat z hlediska 
vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona EIA.   
 Odůvodnění: ÚP Jílovice respektuje požadavek PÚR ČR na vymezení koridoru pro propojovací 
plynovod VVTL DN 500 PN 63 – propojení přepravních systémů ČR a Polska (pozn. krajského úřadu – 
záměr přebírán z nadřazené ÚPD, ve které byl posouzen podle zákona EIA). Stávající urbanistická koncepce 
je v územním plánu zachována, je respektováno a preferováno bydlení venkovského typu s přímou vazbou 
na přírodní a krajinné zázemí. Zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby sídlo vhodně zahušťovaly, 
minimalizovaly tím zábor krajiny v návaznosti na zastavěné území. (Řešením neumožnit vznik izolovaných 
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částí zastavěného území.) Zastavitelné plochy jsou vymezeny především v lokalitách, kde lze vyloučit 
znehodnocení chráněných tříd zemědělské půdy. Koncepce občanského vybavení (veřejné infrastruktury) se 
nemění, v návrhu řešení jsou respektovány stávající plochy občanského vybavení a prověřena potřeba jejich 
rozšíření. Stávající plochy veřejných prostranství jsou respektovány. S ohledem na krajinný ráz a polohu 
řešeného území nebyly vymezovány plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny.    

Krajský úřad, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona o 
ochraně přírody a krajiny, po posouzení výše uvedeného návrhu zadání vydává v souladu s ust. § 45i odst. 1 
zákona o ochraně přírody a krajiny toto stanovisko: návrh zadání Územního plánu Jílovice nemůže mít 
významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení 
evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu) nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu 
zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť se v řešeném území žádné nevyskytují. 

N. Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant:  
Vzhledem k tomu, že návrh územního plánu nepředkládá variantní řešení, zpracování konceptu nebylo 
požadováno, ÚP je tedy zpracován bez konceptu. 

O. Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání 
obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek 
výkresů a počtu vyhotovení: 

O.1. ÚP bude zpracován digitálně nad aktuální katastrální mapou (dig.formát) – dle požadavků stanovených 
poskytovatelem dotace v dotační smlouvě s obcí Jílovice (podmínky dotační smlouvy dodá projektantovi 
obec Jílovice).  

O.2. Bude dodržen obsah členění ÚP podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., v platném znění  
- návrh ÚP bude pro účely společného jednání odevzdán ve třech vyhotoveních, 
- upravený návrh ÚP podle výsledků společného jednání s dotčenými orgány a posouzení návrhu krajským 
úřadem bude odevzdán pro účely veřejného projednání ve dvou vyhotoveních, 
- bude-li nutné na základě veřejného projednání návrh územního plánu upravit, bude odevzdán výsledný 
návrh ÚP ve čtyřech vyhotoveních, 
- nebude-li vyžadována na základě veřejného projednání úprava návrhu, budou dotištěna další dvě 
vyhotovení návrhu / výsledný návrh bude odevzdán spolu s datovým nosičem. 

O.3. Součástí kompletního tištěného vyhotovení ÚP Jílovice bude vždy CD s elektronickou formou celého 
ÚP ve formátu *.PDF pro účely umístění na webových stránkách + textová část v textovém editoru. „Čistopis“ 
bude navíc obsahovat i souřadnicová orientovaná výkresová data (S-JTSK) ve formátu ESRI-SHP. 

O.4. Textová a grafická část územního plánu (tzn. bez odůvodnění) bude obsahovat jen zásady a pokyny 
bez popisných a zdůvodňujících částí (tzn., tato nebude obsahovat části, o kterých nemá zastupitelstvo obce 
pravomoc rozhodnout. Obsah ÚP a Odůvodnění ÚP je dán vyhláškou stavebního zákona, v platném znění: 

- část ÚP „Koncepce uspořádání krajiny“, resp. vymezení ÚSES, zpracuje projektant specialista – 
autorizovaný „projektant územních systémů ekologické stability“ / viz metodický pokyn MŽP ČR 
(čj.j.600/760/94-OOP/2490/94) 
- části odůvodnění, týkající se  
-) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 
vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. 
-) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování. 
-) Vyhodnocení splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu. 
-) Komplexního zdůvodnění přijatého řešení, vč. vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejm. 
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje, tzn. vč. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
-) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. 
-) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. 
zpracuje projektant, ostatní části doplní pořizovatel podle výsledků projednání. 



Územní plán JÍLOVICE  ODŮVODNĚNÍ 

 34 
 

O.5. Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, při vymezování 
ploch budou řádně zdůvodněny. 

Grafická část byla vyhotovena dle požadavků zadání, výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a  
asanací, nebyl vytvořen, neboť obec tyto nepožaduje a z hlediska návrhových ploch nemusí být provedeny.  

Splněno ve všech bodech. Dokumentace odpovídá vyhlášce č. 500/2006 Sb, v aktuálním znění. 

G.2 Pokyny k dopracování návrhu – na základě výsledků společného jednání 22.10.2013 dle §51 odst. 
1 st. zákona (stanovisko KÚ 19.12.2013)  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu po 
společném jednání a zpracoval pokyny pro k jeho úpravě:  

A) Požadavek jednoznačně specifikovat zastavitelné plochy (tak, aby z vyznačení funkčních ploch bylo 
zřejmé, které pozemky konkrétní uvedené funkční využití ploch zahrnují a které již nikoliv …), resp. v případě 
zastavitelných ploch vymezených pouze na části pozemkových parcel, uvést do textové části návrhu 
územního plánu jednoznačnou identifikaci určující velikost dané plochy funkčního využití určené k zastavění. 

B1) Požadavek doplnit v odůvodnění („Obrana státu“) informaci o limitu „zájmové území radiových 
směrových spojů VUSS Pardubice“ (jev  82 – komunikační vedení vč. OP) – jevem je dotčeno celé řešené 
území ÚP Jílovice. 

B2) Požadavek doplnit v odůvodnění („Obrana státu“) informaci, týkající se požadovaných podmínek 
v případě řešení ploch pro výstavbu větrných elektráren, popř. okomentovat, pokud tyto nejsou v území 
přípustné. 

C) Prověřit požadavek „urbanistické studie určující regulaci zástavby z pohledu zachování vesnického 
charakteru staveb“ z řady veřejnosti – případně, v dané souvislosti, zvážit plošné doplnění specifikace 
„venkovského charakteru staveb“ (doplnění vysvětlení zkratek a pojmů na závěr textové části …) 

Splněno ve všech bodech – v daném smyslu byl návrh ÚP Jílovice po společném jednání dopracován pro 
veřejné projednání.  

G.3 Pokyny k úpravě návrhu dle §54 odst. 3 st. zákona 

Zastupitelstvo obce Jílovice vrátilo předložený návrh k vydání se svými pokyny k úpravě a novému 
projednání: 
- Doplnit stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem „plochy výroby a skladování – lehký 
průmysl (VL)“ 

- Doplnit podmínky pro využití v plochách „plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské“ přípustnost 
či podmíněnou přípustnost „orné půdy“ 

- Doplnit podmínky pro využití v plochách „plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)“ – 
podmíněně přípustné – přístřešky a skleníky (omezená max. výška 2NP a plocha 1000m2) 

Dále udělujeme pokyn, upravit textovou část ÚP tak, aby se zamezilo dvojímu výkladu pojmu „stávající stav“ 
v přípustném využití ploch VZ. Obec Jílovice souhlasí se stavbou případné další bioplynové stanice za 
stávajících podmínek. 

Splněno ve všech bodech – v daném smyslu byl návrh ÚP Jílovice dopracován pro opakované veřejné 
projednání.  

G.4 Pokyny k dopracování návrhu – v souladu s výsledky opakovaného veřejného projednání dle §53 
odst. 2 st. zákona 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání 
návrhu územního plánu a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
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vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu - a v souladu s výsledky projednání 
zpracoval pokyny k jeho úpravě:  

Návrh upravit nad aktuálním mapovým podkladem katastrální mapy (mj. uvedením grafického označení 
„plochy zemědělské“ (symbol NZ) do souladu s jejich odpovídajícím plošným vymezením) 
Návrh upravit v textové části dle výsledků projednání 

/prověřením přípustnosti – resp. nepřípustnosti, či přípustnosti za podmínek – „oplocení“ ve všech funkčních 
plochách nezastavěného území (zejm. v „Plochách přírodních NP“)  

/v plochách „Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské“ (dále jen „NSz“), tak aby regulace 
připouštěla „ornou půdu“ bez rozlišení, resp. v hlavním využití vypustit slovo „extenzivní“, tj.: 

Přípustné využití: 
Extenzivně - obhospodařované pozemky zemědělského půdního fondu, zejména trvalé travní porosty 
s produkční a mimoprodukční funkcí, které budou příznivě působit na okolní ekologicky méně stabilní části krajiny 

+ a doplněním podmínek v podmíněně přípustném využití pro „oplocení sadů a pěstebních školek“ (např. 
za podmínky zajištění prostupnosti krajiny a respektování migračních tras zvěře) 
/v plochách „Plochy smíšené nezastavěného území - přírodní“ (dále jen „NSp“) doplněním podmínek 
v podmíněně přípustném využití pro „oplocení sadů a pěstebních školek“ (např. za podmínky zajištění 
prostupnosti krajiny a respektování migračních tras zvěře) 

/v „Plochách zemědělských (dále jen „NZ“), tak aby regulace připouštěla „skleníky“ bez omezení, popř. tyto 
vůbec nespecifikovala (doporučení tuto regulaci vypustit neboť přípustnost je dána ze stavebního zákona) 
+ a doplněním podmínek v podmíněně přípustném využití pro „oplocení sadů a pěstebních školek“ (např. 
za podmínky zajištění prostupnosti krajiny a respektování migračních tras zvěře) 

/v plochách „VL“ úpravou koeficientu zastavění na „75%, vč. zpevněných ploch (25% zeleně)“ 

/v plochách „VZ“ vypuštěním odkazu na „smlouvu o dobrém sousedství“ a úpravou ve znění: 
„plochy výroby a skladování - zemědělská výroba“ 
hlavní využití 
stavby zemědělské prvovýroby (bez živočišné výroby) a přidružené drobné výroby s příslušnými sklady - stávající 
přípustné využití: 
- související zařízení a stavby administrativně provozní a stravovací 
- stavby pro skladování nástrojů a servis 
- stavby technické infrastruktury související s řešenou plochou 
- stavby dopravní infrastruktury související s řešenou plochou včetně parkovacích ploch 
- plochy veřejné a izolační areálové zeleně 
- skleníky a přístřešky 
podmíněně přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správců budov 
- stávající energetická zařízení, stávající bioplynové stanice, kogenerační jednotky související s provozem a 
potřebami areálu (stávající) 
- silážní plata za podmínky že se jedná o stávající 
nepřípustné využití: 
- živočišná výroba 
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu.. 
- koeficient zastavění 75%, vč. zpevněných ploch (25% zeleně) 
- výšková hladina zástavby 9m (vyjma stávajících staveb a budov), novostavby nebudou výrazně převyšovat 
stávající výškovou hladinu 
- architektonicky objekty budou ctít charakter výstavby typický pro řešené území 
- likvidace srážkových vod bude přednostně řešena na vlastním pozemku dle místních podmínek. 

Splněno ve všech bodech – v daném smyslu byl návrh ÚP Jílovice upraven pro druhé opakované veřejné 
projednání.  
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G.4 Pokyny k úpravě návrhu k vydání (§53 odst. 2 st. zákona) 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky druhého opakovaného veřejného 
projednání návrhu územního plánu a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu - a v souladu s výsledky projednání 
zajistil úpravu návrhu s pokyny k jeho úpravě:  

V návrhu řešení ÚP Jílovice vypustit z plošného vymezení pozemky p.p.č. 675/3, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8 
a 696/2 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí s funkční specifikací „NSz, plochy smíšené nezastavěného území – 
zemědělské“ (stav) – a tyto nově vymezit jako „NZ, Plochy zemědělské“ (stav) / dle rozhodnutí zastupitelstva 
obce Jílovice o námitkách. 

Upravit textovou část návrhu územního plánu, resp. nahradit stávající text funkční specifikace „VZ – plochy 
výroby a skladování – zemědělská výroba“ dle rozhodnutí o námitkách, ve znění:  
hlavní využití 
- stavby zemědělské prvovýroby (bez živočišné výroby) a přidružené drobné výroby s příslušnými sklady  
přípustné využití 
- související zařízení a stavby administrativně provozní a stravovací 
- stavby pro skladování nástrojů a servis 
- stavby technické infrastruktury související s řešenou plochou 
- stavby dopravní infrastruktury související s řešenou plochou včetně parkovacích ploch 
- plochy veřejné a izolační areálové zeleně 
- skleníky a přístřešky 
podmíněně přípustné využití 
- stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správců budov 
- energetická zařízení, bioplynové stanice, kogenerační jednotky a silážní plata související s provozem a potřebami 
areálu za podmínky nezvyšování kapacity a rozsahu 
nepřípustné využití 
- živočišná výroba 
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
- koeficient zastavění pozemku max. 75% včetně zpevněných ploch 
- koeficient zeleně bez zastavění a zpevněných ploch min. 25% 
- výšková hladina zástavby max. 9m (vyjma stávajících staveb a budov) 
- architektonicky objekty budou ctít charakter výstavby typický pro řešené území 
- likvidace srážkových vod bude přednostně řešena na vlastním pozemku dle místních podmínek. 

Pozn. V daném případě úpravy znamenají pouze upřesnění textu (specifikujícího podmínky pro využití 
plochy) předloženého k 2. opakovanému veřejnému projednání – tzn. nejedná se o podstatné úpravy návrhu 
neboť upravený text zůstává obsahově shodný s textem původním. 
Doplnit do textové části odůvodnění územního plánu náležitosti vyplývající ze správního řádu a náležitostí 
uvedených v § 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, mj. i v zohlednění aktualizace ZUR č.1 KHK. 

Splněno ve všech bodech – v daném smyslu návrh ÚP Jílovice upraven k vydání. 
 
 

H. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  
 

H.1. ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE VČETNĚ VYHODNOCENÍ 
ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
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H.1.1. Vymezení řešeného území a demografické předpoklady 
Řešené území je vymezeno katastrálním územím Jílovice. Dle administrativního členění náleží 

Jílovice do Královéhradeckého kraje. Obec Jílovice se nachází v okrese Hradec Králové, je vzdálena 15 
kilometrů od Hradce Králové a 6 kilometrů od Třebechovic. Obec je součástí Mikroregionu Černilovsko. 
Nadmořská výška 268m, katastrální výměra 365ha. 

Podle posledního sčítání obyvatelstva k 1.1.2013 žilo v obci 305 obyvatel (163 mužů, 142 žen). 
V produktivním věku od 15 do 64 let bylo 234 obyvatel. Průměrný věk je 38,1 let. Obec je ve svém územním 
rozvoji vzhledem k blízkému soustředění krajského města stabilizována s odpovídajícím mírným potenciálem 
rozvoje.  

Ten bude soustředěn zejména v oblasti rodinného bydlení a drobného podnikání. V podnikání je v 
obci registrováno 58 ekonomických subjektů, což je poměrně významný podíl vůči celkovému počtu 
pracujících. Obec má 1 prodejnu potravinářského zboží, 1 pošta, 1 hřiště a 1 knihovnu včetně obecního 
úřadu. 
 Obec Jílovice spadá do okresu Hradec Králové a náleží pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s 
rozšířenou působností je rovněž bývalé okresní město Hradec Králové. Jílovice se rozkládají asi patnáct 
kilometrů východně od centra Hradce Králové. Dle oficiálního turistického členění spadá do oblastí Orlických 
hor a Podorlicka.  
 
H.1.2. Urbanistická koncepce 
 Návrh územního plánu vychází ze základní urbanistické koncepce založení sídla. Postupně se 
krajina přeměnila v zemědělsky upravovanou s malými polnostmi, potřebou vody, která se ve zvlněné krajině 
sama nabízela v podobě potoků a říček. Cesty zůstaly historicky na svých místech, propojovaly sousední 
obce a tvořily obsluhu polností a lesů. Tato krajina zde přetrvává doposud, byla oproštěna od výstavby 
rekreačních chat a osad, protože místo tomu nenasvědčovalo. Nyní je tendence postavit si rodinný dům na 
vlastním pozemku nebo v místě, kde jsou pozemky levné a doprava do zaměstnání autem dostupná.  

Limitním faktorem se jevila urbanistická struktura sídla, která předurčila místa, kde lze stavět. Plochy 
nerušící výroby a technického vybavení severně nad zemědělským areálem neovlivňují okolní plochy 
bydlení. Zemědělský areál sloužící jako bioplynová stanice je stabilizován bez potřeb navýšení. Z technické 
infrastruktury je výrazným počinem zabezpečení koridoru pro průchod VVTL plynovodu DN 500 PN 63 do 
Polska v mezi katastrálními územími Libníkovic a Českého Meziříčí (územní rezerva). Kanalizace splašková 
bude řešena požadavkem na osazení předčistícími zařízeními (např. domovními ČOV) s napojením do 
jednotné  kanalizace s odvodem do dočišťovacích nádrží. Pro potřeby navýšení energie byly navrženy 2 
nové trafostanice.   

Dopravní infrastruktura tvoří dostačující síť, která je odpovídající potřebám obce.  
 Projektant vymezil jasnou hranici, kam lze s výstavbou dojít a kde by měl nastat přechod do volné 
krajiny. Vše je podřízeno rozumné míře hustoty výstavby a tím i dopravnímu zatížení stávajících komunikací.  

Většina zastavitelných ploch byla na přání zastupitelstva obce převzata z původního územního 
plánu, místně zrevidována a upřesněna ve svých hranicích a možnostech zástavby vůči krajinnému rázu. 
 Plochy smíšené - venkovské vesměs kopírují původní zástavbu, ve které je sloučena funkce bydlení 
s podnikáním tak, že se vzájemně doplňují a neomezují se. Ty předpokládají návaznost na současně 
zastavěné území. Podle původního plánu byly převzaty a upřesněny ve svých hranicích lokality Z2, Z3, Z7, 
Z8 a Z9 smíšené obytné - venkovské. Dále byly částečně převzaty z původního ÚPSÚ Z1, jejíž hranice byla 
upraveny. Plocha Z1 byla rozšířena tak, aby došlo k optimálnímu využití zemědělské půdy při navrhované 
hranici zastavitelného území. Tato plocha Z1 a plocha Z7 bude třeba podrobněji vyřešit územní studií. 
Plochy Z1, Z4, Z5 a Z10 jsou nově navrženy. Zastavitelná plocha při komunikaci na Výravu byla vypuštěna. 
A dále zastavitelné plochy při okraji obce směrem na Libníkovice dle původního ÚPSÚ byly vynechány, 
protože jsou již zastavěny. 
 Plochy občanského vybavení jsou situovány tak, že podporují centrum obce, jsou zde zahrnuty 
plochy veřejné infrastruktury (obecní úřad, pošta, hasičská stanice), plochy komerčních zařízení malé a 
střední (prodejna). Pro využití volného času v obci slouží sportovní hřiště, kde je navrženo rozšíření Z6 v 
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východní části Libníkovic dle původního ÚP. Jiné plochy občanské vybavenosti nebyly navrženy, stávající 
postačují potřebám obce.    
 Plochy rekreace nebyly zvláště vymezeny, jsou součástí ploch smíšených - venkovských a zahrnují 
chalupy, objekty individuelní rekreace. Požadavek na výstavbu chat nebyl uplatněn, a ani se k této struktuře 
sídla nehodí.   
 Plochy veřejných prostranství byly vymezeny ve středu obce a zahrnují zejména návsi a přilehlé 
funkčně převládající plochy. Součástí plochy jsou komunikace, parkoviště a vzrostlá zeleň, vodní nádrž, 
mohou zde být umístěny pomníky, lavičky, dětské hřiště či vysazena další zeleň. V těchto plochách nebude 
možná výstavba nadzemních staveb a prostor bude působit otevřeným a vzdušným dojmem. 
 Plochy zemědělské výroby v současné době slouží pro potřeby bioplynové stanice vyrábějící 
elektrickou energii. 

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl leží vedle bioplynové stanice, jsou stabilizovány a slouží 
k drobné podnikatelské aktivitě a skladování. 
 Plochy technické infrastruktury tvoří místo pro separovaný sběr odpadů na okraji zastavitelného 
území obce. Řízená skládka odpadů není na katastru obce. 
 Plochy smíšené nezastavěného území-přírodní tvoří pozvolný přechod od zastavitelných ploch do 
nezastavěného území ( s vysokým podílem vzrostlých stromů ).  
 Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské stabilizují krajinu (s vysokým podílem lučních 
porostů), které by měly plnit i funkci zamezující erozi půdy.    
 Plochy vodní jsou zastoupeny vodními toky i rybníky. Nové vodní plochy nejsou navrhovány.  
 Plochy dopravní silniční jsou stabilizovány, zahrnují silnice, místní a hlavní účelové komunikace.  
 Krajina je doplněna o územní systém ekologické stability. Vymezeny byly prvky ÚSES regionální s 
interakčními prvky tak, aby přirozená ochrana přírody byla v souladu s potřebami obyvatel v souladu se ZÚR 
Královéhradeckého kraje.  
 Navržená technická infrastruktura zvyšuje úroveň a kvalitu bydlení v celém území. Atraktivita území 
je zachována a cyklostezky a turistické trasy jsou stabilizovány.  
 
ODŮVODNĚNÍ K REGULAČNÍM PODMÍNKÁM V PLOCHÁCH VZ A VL: 
 
FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO AREÁLU  
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- Plochy výroby a skladování - zemědělské výroby ( VZ ) a lehký průmysl ( VL ) jsou stabilizovány  
v bývalém zemědělském areálu na západní straně obce. Za období posledních několika desítek 
let byl areál využíván společně pro zemědělskou a přidruženou výrobu.  

• V současné době je rozdělen a část na jihu ( VZ ) slouží s nově postavenou bioplynovou stanicí 
s dostatečně velkým zázemím volného pozemku k těmto účelům – zemědělské výrobě 
rostlinného charakteru. Živočišná výroba zde není zastoupena. S tímto stavem je obec Jílovice 
seznámena a souhlasila s provozem bioplynové stanice v povolených parametrech. S dalším 
rozšířením kapacity bioplynové stanice se nepočítá, požadavek na možnost případného 
navýšení kapacity této výrobny energie nebyl (při veřejném projednání) vlastníkem uplatněn. 

• V ploše VL stojí zejména skladové objekty poplatné době vzniku, tzn. zastřešené zděné haly se 
sedlovými střechami s velkým potenciálem volných nezastavěných ploch. S dalším rozšířením 
vzhledem k volnému nezastavěnému pozemku se nepočítalo a podobný požadavek nebyl 
uplatněn.  

• Obě plochy jsou situovány na západní návětrné straně obce, stojí na vrchním horizontu obce, 
tzn. jsou viditelné a spoluutvářejí tak architektonicko-urbanistickou strukturu vesnice uprostřed 
polí. Výšková hladina hřebenů střech nepřesahuje nyní 9,0m nad terén. Z těchto důvodů jsou 
zde nové stavby omezeny výškou a procentem zastavění. Takto se dosáhne souladu 
s udržitelným rozvojem obce ve spojení s volnou krajinou.  

 
To jsou důvody, které vedly ke stanovení regulací pro výstavbu ( dostavbu ) v těchto plochách. 

Vlastník pozemků se těmito regulacemi omezuje pouze výškou a plochou zastavění, které odpovídají 
místním podmínkám. Dále jsou zde stanoveny podmínky vyplývající z hospodárného využívání srážkových 
vod:     
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití: 
- koeficient zastavění pozemku max. 75% včetně zpevněných ploch 
- koeficient zeleně bez zastavění a zpevněných ploch min. 25% 
- výšková hladina zástavby max. 9m ( vyjma stávajících staveb a budov ) novostavby nebudou převyšovat 
stávající výškovou hladinu okolních staveb   
- architektonicky objekty budou ctít charakter výstavby typický pro řešené území  
- likvidace srážkových vod bude přednostně řešena na vlastním pozemku dle místních podmínek  
 
H.1.3. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území 
 V návrhu územního plánu bylo vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a s ohledem na 
charakter a efektivitu využití zastavěných území byly vytvořeny podmínky pro nové funkční využití vybraných 
ploch. Byla soustředěna pozornost na respektování původního územního plánu ÚPSÚ Jílovice z  
zpracovanou Ing.arch. Novotným v roce 1993. Byly navrženy zastavitelné plochy nové přimykající se k 
zastavěnému území obce a plocha změn v krajině.  
 Navrhované plochy zastavitelné jsou částečně převzaty z původního územního plánu, podle kterého 
probíhá výstavba v obci. Zbývající plochy byly navrženy v souladu s rozumnou formou zastavění území, kde 
se respektuje krajinný ráz, urbanistická struktura sídla a možné dopravní a technické napojení na inženýrské 
sítě. 
 Rozsah rozvojových lokalit odpovídá odhadovanému demografickému vývoji k roku 2020: 
Počet obyvatel k 1.1.2013 je 305. Předpoklad počtu obyvatel k roku 2023 by dle návrhu měl mít 30% narůst, 
což odpovídá 8% ročně. Navrhované plochy pro bydlení představují 4,43 ha, regulativy omezeno na maxim. 
26 RD x 3,7 obyvatelé na 1 RD s celkovým nárůstem počtem 93 obyvatel. Velkou neznámou zůstává fakt, že 
některé objekty mohou být stavěny za účelem rodinné rekreace, poté se změní počet obyvatel, ale dimenze 
sítí musí být zajištěna. Všichni majitelé pozemků, kde byla v platném ÚP navržena zástavba trvají na 
ponechání těchto ploch i v novém ÚP bez etapizace výstavby, což podpořilo zastupitelstvo obce při 
pracovním projednání ÚP.    
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H.2. PLOCHY JINÉHO VYUŽITÍ NEŽ STANOVUJE § 4 - 19, VYHL. Č. 501/2006 
SB. 
 Nejsou v územním plánu uvedeny. 
 

H.3. OCHRANA KULTURNÍCH, HOSPODÁŘSKÝCH A PŘÍRODNÍCH HODNOT 
Historie  
 Přesné datum vzniku obce Jílovice není přesně známo. Dle historika Josefa Pohl-Doberského byla 
založena ve 12. - 13. století. Jedna zmínka byla nalezena v muzeu v Sušici. Mapa tam uložená je z roku 
1151 a na ní jsou zaznamenány všechny osady naší oblasti, ale mapa byla později restaurována a tím ztrácí 
průkaznou hodnotu. 
 
Ve 14. století patřila obec pod správu kapituly Vyšehradské a příslušela k cisterciáckému klášteru Svaté pole 
(Klášter nad. Dědinou). Po vypálení kláštera Orebity v r. 1420 se Jílovice dostala do držení pánů z Opočna, 
později Trčků z Lípy.  

Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1458. Písemný doklad - sčítání lidu na panství Opočenském z roku 
1651. Hovoří o tom, že obec nebyla po třicetileté válce příliš vylidněna, měla 80 obyvatel, z toho 30 dětí a 13 
usedlostí. Zde se objevuje i původ názvu Jílovice. Výklad je však dvojí. 

První pojmenování vychází dle staročeského "jílovati" neboli těžiti zlato, což mohlo kdysi provázet opuku ve 
východní části Chřibů. 

V zemědělské čítance okresu opočenského popisují zase založení takto: Dle historických záznamů z prvé 
poloviny 16. století vypukl v Dobrušce velký požár, při kterém vyhořelo 26 domů. Oheň vznikl v domě Martina 
Čápa, který za to měl být popraven. Na úpěnlivou žádost odsouzeného, majitel panství Opočenského, Trčka 
z Lípy, mu dal milost a trest mu změnil. Musel se vystěhovat na 10 mil od Dobrušky. Usadil se v tomto místě 
a tak byla založena obec Jílovice. 
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Srovnání změn v uličním prostoru 

 

Po druhé světové válce odešla značná část obyvatel do pohraničí. V roce 1976 došlo ke sloučení národních 
výborů Jílovice a Českého Meziříčí. Od roku 1989 je obec Jílovice opět samostatná. Leží na rozhraní okresů 
Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Od roku 2007 obec Jílovice patří matrikou pod Třebechovice pod 
Orebem a správou pod Magistrát města Hradce Králové. Katastr obce Jílovice měří 365 ha Polovinu 
pozemků tvoří půdy jílovité, druhou polovinou jsou pozemky lehké, křemenité.  

V současné době má Jílovice 305 trvale žijících obyvatel. V roce 2007 byl Parlamentem České republiky 
schválen a přidělen znak obce, který svým pojetím a symbolikou vyjadřuje dávnou i současnou historii obce. 
Obec má vodovodní, kanalizační a telefonní síť a je od roku 2000 plynofikována. V roce 2005 byla 
dokončena výstavba protipovodňového poldru a vyčištěna požární nádrž. Byla vybudována infrastruktura pro 
11 nových rodinných domků. V blízké době se připravuje výstavba dočisťovacích nádrží, výstavba 
komunikací a chodníků. Aktivními organizacemi jsou Tělovýchovná jednota, Sbor dobrovolných hasičů a 
Svaz zahrádkářů. Občanům slouží prodejna se smíšeným zbožím a jednou týdně je otevřena místní 
knihovna. Od roku 1999 je v provozu i sportovní areál s občerstvením „Na Ohrádce“, který je využíván pro 
konání všech kulturních a sportovních akcí, které jsou v obci pořádány. Přilehlé tenisové kurty jsou 
využívány místními občany i širokou veřejností. V roce 2003 obec vybudovala hřiště pro malou kopanou a 
běžeckou dráhu pro nácvik a pořádání hasičských soutěží. 

H.3.3.1. Ochrana kulturních památek 
 Řešené území je nutno chápat jako "území s možností s archeologických nálezů" ve smyslu zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Při vlastní realizaci stavebních 
záměrů bude proto nutné zajistit záchranu archeologického dědictví, a to prostřednictvím záchranných 
archeologických výzkumů. V koordinačním výkrese nebyla zakreslena konkrétní lokalita dle ÚAP, protože 
lokalita s pravděpodobností výskytu archeologických nálezů není specifikována. Na řešeném území se 
nenachází území s plošnou památkovou ochranou. Nenacházejí se zde ani nemovité kulturní památky 
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.  

V koordinačním výkrese jsou označeny objekty, které si zaslouží pozornost a ochranu, i když nejsou kulturní 
památkou a jejich charakter nenaplňuje potřebu je navrhovat jako památku: 
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• Křížek a zvonice na návsi v centru obce 

 
• Památník na návsi v centru obce 

H.3.2. Ložiska nerostných surovin 
Ložiska nerostných surovin se v řešeném území nenacházejí. 

H.3.3. Poddolovaná a sesuvná území 
Poddolovaná ani sesuvná území se zde nenacházejí. 

H.3.4. Ochrana přírody a krajiny 
Chránit stávající přírodní hodnoty území a zajistit předpoklady pro rozvoj těchto hodnot bylo cílem 

návrhu ÚP Jílovice.  

Návrh respektuje ochranu přírody a krajiny tím, že ve volné krajině nenavrhuje zastavitelné plochy, 
dotváří prostupnost krajiny stabilizací stávajících cest.  
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 V území nejsou evidovány památné stromy. Pro zabezpečení udržitelného rozvoje území, úrodnosti 
a zajištění přiměřeného prostředí v řešeném území je třeba zachovat ráz krajiny, vodních toků a její retenční 
schopnost. Retence je vylepšena realizací vodní plochy s akumulací pod bioplynovou stanicí. 

V celé oblasti jsou jasně vymezeny zastavěné a zastavitelné části obce v kontextu s volnou 
nezastavěnou krajinou.  

V zájmovém území se nacházejí stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení ( HOZ ) s 
požadavkem na respektování ochranných pásem a zachování jejich funkčnosti. U HOZ je třeba zachovat 
nezastavitelný pruh šíře 6m po obou stranách. U otevřených úseků lze připustit výsadbu po jedné straně 
břehu. Jedná se o níže uvedené stavby: 

HOZ 1 - zatrubněné HOZ "Jílovice" 
HOZ 2 - otevřené HOZ " Jílovice A" 

HOZ 3 - zatrubněné HOZ "Jílovice C" 

HOZ 4 - zatrubněné HOZ "Jílovice B" 

H.3.5. Územní systém ekologické stability  
Na základě požadavku ze Zadání ÚP byl zapracován regionální územní systém ekologické stability 

(ÚSES), vyplývající z vyšší územně plánovací dokumentace ZÚR Královéhradeckého kraje do širších 
vztahů. V širších vztazích je respektován návrh regionálního biocentra H 095 Nad Ledci ve vedlejším 
katastru Vysoký Újezd a regionálního biokoridoru RK H057 částečně procházející Jílovicemi na 
jihovýchodním cípu území. Podklady byly převzaty ze ZÚR Královéhradeckého kraje a upřesněny. Lokální 
systém ekologické stability byl převzat jak z původního územního plánu, tak i z dokumentace provedené pro 
okres Hradec Králové. Byl částečně upraven zejména v souladu s právě probíhajícím návrhem ÚP Libníkovic 
a ÚP Vysoký Újezd. Případné úpravy vymezení vyplynuly také z koordinace řešení ÚSES na hranicích se 
sousedními obcemi (Libníkovice, Jeníkovice, Vysoký Újezd, České Meziříčí, Výrava), a s ohledem na řešení 
zeleně v zastavěném území a na řešení krajiny. Návrh místního systému ekologické stability byl zpracován 
firmou URBAPLAN v roce 1993 a byl součástí dokumentace ÚPSÚ České Meziříčí, Jílovice, Rohenice, 
Jílovice. Původní návrh byl změněn v průběhu let a poslední verze byla podkladem pro ZÚR KK. ÚSES obce 
Jílovice je tvořen 1 regionálním biokoridorem H057, 2 lokálními biokoridory a 2 lokálními biocentry.  

RK H057 – regionální biokoridor, navržený  
• biokoridor lesního charakteru propojující nová RC H 094 Osík a H 095 Nad Ledci. Navrhovaná šíře 

40m.  
• celková délka 150m, šíře 40 m 
• popis stávajícího stavu: Biokoridor lesního charakteru propojující nová RBC H 094 Osík a H 095 Nad 

Ledci. Trasa je dána vazbou na vhodné stanovištní podmínky, vychází lesní depresní polohou stupně 
stability 4 s vlhčím dnem a pokračuje jižními partiemi lesa. Zahrnuté lesní porosty jsou klasifikovány 
stupněm stability 4. Porosty jsou mapovány v a 4 a 5. vegetačním stupni. Ve skutečném složení je 
výrazně dominantní DB, MO, SM, BO, BK, LP.  

• biotop: lesní, cílovým ekosystémem mezofilní hájové popř. bučinné    
• návrh opatření: RK se navrhuje jako lesní přes pole s osázením dřevinami přirozené dřevinné skladby: 

DB,LP,JS,BR. RK zalesnit v šíři 40 m. RK bude nutné 1x ročně kosit. Omezit chemizaci a hnojení 
dusičnany   
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RK H057 – regionální biokoridor, navržený  

 
 LC 1 - lokální biocentrum „Lohová“, stávající, vymezené  

• LC je umístěno v lesním komplexu JZ části Jílovic, při hranici k.ú. Libníkovice jako BC lesní o rozloze 
3ha jako biotop březových doubrav 

• biotop - dřevinná skladba, bylinné patro: vzrostlý dubový porost na živném stanovišti stáří cca 60 let, 
jednotlivá příměs dřevin: TR,BR,JS,HB. Jedná se o biotop březových doubrav. Stávající dřevinná 
skladba z velké části odpovídá přirozené skladbě daného biotopu. 

• stupeň ekologické stability: 4 (plochy ekologicky velmi stabilní) 

• návrh opatření:Udržovat vertikální zápoj s podporou keřového patra.  

 
LC 1 - lokální biocentrum „Lohová“, stávající, vymezené 
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 LC 2 - lokální biocentrum „Vackovská“, stávající, vymezené 

• LC je umístěno v lesním komplexu J části Jílovic, při hranici k.ú. Jeníkovice jako BC lesní o rozloze 3ha 
jako biotop vlhkých lipových doubrav 

• biotop - dřevinná skladba, bylinné patro: vzrostlý listnatý porost na živném, podmáčeném stanovišti 
složený ze dvou porostních skupin stáří cca 45 let (LP6, TPC3, KL1, JS, OL + a 80 let (DB7, SM3, JD +), 
jednotlivé smíšení dřevin. Stávající dřevinná skladba z části neodpovídá přirozené skladbě daného biotopu 

• stupeň ekologické stability: 4 (plochy ekologicky velmi stabilní) 
• návrh opatření: Výběrem redukovat smrk. Udržovat vertikální zápoj s podporou keřového patra.  

 
LC 2 - lokální biocentrum „Vackovská“, stávající, vymezené 

 
 LK 1 - lokální biokoridor - stávající, vymezený 

• LK spojuje LC1 v lese JZ části Jílovic s RK H057 při hranici k.ú. Libníkovice jako lesní o šíři 20m  
• biotop - dřevinná skladba, bylinné patro: biotop lesních pozemků, vzrostlý DB porost cca 60 let s příměsí 

dřevin: BO,BOC,MD,LP,JS. 
• stupeň ekologické stability: 4(plochy ekologicky velmi stabilní) 
• návrh opatření: Výchovnou těžbou redukovat nepůvodní dřeviny - BOC,MD.         LK šíře 15 m. 
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 LK 2 - lokální biokoridor - stávající, částečně navržený 

• LK spojuje LBC1 v lesním komplexu JZ části Jílovic s návazností na lokální biokoridor BK8 vedený v 
katastru Výravy. V návrhové části je veden jako luční o šíři 20m.  

• biotop - dřevinná skladba, bylinné patro: biotop zemědělských pozemků  

• stupeň ekologické stability: 1(plochy ekologicky velmi málo stabilní) 

• návrh opatření: LK se navrhuje podél polní meze a dále přes pole podél Z hranice k.ú. Libníkovice 

• LK zatravnit v šíři 20 m.LK bude nutné min. 1x ročně kosit. Omezit chemizaci a hnojení dusičnany. 

 
LK 2 - lokální biokoridor - stávající, částečně navržený 

 

Interakční prvky /IP/ (ekostabilizační prvek převážně liniového charakteru, plnící funkci doplňující 
v rozčlenění krajiny, ochranné a protierozní) byly navrženy tyto: 

1. Podél stávající silnice III/2992 do Jeníkovic je třeba doplnit jednostrannou výsadbou stromořadí, podél 
silnice III/2992 do Výravy oboustrannou výsadbou, podél silnice III/30813 do Českého Meziříčí 
jednostrannou výsadbou a podél silnice III/29833 obostrannou výsadbou ( jeřáb a ovocné stromy - pláňata).   

2. Podél stávajících polních cest je třeba vysázet jednostrannou výsadbou stromořadí ( jeřáb a ovocné 
stromy - pláňata).  

3. IP kopíruje vodoteče v celém průběhu, břehy je třeba osázet dřevinami původní dřevinné skladby (bříza, 
dub, javor klen, lípa, jasan) s využitím ojedinělých, stávajících jedinců JS, TR, BR, švestky a keřů (bez).  

 Funkční, částečně funkční i nově založená biocentra jsou v územním plánu vymezena jako plochy 
přírodní (NP) s jednoznačnou převahou funkcí zajišťujících a podporujících uchování a reprodukci přírodního 
bohatství a příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny.  

 Zvýšení ekologické stability krajiny je územním plánem dále podpořeno vymezením Smíšených 
ploch nezastavěného území: – zemědělské (NSz) a – přírodní (NSp), zejména na vodou svahem 
ovlivněných plochách, kde je mimo zemědělské produkce podpořena funkce ekologicko stabilizační.  

V průběhu pořízení územního plánu v roce 2015 došlo k aktualizaci systému ekologické stability, 
resp. k jeho upřesnění, doplnění a zajištění funkčních návazností z pohledu obce s rozšířenou působností – 
výsledným dokumentem je platná dokumentace „Plán ÚSES – pro celé území ORP Hradec Králové, 
aktualizace vymezení systému ekologické stability“. Vzhledem k rozpracovanosti územního plánu, a ne zcela 
klasickému průběhu jeho pořízení, nebyly do tohoto návrhu závěry uvedeného dokumentu ÚSES převzaty. 
V současné době je rovněž pořizována i územní studie krajiny pro ORP Hradec králové, jejíž výsledky, 
požadavky a doporučení budou jedním ze základních podkladů pro rozhodování o krajině. Je reálným 
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předpokladem, že následnou změnou územního plánu bude dokumentace „Plán ÚSES – pro celé území 
ORP Hradec Králové, aktualizace vymezení systému ekologické stability“ zapracována do návrhu řešení, 
který rovněž tak zohlední územně plánovací podklad územní studie krajiny. 

H.4. CIVILNÍ OCHRANA, OBRANA STÁTU, POŽÁRNÍ OCHRANA A DALŠÍ 
SPECIFICKÉ POŽADAVKY 
Civilní ochrana 
 Vyhláška 380/2002 Sb., v platném znění, vycházející ze zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o 
integrovaném záchranném systému, stanoví pravidla k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Zóny havarijního plánování 
 Řešené území nezasahuje do žádné vnější zóny havarijního plánování. V řešeném území se 
nevyskytují žádné plochy, objekty a zařízení s rizikem vzniku mimořádné události. 
 
Požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů dle vyhlášky č. 380/2002 Sb. §20 písm.c), d), e), f), g), a i). 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo daného území není ohroženo velkým rizikem, nejsou řešeny nové účelové 
kryty. Nejrozšířenějším způsobem krytí jsou jednoduché kryty ve vhodných částech obytných domů. Všechny 
tyto prostory zapuštěné min. 1,70m do terénu by se daly s minimálními úpravami použít k bezpečnostnímu 
ukrytí osob. V případě budování nových zástaveb je možné využít metodickou pomůcku „Sebeochrana 
obyvatelstva“ (MV – GŘ HZS 2001), kde jsou uvedeny normativy pro budování improvizovaných krytů. 

d) evakuace obyvatel z území ohroženého mimořádnou událostí, jejich nouzové ubytování a stravování 
Evakuovaní obyvatelé budou nouzově ubytovaní v budově obecního úřadu č.p. 26, Domu obce č.p. 103, a 
prodejny potravin č.p. 33, kde bude zajištěno nouzové stravování. Tyto budovy jsou ve vlastnictví obce 
Jílovice. 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Jako prostor pro skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci lze využít objekt obecního úřadu 
č.p. 26 a prostory Domu obce č.p. 103.  

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce 
Kontaminovaný materiál nebude v území uskladňován, v postižených místech budou přistavěny kontejnery a 
průběžně odváženy na řízenou skládku.  

g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, 
vzniklých při mimořádné události 
V případě vzniku mimořádné události se na záchranných pracích bude podílet HZS Královéhradeckého kraje 
za pomoci Sboru dobrovolných hasičů obce Jílovice a popřípadě i sbory dobrovolných hasičů z okolních 
obcí.   

i) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajištěno přistavením cisteren s pitnou vodou do 
postižených lokalit. Případně bude zásobování pitnou vodou řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody. 
Cisterna bude v Jílovici přistavena u budovy 
obecního úřadu. Nouzové zásobování elektrickou energií bude řešeno přistavením elektrocentrály u budovy 
obecního úřadu č.p. 26. a hasičské zbrojnice. 
Z hlediska požární ochrany obec Jílovice nemá požární vodovod. Je zde vodovod, kde jsou osazeny 
nadzemní hydranty pro odkalování vodovodu. Na území obce se nachází dvě vodní nádrže, které v případě 
nouze můžou sloužit jako požární nádrže. 
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Požární ochrana 
Zabezpečení požární vodou je dáno v Jílovicích kapacitou stávajících vodovodních řadů a stávající 

akumulací vody ve vodojemu Bohuslavice. Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude 
zajištěno dostatečné množství požární vody a na navržených vodovodních řadech budou rozmístěny požární 
hydranty nebo lze využít hydranty na stávajících vodovodních v řadech. 

Obrana státu 
 Komunikační vedení vč. OP je dotčeno celé řešené území ÚP Jílovice „zájmové území radiových 
směrových spojů VUSS Pardubice“. Ve výkresu není zakresleno, neboť pokrývá celé řešené území.  

V řešeném území nejsou navrhovány plochy pro výstavbu větrných elektráren, jejichž výstavby by ovlivnila 
komunikační vedení. 

Radonový index geologického podloží 
Území může být ohroženo lokálním pronikáním radonu z podloží, dle předpovědní mapy je kategorie 

radonového rizika nízká. U nové zástavby bude nutné prověřit konkrétní hodnoty objemové aktivity radonu 
z podloží stavby a případně provést protiradonová opatření. 

Ochrana před povodněmi  
 Ochrana před povodněmi se v územním plánu zaměřuje na ochranu zastavěného území před 
zaplavením. V řešeném území se nachází záplavové území v okolí potoka v západní nezastavitelné části 
obce, a proto zde vznikl funkční suchý poldr.  
 

H.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 
 

H.5.1. Občanské vybavení 
 
 Plochy občanského vybavení specifikované v § 2, odst. 1, písm. k, Stavebního zákona a vyhláškou 
č. 501/2006 (§ 6, odst. 2) jsou v návrhu územního plánu Jílovice členěny podrobněji na následující oblasti: 

Občanské vybavení – veřejná infrastruktura (OV) – plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti, 
sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou 
správu, ochranu obyvatelstva (§ 2, odst. 1, písm. k, Zákona č. 183/2006 Sb.). 

Stabilizované plochy jsou soustředěny v centru obce s vybavením obecního úřadu, pošty, požární stanice.  

Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) – plochy převážně komerční občanské 
vybavenosti, sloužící např. prodeji či stravování. Vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní 
obsluha nenarušuje sousední plochy nad přípustné normy pro obytné zóny.  

Stabilizované plochy jsou soustředěny v centru obce s vybavením prodejny potravin.  

Občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – plochy pro tělovýchovu a sport: plocha 
sportoviště s plánovaným rozšířením. 

 Obecná koncepce v oblasti uspořádání ploch občanského vybavení vychází ze současného 
optimálního rozložení jejích jednotlivých složek v území a předpokládá koncentraci převahy rozvojových 
lokalit do ploch navazujících na stávající provozovaná zařízení, případně do míst s vazbou na plochy 
dopravní infrastruktury. Rozvoj občanské vybavenosti je umožněn také v rámci dalších ploch s rozdílným 
způsobem využití (zejména ploch smíšených - venkovských) v souladu s jejich přípustným využitím. 
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H.5.2. Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava 

Silnice III. třídy 
Silniční doprava má pro dostupnost a obsluhu řešeného území rozhodující úlohu. Dopravní kostru 

tvoří v území tyto silnice III. třídy:  
III/2992  Třebechovice pod Orebem - Jeníkovice - Jílovice - Výrava 
III/29833  Ledce - Vysoký Újezd - Jílovice - Libníkovice 
III/30818  Slavětín n. Met. - České Meziříčí - Jílovice 
Silnice III. třídy jsou v majetku a správě Královéhradeckého kraje. Silnice zpřístupňují řešené území, 

na tyto silnice jsou napojeny místní komunikace, které zajišťují přímou obsluhu objektů. Silnice III. třídy 
zajišťují přímou dopravní obsluhu a zprostředkovávají dopravní spojení s nadřazenou silniční sítí.  

Dopravní páteř tvoří v zájmovém území především průtah silnice III/2992, který je využíván i pro 
místní dopravu. Šířkové parametry průtahu jsou naddimenzované, s rozhledovými závadami v místě 
křižovatek. 

Stávající průtah silnice III/2992, včetně rozlehlé křižovatky se silnicí III/29833, je navrženo řešit v 
souladu s Technickými podmínkami ministerstva dopravy TP145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů 
silnic obcemi“ se zaměřením na zvýšení kvality uličního prostoru pro chodce (rozšíření chodníků, doplnění 
přechodů pro chodce s vložením středních dělících ostrůvků, vysazené chodníkové plochy, apod.) při 
zachování průjezdnosti úseku pro nákladní soupravy. Navrhovaná opatření dopravního zklidnění povedou ke 
snížení rychlosti projíždějících vozidel, vyšší bezpečnosti silničního provozu i ke zmírnění negativních vlivů z 
dopravy na okolní prostředí. Konkrétní opatření pro dopravní zklidnění budou předmětem navazující 
projektové dokumentace. 

Další komunikace v území jsou místní, resp. účelové. 

Místní komunikace 
Pro místní dopravu v zájmovém území jsou využívány především průtahy silnic III. tříd. Na tyto 

silnice navazují místní komunikace různých délek a proměnlivých parametrů. 
V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo částečně 

zpevněným povrchem bez chodníků v šířce kolem 3 m, vycházející z terénních podmínek a fixované 
zástavbou. Kvalita krytů vozovek je rozdílná, od živičných po nezpevněné cesty.  

Dopravně závadné jsou rozhledové poměry na některých křižovatkách nebo napojení sjezdů na 
nadřazené komunikace. Rozhledové závady jsou řešeny návrhem silničních bezpečnostních zrcadel. 

Stávající místní komunikace budou upravovány ve stávajících trasách a jejich úpravy budou 
směřovat ke zmírnění a odstranění lokálních dopravních závad, ke zkvalitnění povrchů a dodržování 
kategorijních šířek. 

Další návrh sestává z doplnění stávající sítě místních komunikací o obslužné komunikace, 
zpřístupňující rozvojové plochy v obci, a to v navazujících dokumentacích, kde bude řešena dopravní 
obsluha v rámci rozvojových lokalit.  

Pro dopravní obsluhu navrhované obytné zástavby ve východní části obce je navrženo výhledové 
propojení silnic III/29833 a III/30818 (pouze pro dopravní obsluhu).  

Při návrhu je třeba brát zřetel na návrh prvků dopravního zklidnění a řešení problematiky dopravy v 
klidu při zajištění požadavků na přístup vozidel osob zdravotně postižených, vozidel záchranných sborů 
(hasiči, zdravotníci) a služeb (svoz odpadu). 

Při navrhování a realizaci všech dopravních staveb je nutno dodržet požadované parametry a 
ustanovení příslušných platných ČSN a souvisejících předpisů. Nutné je zachování rozhledových parametrů 
křižovatek v souladu s ČSN 73 6102. 

Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto 
staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace šířky nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. 
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Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek bytového domu, je 12 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 10,5 m.  

Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující 
pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. 

Navrhované úpravy a doplnění komunikační sítě jsou patrné z výkresové dokumentace. 

Intenzity dopravy 
Sčítání dopravy je cyklicky prováděno Ředitelstvím silnic ČR pravidelně jednou za pět let. Zahrnuje 

dálnice, všechny silnice I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy a místních komunikací. Na komunikacích v 
zájmovém území dopravní sčítání prováděno nebylo, silnice mají pouze místní význam a intenzity na nich 
jsou zanedbatelné. Lze důvodně předpokládat, že intenzity nepřekročí hodnoty 600 - 800 vozidel za 24 hodin 
průměrného dne v roce. 

Kategorizace silnic a funkční třídy 

Pro silnice III. třídy lze uvažovat se silniční kategorií S 7,5/60. Silniční kategorie vyjadřuje číslicí 
volnou šířku vozovky lomenou návrhovou rychlostí v kilometrech za hodinu. 

Kategorie místních komunikací jsou v závislosti na funkční skupině určeny ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací. Šířkové uspořádání dle ČSN je u některých místních obslužných 
komunikací nedostačující, je však dostačující provozu po nich uskutečňovanému. Tento rozpor je nutno řešit 
v odůvodněných případech změnou způsobu provozu motorových vozidel a jejich souběhu s pěšími ve 
společném prostoru místní komunikace.  

Funkční skupina průtahů silnic III. tříd je ve skupině B až C. Místní komunikace mají funkční skupinu 
C, obytné zóny skupinu D1. Komunikace nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (stezky, pruhy a 
pásy pro cyklisty, stezky pro chodce a chodníky) mají funkční skupinu D2. 

Návrh nových a zařazení stávajících komunikací do režimu obytných zón musí splňovat podmínky 
jejich uspořádání dle příslušných ČSN a TP. 
Doprava v klidu 

Parkování vozidel je uskutečňováno převážně na soukromých pozemcích a v profilu komunikací. 
Mimouliční parkovací plocha je v obci v prostoru před hřištěm a před prodejnou potravin. Dostatečné plochy 
pro parkování a odstavování osobních vozidel je nutno dimenzovat u všech potenciálních cílů dopravy, tj. u 
obytných staveb, výrobních a administrativních zařízení, škol a zařízení občanské vybavenosti. Potřeba 
parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem dle ČSN 736110. 

Garážovací stání jsou reprezentována převážně garážemi na vlastním pozemku, tento stav je třeba 
preferovat i v budoucnosti.  

Hromadná doprava osob 
Hromadná doprava osob je v řešeném území prováděna prostředky autobusové dopravy. Zájmové území je 
zahrnuto do systému integrované dopravy IREDO. Centrální autobusová zastávka je situována v centru obce 
v křižovatce silnic III/2992 a III/29833. 
Zastávky budou stavebně upraveny ve smyslu požadavků ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a 
tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - část 1: Navrhování zastávek. 
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Autobusová zastávka v centru obce na křižovatce silnic III/2992 a III/29833 

Cyklistická doprava, cykloturistika 
Řešeným územím procházejí značené regionální cyklotrasy (celostátní značení Klubu českých turistů): 

č. 4165   Třebechovice pod Orebem - Jeníkovice - Jílovice - České Meziříčí 
č. 4166   Smiřice - Výrava - Libníkovice - Jílovice - Ledce 
č. 4257   Piletice - Librantice - Libníkovice - Jílovice 
Cyklotrasy jsou vedeny převážně po méně zatížených silnicích III. tříd a zpevněných cestách.  

Síť značených cyklotras je v zájmovém území dostatečná. 
Další místní trasy jsou vedeny po stávajících zpevněných nebo částečně zpevněných cestách s minimální 
intenzitou automobilové dopravy. 

Pěší doprava 
Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a 

motorovým provozem.  
Chodníky jsou v zájmovém území realizovány při průtahu silnic III/2992 a III/29833. Chodník je 

navrženo doplnit při průtahu silnice III/30818. 
V rámci zklidnění centra obce je třeba rovněž řešit pěší přístupy k zastávce, které jsou v současné 

době nevyhovující. 
Chodníky, včetně přechodů přes vozovky a přístupů na autobusové zastávky, je nutno budovat dle 

Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky, 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  

V jižní části katastru v lese vede turisticky značená trasa z Třebechovic p.O. do Opočna.  

Jiné druhy dopravy  
Železniční, letecká, ani vodní doprava není v zájmovém území provozována. 

Ochranná pásma 
Silnice 
Problematiku silničního ochranného pásma upravuje Zákon č.13/1997 o pozemních komunikacích. Silniční 
ochranná pásma slouží k ochraně silnice a provozu na ní mimo souvisle zastavěné území obcí. Je v nich 
zakázána nebo omezena stavební činnost, která by mohla ohrozit vlastní komunikaci nebo provoz na ní. 
Výjimky uděluje v odůvodněných případech příslušný silniční správní orgán. 

Silničním ochranným pásmem se rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve 
vzdálenosti:  silnice III. tříd   .......  15 m od osy vozovky 
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H.5.3. Technická  infrastruktura 
 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
 
Vodní zdroje povrchové a podzemní vody 
 Zdrojem vody pro skupinový vodovod je prameniště Litá, které se nachází mimo správní území obce 
Jílovice. Kapacita zdrojů je dostatečná pro zásobování skupinového vodovodu i pro navržený rozvoj 
správního území obce Jílovice. Kvalita dodávané vody po úpravě a hygienickém zabezpečení odpovídá 
požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. 

Vodní útvar povrchových, podzemních vod 
Správní území obce leží v povodí Dědiny v dílčím povodí Jílovického potoka 1-02-03-043. 

Severovýchodní částí obce prochází hranice CHOPAV Východočeská křída. 
  U obou vodních toků, je nutné zachovat v maximální míře jejich přirozené koryto a obnovit jejich 
ekologickou a krajinotvornou funkci. Množství srážkových vod, které budou odtékat do vodoteče z ploch 
navržených pro zástavbu, musí zůstat stejné – musí odpovídat odtoku z nezastavěného území. Musí být 
počítáno s retardací odtoku srážkových vod viz § 5 odst. 3 Vodního zákona a zákonů souvisejících.  

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ze dne 28. června 
2001, § 49 Oprávnění při správě vodních toků odstavec 2 c, je nutné u vodních toků ponechat volný 
manipulační pruh nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry pro možnost přístupu správce vodních toků. 

Technologické objekty zásobování vodou 
 Obec Jílovice je zásobována gravitačně z vodojemu Bohuslavice. Vodojem Bohuslavice leží na 
území obce Bohuslavice a slouží jako akumulace pro skupinový vodovod Litá. Současná kapacita vodojemu 
je 1000 m3, kóta hladiny je 304,0/308,0 m.n.m    

Stávající akumulace ve vodojemu Bohuslavice vyhovuje pro zásobované území, tzn.splňuje 
požadovanou akumulaci 60% - 100% denní potřeby obce Jílovice. Stávající kapacita vodojemu bude 
dostačující i pro navržený rozvoj obce tzn. pro plánovanou potřebu vody Qp 1,0 l/s, tj. 42 m3/den. 

Vodovodní síť 
 Skupinový vodovod je v majetku Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a.s. Provoz skupinového 
vodovodu zajišťuje Královéhradecká provozní, a.s.  

 Obec Jílovice je napojena ze dvou směrů. Vodovodním řadem DN 150 od obce Výrava a 
vodovodním řadem DN 150 od obce Tošov. Dále je vodovodní řad propojen na vodovod v obci Libníkovice. 
Vodovodní síť je nová a pokrývá celé území obce. Obec je zásobována jedním tlakovým pásmem, tlak ve 
vodovodní síti se pohybuje kolem 0,25 – 0,3 MPa.  

 Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující i pro plánovaný rozvoj obce a zůstane 
zachován i do budoucna. V návrhových lokalitách budou navrženy nové vodovodní řady. V části obce je 
nutné uvažovat s výměnou stávajícího vodovodního řadu DN 100 mm. Doporučujeme páteřní řad realizovat 
v DN 150 mm. Navržené propojení vodovodu na Vysoký Újezd by mělo realizováno v krátkém časovém 
horizontu.  

 PRVK v návrhovém období do roku 2014 uvažuje v obci Jílovice pouze s běžnou údržbou a 
opravami stávající vodovodní sítě a jejím rozšiřováním v rámci rozvojových ploch. 
 
Bilance potřeby pitné vody a posouzení kapacity akumulace 
 Bilanční rozvaha pro návrhové období územního plánu  posuzuje   dostatečnost vodního zdroje pro 
zásobování obyvatel a také kapacitu k nim náležející akumulace. Obsah akumulace by měl tvořit cca 60 – 
100 % max. denní spotřeby vody ve spotřebišti. 
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Potřeba pitné vody počet l.os-1.den-1 celkem   
1. počet obyvatel 305 + 93 398 96 38 208  l/den 
2. občanská vybavenost 398 5 1 975  l/den 
 výroba zaměstnanci 20+10 30 70 2 100  l/den 
 celkem   42 283  l/den 
  Qd  42,283  m3 /den 
 Přehled : Qp = 0,98  l/s 
  kd = 1,5   
  Qm = 1,47  l/s 
  kh = 1,8   
  Qh = 2,64  l/s 
  Qpož = 14,5  l/s 
       
 Souhrnné množství: Qrok = 15 433  m3  
       
       

Výhledová denní potřeba vody ve spotřebišti činí 42 m3/den. Akumulace ve vodojemu Bohuslavice má objem 
1000 m3. Z toho vyplývá, že stávající kapacita vodojemu je dostačující pro plánovaný rozvoj obce.  

Podmínky pro zásobování nových staveb v zastavěném a zastavitelném území sídel pitnou vodou: 
 Rozvody vody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných prostranství a 
ploch pro dopravu a nové vodovodní řady v maximální možné míře zaokruhovány.    

 U jednotlivých rozvojových lokalit, kde je veřejný vodovod, je územním plánem stanovena povinnost 
investora napojit nové stavby v zastavitelném území na veřejnou vodovodní síť.   

Zásobování požární vodou 
 Zásobování požární vodou musí být řešeno v souladu se zněním § 29 odst. 1 písm. k) zákona o 
požární ochraně ve vazbě na ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou, popř. ČSN 75 2411 – Zdroje 
požární vody. 

 Zabezpečení požární vodou je dáno v Jílovicích kapacitou stávajících vodovodních řadů a stávající 
akumulací vody ve vodojemu Bohuslavice.  Pro uvažovanou výstavbu v rámci rozvojových lokalit bude 
zajištěno dostatečné množství požární vody a na navržených vodovodních řadech budou rozmístěny dle 
ČSN 73 0873 požární hydranty nebo lze využít hydranty na stávajících vodovodních v řadech, které splňují 
ČSN 73 0873. 

Nouzové zásobení obyvatelstva pitnou vodou v krizových situacích 
 Pokud by došlo k přerušení dodávky vody, bude na pití a vaření dovážena balená voda nebo voda v 
cisternách z vodojemu Kozinec. Při nouzovém zásobování lze jako zdroje užitkové vody využívat rovněž 
místní zdroje – lokální studny.  

 

ODVEDENÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod 
  V obci funguje jednotná kanalizace, která je zakončené dvěma dočišťovacími nádržemi. Odpadní 
vody jsou předčištěny u jednotlivých producentů. Nádrže slouží k dočištění odpadních vod na požadovaný 
stupeň normových ukazatelů čistoty vypouštěných OV do vod povrchových.  

Obec má provedenou pasportizaci předčistících zařízení. Obec má vydané povolení k vypouštění 
OV se stanovenými limity pro vypouštění  ( Rozhodnutí vodoprávního úřadu v Hradci Králové č.j. SZ 
MMHK/006712/2009 ŽP1/Sem/2 ze dne 15.4.2009 ). 
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Výpočet množství splaškových vod       
         
Počet obyvatel 305 + 93    398   osob 
Produkce splaškových vod na 1 obyvatele   96   l/os/den 
Produkce splaškových vod - obyvatelstvo    38 208  l/den 
         
Občanská vybavenost 398   5   l/os/den 
Produkce splaškových vod - vybavenost    1 990  l/den 
Výroba zaměstnanci 20+10 30   70 2 100  l/den 
         
Denní průtok splaškových vod     42 298  l/den 
         
Denní produkce odpadních vod    42 298  l/den 
         
    Qd  = 42,298  m3.den-1 
     = 0,49  l.s-1 
    kh = 3,5   
    Qmax = 1,70  l.s-1 
    Qh = 6,12  m3.hod-1 
 30% účinek předčistících zařízení přepočet = 282  EO 
    Qměsíc = 1268,94  m3  
    Qrok = 15 439  m3  
         

 
Současná kapacita nádrží je 320 EO a stávající objem nádrží je 2 x 710 m3. Odpadní vody natékající 

do nádrží jsou již z 30 % předčištěny u producentů. Počítaný nátok do nádrží činí 42 m3/den se zatížením 
282 EO. Při době 15ti denního zdržení je požadovaná kapacita nádrží 630 m3.  Z uvedených hodnot vyplývá, 
že současná kapacita nádrží vyhovuje i pro plánovaný rozvoj obce.   

Kanalizační síť 
 V obci existuje soustavná jednotná gravitační kanalizace. Do této kanalizace jsou zaústěny i přepady 
z předčistících zařízení u jednotlivých producentů a srážkové vody ze střech a komunikací. Celková délka 
kanalizace je 4 950 m, součástí veřejné kanalizace je Jílovický potok v délce 616,0 m. Obec má provedený 
pasport kanalizační sítě a schválený kanalizační řád.  
  Stávající systém jednotné kanalizace je vyhovující a zůstane zachován i pro napojení rozvojových 
ploch. V návrhovém období je počítáno s doplnění revizních šachet na stávající kanalizaci a budou 
provedeny opravy některých nevyhovujících úseků stávajících stok.  
 Srážkové vody budou odváděny stávajícím způsobem. Dešťové vody v nových lokalitách budou 
zneškodňovány v souladu se zákonem na pozemcích investorů, popř. bude pro jejich odvod využita stávající 
vodoteč, otevřené příkopy nebo jednotná kanalizace. 

 Stávající řešení zneškodnění OV není v souladu s PRVK pro v návrhové období do roku 2014. Obec 
požádala o změnu PRVK. 

Limity území 

Ochranná pásma vodních zdrojů   
Nenacházejí se  
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Ochranná pásma vodovodní a kanalizační sítě 
K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se dle zákona č. 

274/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), HLAVA VI Ochrana vodovodních řadů a 
kanalizačních stok, § 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok, odstavec 3, jsou 
ochranná pásma vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na 
každou stranu, a to: 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně..... 1,5 m 
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm..... 2,5 m 
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší 
než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 
Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad. 
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět některé činnosti jen s písemným 
souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele (pokud tak vyplývá z provozní 
smlouvy. Jedná se zejména o následující činnosti: 

provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět 
činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly 
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; vysazovat trvalé porosty; provádět skládky 
jakéhokoliv odpadu; provádět terénní úpravy. 

Ochranná pásma vodních toků 
Pro potřeby správy a údržby vodních toků je nutné zachovávat po obou stranách   toku pro možnost užívání 
volný nezastavěný  manipulační pruh o šířce 6 m od   břehové čáry dle vyhl. MLVH č. 19/1978 Sb., § 11, 
odst. 1. a),b) a seznam celostátně platných limitů využití území vydaném Ústavem územního rozvoje Brno v 
r. 1995 (část 1.7.801.) Veškeré stavby a činnost v inundačním území podléhají vodohospodářskému 
souhlasu podle novely Vodního zákona č. 14/1998 Sb. Podle z.č. 114/92 Sb. " O ochraně přírody a krajiny" 
jsou i vodní toky a břehové porosty významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před poškozováním. 
Případné zásahy do nich je třeba omezit na nejnutnější míru. Podle z.č. 114/92 Sb. "O ochraně přírody a 
krajiny" jsou i vodní toky a břehové porosty významnými krajinnými prvky, které jsou chráněny před 
poškozováním.  

 Chráněná oblast přirozené akumulace vod (řádek 45 ÚAP dle přílohy 1 k vyhl. 500/2006 Sb.)  
 Část obce leží v CHOPAV Východočeská křída vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981Sb. 

 

 

TELEKOMUNIKACE 
Řešeným územím prochází optický kabel. Tento je uveden ve výkresové dokumentaci inženýrských 

sítí. Po obci prochází místní kabely telekomunikační, jejichž síť zůstane zachována.   

 

 

RADIOKOMUNIKACE 
Ochranné pásmo směrového spoje Armády ČR řešeným územím prochází tak, že zasahuje celé 

řešené katastrální území. Z tohoto důvody nebyl zakreslen koridor do koordinačního výkresu a do výkresu 
širších vztahů, pouze byl popsán v legendě. 
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ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
 
1. STÁVAJÍCÍ STAV – ENERGETIKA 
 
1.1. Rozvody VVN a VN 

Katastrem obce prochází vedení 400 kV nadřazené soustavy ČR z transformovny (dále TR) 
TR 400/110 kV Krasíkov do TR 400/110 kV Neznášov (provozovatel ČEPS, a.s.). 

Obec Jílovice je napájena elektrickou energií venkovní vedením 35 kV (VN363) z TR 110/35 kV 
Dobruška, s možností provozního zajištění z propojeného systému 35 kV napájeného z TR 110/35 kV 
Rychnov nad Kněžnou.  Soubor okolních obcí (Jílovice, Ledce, Vysoký Újezd) je napájena z rozsáhlé 
odbočky z tohoto kmenového vedení. Vlastní vedení vn napájející čtyři transformační stanice v obci je z roku 
1976 s vodiči AlFe 3x 50 mm2 resp. AlFe 3x 35 mm2 na betonových stožárech. Toto vedení je přenosově 
vyhovující a je ve stavu, který odpovídá stáří. 

K transformaci VN/NN slouží celkem 4 transformační stanic 35/0,4 kV (dále jen TS). Informace o TS 
jsou pro přehlednost uspořádány do tabulky (ČEZ Distribuce, a. s. Rozvoj – Ing. Košťál).  

TS1134 Jílovice ZEMSPOL BPS není ve vlastnictví distributora a slouží pro vyvedení výkonu z bioplynové 
stanice s instalovaným výkonem 536 kWe, která je umístěné v areálu ZD. 

 

Přehled stávajících TS v lokalitě: 

Číslo 
stanice 

Název Vlastnictví Typ stanice 
Rok 
výstavby 

Zdánlivý výkon traf 
(kVA) 
stávající výhledový 

RK_0212 Jílovice k Libníkovicím ČEZ Distribuce PTS 1976 400 630 
RK_0625 Jílovice u bytovek ČEZ Distribuce PTS 1977 100 630 
RK_0213 Jílovice ZD ČEZ Distribuce BTS III 1965 100 400 
RK_1134 Jílovice ZEMSPOL BPS cizí kompaktní 2010 800 800 

Celkový instalovaný výkon v transformátorech                           1400 /  2460 kVA 
Celkový instalovaný výkon v distribučních transformátorech          600 /  1660 kVA 

1.2. Rozvod NN 0,4 kV 

Soustava napětí 3 x 230/400 V – 50 Hz.  
Distribuční rozvod NN 0,4 kV ve všech částech řešeného území je ve valné většině proveden holými 

vodiči AlFe s průřezy 4x 50 mm2, resp. 4x 70 mm2. Vývod z TS212 ve směru na sever je posílen svazkovým 
vodičem AES s průřezem 120 mm2. 

Z hlediska přenosových možností i mechanického stavu, stávající síť NN plně odpovídá současnému 
standardu a vyhovuje i do výše svých přenosových schopností vzhledem ke stávajícímu odběru elektrické 
energie a umožní tak podchytit vyšší nárok na distribuci elektrické energie z důvodu plánovaného rozvoje 
obce. 

1.3. Stávající zatížení 

ČEZ Distribuce, a. s. v dané lokalitě neprovádí měření maxim zatížení jednotlivých TS, proto je 
maximální příkon lokality stanoven výpočtem z instalovaného výkonu v transformaci VN/NN v distribučních 
transformátorech (600 kVA). Koeficient využití transformace u distribučního odběru (obyvatelstvo a služby je 
volen 70% při účiníku 0,95). 

Vypočítaný stávající příkon po zaokrouhlení celkem cca:  400 kW 
Přesnější údaje o zatížení lze získat měřením maxim zatížení. Toto měření lze objednat u provozovatele 
sítě. 
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2. NÁVRH 

2.1. Rozvojová území a energetika 
ÚP je zpracován pro průřezové období cca do roku 2028. Během této doby se počítá s rozvojem 

výstavby RD, rekreace, rozšířením plochy pro sport i zemědělskou výrobu. Čísla lokalit se shodují s 
očíslováním v hlavním výkrese ÚP a jsou podrobně popsány v kapitole č.2.  

2.2. Prognózovaný příkon 
Prognóza zatížení je provedena samostatně pro stávající zástavbu a samostatně pro navrhovanou 

výstavbu. Vypočítané zatížení stávající zástavby (kapitola 1.3.) je přes koeficient 1,05 navýšeno 
k průřezovému roku 2028 a dosahuje cca 830 kW.  

Pro navrhovanou zástavbu jsou výkonové požadavky pro přehlednost uvedeny v tabulce 
(tabulka 2.1). Hodnoty hlavního jističe před elektroměrem uvedené v tabulce jsou uvažovány u individuální 
zástavby a jsou orientační. 

Tabulka 2.1.  
Lokalita 
č. 

Počet a typ 
výstavby 

Návrh zásobování Prognózovaný příkon,  
hodnota hl. jističe v roce 2013 

Z1 4 RD 
Rozšířením stávajících rozvodů NN 
resp. z nové TS1 

4x - 3x 25A 
Z2 4 RD 4x - 3x 25A 
Z3 2 RD 2x - 3x 32A 
Z4 4 RD 4x - 3x 25A 
Z5 1 RD Ze stávajících rozvodů NN 1x - 3x 25A 
Z6 sport Ze stávajících rozvodů NN 1x - 3x 32A 
Z7 6 RD 

Rozšířením stávajících rozvodů NN 
resp. z nové TS2 

6x - 3x 25A 
Z8 2 RD 2x - 3x 25A 
Z9 1 RD 1x - 3x 25A 
Z10 2 RD 2x - 3x 25A 
  
Pro stanovení výkonových požadavků v rozvojových lokalitách pro RD se vychází ze studie „Výkonové 
poklady pro dimenzování sítí“ (EGU Brno 2002), která je používána ČEZ Distribuce, a. s., oddělení Rozvoje. 
Pro zjednodušení je uvažováno, že k výstavbě všech b.j. dojde současně. Dle uvedeného materiálu je 
zástavba zařazena jako typ - okrajová obec. 

Rozhodujícím faktorem pro prognózu spotřeby elektrické energie je způsob vytápění. Protože lokalita je 
plynofikována, lze předpokládat, že se elektrická energie nebude používat pro vytápění masově. Z tohoto 
důvodu je v návrhu uvažováno se smíšenou kategorií elektrizace ve studii EGU označenou 40% C1 (3,68 
kW na bj. v roce 2015), která předpokládá procentní zastoupení jednotlivých kategorií elektrizace a to: 

• Kategorie elektrizace A –základní spotřebiče  - 40% 
• Kategorie elektrizace B1 – základní spotřebiče + el. vaření – 20% 
• Kategorie elektrizace  C1 - základní spotřebiče + el. vaření + el. vytápění nižší stupeň (tep. čerpadlo, 

přitápění, klimatizace) – 40% 
Celkem prognózovaný příkon – rozvoj v roce 2015 (25 bj.): cca  92 kW 

Celkem prognózovaný příkon - Rozvoj  v roce 2028: cca 191 kW 

Celkem prognózovaný příkon – stávající zástavba v roce 2028: cca 830 kW 

Celkem prognózovaný příkon v roce 2028: cca 1021 kW 

2.3. Zajištění prognózovaného příkonu 
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Byla provedena orientační bilance zatížení stávajících zastavěných území i rozvojových ploch, na 
základě které je navrženo rozšíření distribučního systému zásobování elektrickou energií (tj. posouzení 
možností přezbrojení TS, výstavba nových TS, výstavba vedení VN atd).  

Transformace 35/0,4 kV: 
• Prognózované zatížení bude výhledově zajištěno: 

Výměnou transformátorů ve stávajících TS za výkonově větší. 
V případě potřeby (a to i ve vztahu na stav daných TS) může provozovatel distribuční soustavy 

přistoupit k celkové rekonstrukci jednotlivých TS. 

Výstavbou nové TS1 a TS2 (umístění viz. hlavní výkres ÚPSÚ). 
Realizací může provozovatel distribuční sítě ČEZ Distribuce, a. s. sledovat koncepční záměr 
zásobování obce elektrickou energií, protože stávající stanice výkonově vyhovují i pro plánovaný 
rozvoj, elektrická energie je však rozváděna na napěťové hladině nn na velké vzdálenosti.  

Umístění nové TS1 (na severním okraji zastavěného území) a TS2 (na jižním okraji u rozvojové plochy Z7) je 
navrženo s ohledem na stávající i novou zástavbu.  

Nové TS budou stožárové pro transformaci 35/0,4 kV, výkonově až do 1 x 630 kVA.. Předpokládá se 
vyvedení výkonu z těchto TS kabelovými vedeními NN i do stávající sítě NN.  K TS je nutné zajistit přístup. 
Prognózované zatížení odběru zemědělského objektu v západní části zastavěného území obce Jílovice není 
předmětem návrhu. Uvedený objekt je ale napájen z vlastních odběratelských TS (RK_1134) a případný 
nárůst spotřeby elektrické energie bude řešen vlastníkem posílením uvedené odběratelské TS. 

Vedení VN: 
Způsob napájení obce Jílovice a okolí zůstane nezměněn, tj. vedením na napěťové hladině 35 kV, 

stávajícími vrchními odbočkami z vedení 35 kV VN363. Zajištění přenosových schopností výkonu 
kmenového vedení VN přesahuje rámec ÚP. 

Provozovatel distribuční soustavy v návrhovém období pravděpodobně provede rekonstrukci 
venkovních vedení 35 kV včetně odboček k jednotlivým TS. 

Vedení 35 kV bude případně rozšířeno o přípojky VN k nově navrhovaným TS. Dosavadní koncepce 
systému rozvodu elektrické energie umožňuje relativně bezproblémové připojení – odbočení z vhodného 
podpěrného bodu kmenového vedení 35 kV VN363.  

Rozvod NN 0,4 kV  
Stávající vrchní rozvodná sít 0,4 kV je dostatečně dimenzována pro přirozený nárůst spotřeby ve 

stávající zástavbě.  
V nové ucelené zástavbě bude rozvod 0,4 kV kabelový. Z nových TS budou provedeny vývody NN 

do stávající sítě NN. 
Pokud provozovatel sítě nepřistoupí ke koncepčnímu řešení zásobování obce elektrickou energií 

výstavbou navrhovaných TS1 a TS2 bude muset dojít k zásadnímu posílení vývodů (podvěšení svazkových 
vodičů AES na stávající vedení NN) ze stávajících TS a to: 

• od TS RK_0625 „U bytovek“ do severní části k rozvojovým lokalitám rozvoj v lokalitách Z1-Z4 
• od TS RK_0212 „K Libníkovicím“ do jižní části k rozvojovým lokalitám rozvoj v lokalitách Z7-Z10 

3. OCHRANNÁ PÁSMA 
Ochranná pásma se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., u starších zařízení pak zákonem č. 222/1994 Sb a 

č.79/1957. 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na 
obě jeho strany: 
venkovní vedení:  1 -   35 kV včetně 
     vodiče bez izolace  -7m  (starší 10m) 
     s izolací základní  -2m  
     závěsná kabelová vedení -1m 
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   35 - 110 kV včetně   -12m (starší 15m) 
Podzemní vedení do 110 kV, řídící, měřící a zabezpečovací technika 1m po stranách kabelu. 
U stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně 1 - 52kV na úroveň NN -  7m. 
U kompaktních a zděných TS s převodem napětí z úrovně 1 - 52kV na úroveň NN - 2m. 
U obestavěných stanic 1m od obestavění. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
a) Současný stav 

V současné době je v obci Jílovice provedena plynofikace STL plynovodem, napojeným přes 
plynovod z Třebechovic pod Orebem a sousedních Libníkovic. 

b) Návrh plynofikace 

Koridor v šíři 300m jako územní rezerva): Severní částí nad zastavěným územím prochází koridor 
pro vedení plynovodu VVTL DN 500 PN 63 vedoucí z okolí obce Olešná v kraji Vysočina na hranici ČR - 
Polsko do okolí hraničního přechodu Náchod - Kudowa Zdroj.  

Vlastní spotřebiště je zásobováno zemním plynem STL plynovodem, plošnou plynofikací, při tlakové 
hladině v STL plynovodní síti do 0,3 Mpa. STL plynovod je realizován z potrubí lPe těžké řady. S ohledem na 
tvar spotřebiště je realizována větevná síť. Plynovody jsou vedeny v zemi a přednostně jsou vedeny v 
travnatých plochách a pod chodníky, přípojky jsou vedeny kolmo k plynofikovaným objektům. Na hranici 
pozemku jsou přípojky zakončeny v typizovaných pilířcích. K jednotlivým objektům budou navrženy STL 
přípojky, ukončené uzavíracím ventilem a osazené jednoduchou regulační řadou středotlakého domovního 
regulátoru. Potřebný nárůst kapacity 26 RD bude dostatečně pokryt ze stávající dimenze STL plynovodu.  

Dopravované médium                      zemní plyn naftový 
Bod vznícení                                    537 oC 
Meze výbušnosti                              5 - 14 % objemu 
Skupina zápalnosti                           „A„ 
Hustota                                             0,737 kg/m3 
Výhřevnost                                       37 MJ/m3 

c) Ochranná pásma plynárenských zařízení  
zákon 458/2000 Sb. Nesmí dojít k porušení tohoto plynárenského zařízení. Ochranné pásmo dle § 68, odst. 
3 , zákona č. 458/2000 činí: u NTL a STL plynovodů a přípojek 1m na obě strany od půdorysu , u ostatních 
plynovodů a přípojek 4m na obě strany od půdorysu, u technologických objektů 4m na všechny strany od 
půdorysu. Bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu VTL DN 300 je 40m. Ochranné pásmo plynovodů 
o průměru 200-500mm je 8 m. Stavební činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze 
s předchozím souhlasem provozovatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení. 
Křížení  a  souběh  s  ostatním  podzemním  vedením  bude  u  STL plynovodu a přípojek řešeno v souladu s 
ČSN  73 6005 a zák.  č. 458/2000. 

d) Vytápění objektů  
Pro vytápění objektů je primárně určen zemní plyn z plynovodu. Vytápění objektů je realizováno pomocí 
plynových kotlů a přímotopných plynových topidel. Plynové vytápění je realizováno v 80% stávající zástavby 
obce. Zbylá část objektů je vytápěna dřevomasou, teplenými čerpadly a přímotopně elektricky. Pro budoucí 
rozvoj obce se počítá s dalším využitím zemního plynu jako primárního nositele energie pro vytápění. 
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ODPADY 
 Stávající koncepce odstraňování odpadů se návrhem územního plánu nemění, probíhá svozem a 
skládkováním. Pro návrhové období se předpokládá odstraňování TKO dosavadním způsobem. Odpady 
budou odváženy na řízenou skládku v rámci regionu. V řešeném území se nepředpokládá žádná skládka. 
Nutno pokračovat ve třídění odpadu a jeho separovaném sběru. Je důležité též sledovat všechny producenty 
průmyslových odpadů, zda s nimi nakládají dle zákona č.185/2001 Sb., v platném znění. V zastavěné části 
obce se nachází pouze místo pro separovaný sběr odpadů. 

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 Veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezena jako samostatná plocha s rozdílným 
způsobem využití. Zahrnuje prostor mezi obecním úřadem a prodejnou a prostor kolem rybníka. V těchto 
plochách je umožněno kromě dopravy silniční i pěší stavět dětská hřiště, umístit městský mobiliář a 
vysazovat sídelní zeleň.   
 

H.6. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 
Přírodní podmínky-geomorfologie 
 Uspořádání krajiny je ovlivněno přírodními podmínkami. Ty jsou jedním z výchozích prvků pro 
koncepci uspořádání krajiny i pro urbanistické řešení.  

Z geomorfologického hlediska patří území do celku Českomeziříčské kotliny. Je to tektonicky 
podmíněná kotlina, na slínovcích a spongilitech středního turonu, rovinný reliéf při údolí Dědiny v o oblasti 
jaroměřské synklinály, uzavřený na dva hřbety libřické antiklinály a na východě hřbety opočenské antiklinály. 
Je charakteristická slabým výskytem terasových akumulací. Četné elevace, hřbety a strukturní plošiny 
tvořené slíny přesahují zřídka 300m. Dodávají terénu ráz mírně zvlněné pahorkatiny.  

Klima 
Dle klimatických charakteristik je území součástí převážně mírně teplé až mírně vlhké oblasti s 

mírnou zimou. Průměrná roční teplota je 7,5 ° C a průměrné roční srážky 600-650 mm. 

Vodní toky a plochy 
Zájmové území leží v povodí poblíž na rozvodí 2 dílčích povodí: Jílovický potok - dílčí povodí č. 1-02-

03-043, Dědina - dílčí povodí 1-02-03-044. 
Kvalita vody v Jílovickém potoce, který protéká katastrem je převážně ovlivňována zemědělskou 

činností a to zejména z okolních polí.  
Navrhované stavby v rámci ÚSES nesmí výrazně omezovat či znemožňovat povinnosti správce toku 

dle z.č. 254/2001 Sb. a vyhl. 470/2001 Sb., ve znění pozdějších a doplňujících předpisů.  
Povrchový odtok a jeho retardaci doporučujeme řešit krajinotvornými prvky a úpravou hospodaření 

na zemědělských pozemcích. Doporučujeme obnovy a opravy stávajících funkčních i nefunkčních vodních 
ploch z důvodu využití jejich retenčních schopností k retardaci povrchového odtoku, včetně doprovodné 
zeleně.  Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem, aby odtokové poměry z povrchu 
urbanizovaného území byly srovnatelné se stavem po výstavbě jako před ní (tzn. odtok ve stejném množství 
a ve stejném časovém úseku), aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů níže na tocích. Konkrétní 
zásahy do toků, břehových porostů, rušení cest u toků apod. doporučujeme projednávat přímo s patřičným 
závodem správce toku. 

Návrh 
Koncepce rozvoje se promítá do následujících řešení v oblasti uspořádání krajiny: 

• vymezení a upřesnění prvků územního systému ekologické stability 
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• účelné členění krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využívání; 
• vytvoření podmínek pro revitalizaci vodních toků; doplněním interakčních prvků 

Krajina je v návrhu územního plánu členěna na následující plochy s rozdílným způsobem využití: 
Plochy vodní a vodohospodářské (W) – zahrnují vodní toky a plochy v zastavěném i nezastavěném 
území.  
Plochy lesní (NL) – zahrnují veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Plochy přírodní (NP) – jsou vymezeny za účelem vytvoření podmínek pro ochranu přírody ( USES). 
Plochy zemědělské (NZ) – zahrnují plochy s převažujícím zemědělským využitím.  
Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělská (NSz) a přírodní (NSp) – jsou funkčně 
nejednoznačné, prolíná se v nich přírodní funkce, kde je nutné respektovat požadavky ochrany přírody a 
funkce zemědělské prvovýroby. Jedná se především o svahy luk navazující na lesní porosty a meze 
pozemků, přechodové plochy mezi přírodními, lesními a zemědělskými plochami, litorální pásma vodních 
ploch, apod. 

 
 

I. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
ÚZEMÍ  

  
 Vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo z hlediska významného vlivu na evropsky 
významnou lokalitu či ptačí oblast nebylo zpracováno, protože nový územní plán nepřinese žádné zvláštní 
nové zátěže na životní prostředí. Evropsky významné lokality ani ptačí oblast se v řešeném území zatím 
nenachází. Cílem a úkolem územního plánu je naopak zátěže životního prostředí omezovat a mírnit 
doplněním odkanalizování a čištění odpadních vod, omezením vodní a větrné eroze, vytvořením 
předpokladů pro ekologické vytápění. Vyhodnocení vlivů nebylo požadováno.  

 Navrhované plochy zastavitelné navazují na stávající zástavbu, tvoří s ní jeden kompaktní celek a 
tím přispívají k urbanistické koncepci rozvoje krajiny a sídel. Není zájmem územního plánu navrhovat velká 
sídliště, která do této lokality zásadně nepatří. Naopak, projektant jednal s konkrétními stavebníky o jejich 
požadavcích, zakreslil jednotlivé plochy podle jejich potřeb tak, aby se obnovila rozmanitost a malebnost 
krajiny s hospodářskými usedlostmi a funkčním obhospodařováním okolních pozemků. Koeficienty 
zastavěnosti jsou natolik limitní, že se zde nedá postavit hustá zástavba. Zemědělský výrobní areál s 
bioplynovou stanicí je nově postaven a stabilizován na místě původního. Výroba a skladování je zastoupena 
vedle tohoto areálu, drobné podnikání je umožněno v rámci ploch smíšených obytných venkovských. V 
územním plánu nejsou řešeny plochy, které by měly negativní vliv na životní prostředí. 

- Viz kap. L) 
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J.   VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

 

J.1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
Územní plán obce Jílovice zpracovává potřeby rozvoje obce. Součástí návrhu územně plánovací 

dokumentace, podle Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/92 Sb., §5), je vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného urbanistického řešení na zemědělský půdní fond. Příloha ZPF 
k územně plánovací dokumentaci předkládá vyhodnocení předpokládaného odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu (v souladu s §9, Zák. č.334/92 Sb.) a doplňuje údaji dle Metodického pokynu Ministerstva 
životního prostředí OOLP/1067/96 (1996). Části přílohy ZPF: výkresová, tabelární, textová. Výkresová část 
obsahuje údaje o bonitaci půd v celém zájmovém území se zákresem do mapy. Tím jsou charakterizovány 
bonitace půd v navržených lokalitách, vyznačených na mapovém podkladu. Plochy pro ÚSES jsou upraveny 
podle aktualizace systémů ekologické stability, zpracované pro Královéhradecký kraj. Tabelární část 
zpracovává údaje evidence nemovitostí o pozemcích na navrhovaných lokalitách (výměry, kultury), podává 
souhrnný přehled o struktuře půdního fondu podle lokalit a číselně vyhodnocuje předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na ZPF. Textová část podává charakteristiku zájmového území, především půdního 
pokryvu. V závěru komplexně vyhodnocuje předpokládané důsledky navrhovaného řešení na půdní fond. 
Územní plán Jílovice navrhuje plochy pro rozvoj obytné zástavby v několika lokalitách, přičemž ve většině 
vychází z původního územního plánu včetně změn. Návrhové plochy vychází zejména z již zainvestovaných 
lokalit navazujících na zastavěné území. Většina území spadá do biochory teplé pahorkatiny jen okrajově je 
zde zastoupena biochora teplých rovin. Převažují podloží křídlových slínů, části segmentů na štěrkopíscích. 
Výrazně převládají agrocenózy.  
 
Zastoupení půd v půdním pokryvu zájmového území  
Kód  
HPJ 

Charakteristika půdní jednotky BPEJ Třída 
ochrany 

19 Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a 
tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně 
těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým 
vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené, mírný sklon 3-
7°, s všesměrnou expozicí, středně skeletovitá s celkovým 
obsahem skeletu 25 - 50%, 30 - 60 cm půda středně hluboká 

5.19.14 
 

IV. 
 

19 Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a 
tvrdých slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně 
těžké až těžké, slabě až středně skeletovité, s dobrým 
vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené, střední sklon 7-
12°, s expozicí na jih, slabě skeletovitá s celkovým obsahem 
skeletu 10 - 25%, 30 - 60 cm půda středně hluboká 

5.19.41 III. 

20 Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě 
pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na 
velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních 
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, 
často i slabě oglejené, rovina, expozice všesměrná, 
bezskeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 10%, 30 - 60 
cm půda středně hluboká 

5.20.01 
 

III. 
 

20 Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě 5.20.11 IV. 
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pelické, kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na 
velmi těžkých substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních 
sedimentech a podobně, půdy s malou vodopropustností, 
mírný sklon, se všesměrnou expozicí, slabě skeletovitá s 
celkovým obsahem skeletu 10 - 25%, 30 - 60 cm půda středně 
hluboká 

  

54 Pseudogleje  pelické,  pelozemě  oglejené,  pelozemě 
vyluhované oglejené,  kambizemě  pelické  oglejené,  
pararendziny  pelické oglejené   na  slínech,   jílech  mořského   
neogenu a flyše a jílovitých   sedimentech  limnického   
tercieru  (sladkovodní svrchnokřídové  a tercierní  uloženiny), 
těžké  až velmi těžké, s velmi nepříznivými fyzikálními 
vlastnostmi, mírný sklon, se všesměrnou expozicí, slabě 
skeletovitá s celkovým obsahem skeletu 10 - 25%, 30 - 60 cm 
půda středně hluboká 

5.54.11 
 

IV. 
 

59 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, 
bez skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci 
vodního režimu, rovina až mírný sklon, se všesměrnou 
expozicí, bezskeletovitá, s příměsí (s celkovým obsahem 
skeletu do 10%), > 60 cm půda hluboká 

5.59.00 
 

II. 
 

 
Klimatický region 

Symbol 
regionů  

Charakteristika 
regionů  

Suma teplot 
nad 10°C  

Průměrná roční 
teplota °C  

Průměrný roční 
úhrn srážek v mm  

Pravděpodobnost suchých 
vegetačních období  

Vláhová 
jistota  

MT2 
mírně teplý, mírně 

vlhký 
2200 - 2500 7 - 8 °C 450 – 550 (700) mm 15 - 30 % 4 - 10 % 
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výměra zemědělské půdy v řešené lokalitě
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5.19.41 III. orná půda 0,30

5.19.41 III. zahrada 0,10

5.54.11 IV. orná půda 0,29

5.54.11 IV. zahrada 0,59

5.54.11 IV. TTP 0,08

5.19.41 III. zahrada 0,20

5.19.14 IV. zahrada 0,12

5.54.11 IV. orná půda 0,04

obytná - venkovská 5.19.41 III. orná půda 0,01

5.20.01 III. orná půda 0,82

obytná - venkovská

obytná - venkovská

obytná - venkovská

obytná - venkovská
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CELKEM 4,90 ha
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Z1
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Z4

obytná - venkovská

SV - zastavitelná plocha smíšená 

SV - zastavitelná plocha smíšená 

obytná - venkovská

Z2
SV - zastavitelná plocha smíšená 

Z5

0,87

Z3

SV - zastavitelná plocha smíšená 

SV - zastavitelná plocha smíšená 
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SV - zastavitelná plocha smíšená 

0,13 0,13
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5.54.11 IV. TTP 0,21

0,35

0,10

0,47
OS - plochy občanského vybavení - 
tělovýchovná a sportovní zařízení
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Charakteristika
regionální

biokoridor

lokální

biokoridor

lokální

biokoridor

lokální

biokoridor

lokální

biocentrum

lokální

biocentrum
LC2

LK1

lesní

stávající, vymezené3,01
LC2

lesní
LK1

0,98 stávající, vymezené (jižně od komunikace)

CELKEM

LK2

4,02

0,00 0,00

0,984,90

4,02

13,21

funkční využití území

úhrn výměry zemědělské půdy v ha

poznámka

TABULKA PRVKŮ ÚSES
Návrh opatření

4,90

SOUHRNNÝ PŘEHLED ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

0,77
LK1

Plochy zastavitelné

lesní, částečně luční

Prvek ÚSES

0,98

RK H057 RK H057

Název

Celkový zábor ZPF
0,00

LK2

LK1

lesní

stávající, vymezené

navrhovavané (severně od komunice)0,49

luční

Plochy změn v krajině

Plochy přestavbové 0,00 0,00 0,00

návržené4,43

Rozloha v ha

ha

LC1 LC1
3,53 stávající, vymezené

lesní

 
 
 
Pro potřeby USES by zábor zemědělské půdy činil cca 12,32 ha. Ostatní jsou plochy lesní.  
 
Plochy navržených lokalit řešeného území: 
v  zastavěném území 0,98 ha

mimo zastavěné území 3,92 ha

zěmědělská půda celkem 4,9 ha  
 
Struktura ZPF na navržených lokalitách v návrhovém období: 
orná půda 3,47 ha 70,82%

ovocný sad 0,03 ha 0,61%

zahrada 1,11 ha 22,65%

trvalý travní porost 0,29 ha 5,92%

ZPF Celkem 4,9 ha 100,00%  
 



Územní plán JÍLOVICE  ODŮVODNĚNÍ 

 66 
 

Zastoupení půdy podle stupňů ochrany ZPF na navržených lokalitách:          
I. stupeň  0,00 ha 0,00%

II. stupeň 0,47 ha 9,59%

III. stupeň 1,43 ha 29,18%

IV. stupeň 3,00 ha 61,22%

V. stupeň 0,00 ha 0,00%

Celkem 4,90 ha 100,00%  
 
Rozložení ploch dle druhu zastavění: 
plochy zastavitelné Z 4,90 ha 100,00%

plochy přestavbové P 0,00 ha 0,00%

plochy změn v krajině 0,00 ha 0,00%

Celkem 4,90 100,00%  
 
Nové funkční využití ploch na navržených lokalitách: 
plochy smíšené venkovské 4,43 ha 90,41%

plochy občasného vybavení - tělovýchovná a sport. zařízení 0,47 ha 9,59%

Navržené plochy celkem 4,90 ha 100,00%  
 
 
Ochrana ploch ZPF pro navrhované objekty ÚSES:   

Nejsou zabírány plochy zemědělské pro jiné využití. Zůstávají loukami. Nenavrhuje se zalesnění. 

Pozemkové úpravy 
V řešeném území nebyly pozemkové úpravy ještě realizovány.  

Investice do půdy 
Zemědělské pozemky v řešeném území jsou lokálně meliorovány. Odvodňovací systémy byly 

realizovány zejména v souvislosti s kolektivizací zemědělství a zamokřenými pozemky. Z hlediska životnosti 
je převážná část těchto systémů již nefunkční.  

Opatření k zajištění ekologické stability 
Územním plánem jsou vymezeny prvky systému ekologické stability, které jsou v řešeném území 

zastoupeny prvky regionálního charakteru. Jedná se převážně o lesní společenstva na lesních pozemcích a 
další prvky zeleně liniového charakteru. Samostatně jsou v návrhu územního plánu vymezeny interakční 
prvky, zejména liniového charakteru ve formě stromořadí, břehové zeleně, apod. umístěné v okrajových 
plochách komunikací a vodotečí. Tyto prvky přestavují minimální zásah do organizace zemědělského 
půdního fondu. 

Zemědělské účelové komunikace 
Systém zemědělských účelových komunikací není návrhem územního plánu dotčen. Nové 

zemědělské komunikace nejsou navrhovány a jsou součástí ploch zemědělských bez zvláštního vymezení. 
 

J.2. POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 
 Řešené území je z malé části v jižní partii zalesněno. Podstatná část lesů je začleněna do porostu 
dubobukového. Ten se svým typickým složením dochoval v řešeném území pouze ve starších porostních 
částech. Tvoří jej kvalitní dubobukové porosty s vtroušeným smrkem. Tyto porosty jsou vyčleněny jako 
genová základna buku lesního pro danou oblast. Produkčně hlavní dřevinou předmětného území je smrk, 
který tvoří zhruba 75% zastoupení. Z dalších dřevin se zde vyskytuje borovice lesní a modřín, z listnatých 
stromů bříza a klen, při vodotečích jasan a olše. Lokalizace celkového území  spadá do podoblasti sudetské 



Územní plán JÍLOVICE  ODŮVODNĚNÍ 

 67 
 

květeny, obvod přechodné květeny hercynsko-sudetské charakteristické převážně dubohabrovými lesy, 
s bylinným podrostem.  

Závěr: Zábor lesního půdního fondu nebude prováděn.  
 
 

K.  VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH 

 
 Stávající zastavěné plochy jsou plně využité dle svého funkčního charakteru. Vzhledem k blízkosti 
měst Hradec Králové a Třebechovice pod Orebem, kde jsou soustředěny centra občanské vybavenosti a 
pracovní příležitosti, se většina zastavěných ploch týká rodinných domků s trvale přihlášeným 
obyvatelstvem. Při podrobném průzkumu bylo zjištěno, že obytné stavby jsou veskrze opravené, některé 
jsou využívány k individuelní rekreaci, několik staveb slouží zároveň majitelům k podnikání ve službách 
obsluhujících místní území. Výroba byla zastoupena zejména zemědělskou v bývalém areálu, kde je 
dostatek místa i pro ostatní podnikatelské aktivity v rámci přestavbové plochy. Zastavěné území obce je plně 
využito kromě nezastavěného pruhu u lesa v intravilánu.  

 Potřeba vymezení nových zastavitelných ploch vzešla ze schváleného zadání územního plánu. V 
průběhu zpracování ÚP byly jednotlivé lokality posouzeny jak z hlediska potřeby, účelnosti, funkce, tak i 
dopadu na urbanistické začlenění, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Nové zastavitelné 
plochy byly z velké části podle zadání převzaty z původního územního plánu. Požadavek na jejich vymezení 
a kapacita vzešla z jednání se zastupiteli obce Jílovice, kdy reaguje nejen na požadavky obyvatel 
sousedních měst bydlet ve zdravém a zajímavém prostředí, ale i na požadavky místních zajistit bydlení pro 
své rodiny. Účelnost je podtržena návrhem soustředit lokality bydlení u ploch pro bydlení a lokality pro 
podnikání vymezit u původního zemědělského areálu.    

 
 

L.  STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST.5 
  

Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), vydal v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) stanovisko s požadavkem, že návrh Územního plánu Jílovice je nutno posoudit z 
hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona EIA. 

Nezbytnost komplexního posouzení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí byla shledána 
převážně z těchto důvodů: 

_ Předkládaný územní plán nelze dostatečně posoudit ve fázi návrhu zadání. 
_ Požadavky na územně plánovací dokumentaci jsou navrženy v rozsahu, kdy nelze vyloučit kumulativní vliv 
jednotlivých funkčních využití území ve smyslu zákona EIA. 
_ Návrh zadání nevylučuje vymezení ploch pro případnou realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona EIA. 
_ Návrh zadání územního plánu obsahuje mj. následující požadavky: prověřit plochy smíšených funkcí, plochy 
občanského vybavení, plochy pro výrobu, plochy pro zemědělskou výrobu (vč. funkcí smíšených umožňujících 
výrobu). 
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V rámci zpracovaného návrhu ÚP byla předložena rozpracovaná dokumentace výše uvedenému 
Krajskému úřadu k přehodnocení stanoviska. V tomto stanovisku se hovoří, že ÚP není nutno posuzovat z 
hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona EIA.   

 Odůvodnění: ÚP Jílovice respektuje požadavek PÚR ČR na vymezení koridoru (územní rezerva) pro 
propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63 – propojení přepravních systémů ČR a Polska (pozn. krajského 
úřadu – záměr přebírán z nadřazené ÚPD, ve které byl posouzen podle zákona EIA). Stávající urbanistická 
koncepce je v územním plánu zachována, je respektováno a preferováno bydlení venkovského typu s 
přímou vazbou na přírodní a krajinné zázemí. Zastavitelné plochy jsou řešeny tak, aby sídlo vhodně 
zahušťovaly, minimalizovaly tím zábor krajiny v návaznosti na zastavěné území. (Řešením neumožnit vznik 
izolovaných částí zastavěného území.) Zastavitelné plochy jsou vymezeny především v lokalitách, kde lze 
vyloučit znehodnocení chráněných tříd zemědělské půdy. Koncepce občanského vybavení (veřejné 
infrastruktury) se nemění, v návrhu řešení jsou respektovány stávající plochy občanského vybavení a 
prověřena potřeba jejich rozšíření. Stávající plochy veřejných prostranství jsou respektovány. S ohledem na 
krajinný ráz a polohu řešeného území nebyly vymezovány plochy pro větrné a fotovoltaické elektrárny.    

V rámci následného procesu projednávání byla tímto dotčeným orgánem uplatněna pouze 
souhlasná stanoviska k výsledkům vyhodnocení požadující následné úpravy návrhu - nebyl uplatněn 
dodatečně požadavek posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 10i zákona EIA (případné 
úpravy návrhu se netýkaly  problematiky vymezení koridoru pro propojovací plynovod VVTL DN 500 PN 63). 
Úpravy návrhu územního plánu Jílovice zahrnovaly zejména úpravy textové části návrhu územního plánu 
Jílovice v kap. F, mj. v plochách výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ) a plochách výroby a 
skladování lehký průmysl (VL), představující zpřesnění či doplnění regulace těchto ploch. 

V návaznosti na požadavek úprav, které vyplynuly z procesu veřejného projednání návrhu územního 
plánu, si pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na 
životní prostředí – k uvedenému krajský úřad sdělil:  

I. Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) ZOPK po 
posouzení výše uvedeného návrhu územního plánu Jílovice, vydává na základě ust. § 53 odst. 2 
stavebního zákona a dle ust. § 45i odst. 1 ZOPK toto stanovisko: návrh územního plánu Jílovice 
nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality (uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 
Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit) nebo na vyhlášené ptačí oblasti 
ve smyslu ZOPK, neboť se v řešeném území nevyskytují. 

II. Krajský úřad jako příslušný orgán dle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) vydává na základě ust. § 53 odst. 2 stavebního 
zákona toto stanovisko: návrh územního plánu Jílovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na 
životní prostředí podle § 10i zákona EIA. 

Odůvodnění: Krajský úřad konstatuje, že provedenými úpravami v návrhu územního plánu Jílovice 
nedochází ke změnám, kterými by byly dotčeny zájmy podle zákona EIA. Z tohoto důvodu nemá 
krajský úřad připomínky. 

 
 

M.  SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU 
PODLE §50 ODST.5 ZOHLEDNĚNO 

  
Posouzení vlivu návrhu územního plánu Jílovice na životní prostředí nebylo zpracováváno a 

stanovisko krajského úřadu k tomuto posouzení nebylo vydáno (viz. předchozí kapitola L). 
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N.  VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 
ODST. 1 STAV.ZÁK.), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 

  
Územní plán Jílovice nevymezuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách 

územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění aktualizace č.1. 

 
 

O.  VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ZEJMÉNA S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚPD VYDANOU 
KRAJEM, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, SE 
STAVEBNÍM ZÁKONEM A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY, S 
POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE 
STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
Z průběhu řízení vyplynulo, že návrh ÚP Jílovice není v rozporu s požadavky uvedenými v § 53 

odst. 4-5 stavebního zákona a lze jej doporučit zastupitelstvu obce Jílovice k vydání formou opatření 
obecné povahy: 

ÚP Jílovice je v souladu s politikou územního rozvoje ve znění aktualizace č.1 a respektuje priority 
pro územní plánování stanovené v tomto dokumentu 

--- viz kapitola B.1) textové části odůvodnění územního plánu. 

ÚP Jílovice je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. Zásady územního 
rozvoje Královehradeckého kraje ve znění Aktualizace č.1 (dále jen ZÚR KHK) a respektuje priority 
pro územní plánování stanovené v tomto dokumentu 

--- viz kapitola B.2) textové části odůvodnění územního plánu. 

ÚP Jílovice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování 
--- viz kapitola D) textové části odůvodnění územního plánu. 

ÚP Jílovice je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 
 --- viz kapitola E) textové části odůvodnění územního plánu. 

Územní plán Jílovice byl zpracován a pořízen v souladu s požadavky stavebního a jeho prováděcích 
vyhlášek č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost lze dokladovat na 
vlastní dokumentaci a na průběhu jejího pořizování viz kap. A). 

ÚP Jílovice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů 

--- viz kapitola F) textové části odůvodnění územního plánu. 

ÚP Jílovice nebyl posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí 
--- viz kapitola F-e), L), M) textové části odůvodnění územního plánu. 
Krajský úřad vydal dne 29.10.2012 stanovisko č.j. 17773/ZP/2012, ve kterém požadoval 

vyhodnocení vlivů územního plánu Jílovice z hlediska vlivů na životní prostředí. Po předložení 
rozpracovaného návrhu územního plánu Jílovice krajský úřad své stanovisko přehodnotil s konstatováním, 
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že „Návrh územního plánu Jílovice není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí podle § 10i 
zákona EIA, za předpokladu, že koridor pro plynovod VVTL DN 500 PN 63 bude vymezen v územní 
rezervě“. Vzhledem k tomu, že projednaný návrh ÚP Jílovice vymezuje koridor pro plynovod VVTL DN 500 
PN 63 jako územní rezervu (respektuje požadavek PÚR ČR na vymezení koridoru pro propojovací plynovod 
VVTL DN 500 PN 63) - není uplatněn požadavek jeho posuzování z hlediska vlivů na životní prostředí a není 
tedy ani takto posouzen. 

 
 

P.  ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Při projednání návrhu ÚP Jílovice dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č.183/2006, Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) byly uplatněny u pořizovatele 
připomínky – viz kap. Q  

Pozn.: Při návrhu výše uvedeného vyhodnocení se zpracovatel řídil mj. platnou územně plánovací 
dokumentací obce, stavebním zákonem, správním řádem, „principem rovnosti“, soudní judikaturou. 

 

P.1 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
V průběhu veřejného projednání podle § 52 stavebního zákona byly uplatněny pouze „námitky“ obce 

Jílovice, která tyto (viz kap. Q) uplatnila na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Jílovice dne 12.5.2014, (o 
svých požadavcích zastupitelstvo již rozhodlo). Vzhledem k této skutečnosti a zejména pak v zohlednění 
toho, že uvedené podání námitek obce nenaplňuje požadavky stavebního zákona, byly požadavky 
vyhodnoceny jako připomínky (dle § 52, odst. 2) stavebního zákona „námitky proti návrhu územního plánu 
mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce 
veřejnosti“). 

Lze tedy konstatovat, že v průběhu veřejného projednání (prvního) podle § 52 stavebního zákona nebyla 
podána žádná námitka proti návrhu ÚP Jílovice. 
 

P.2 OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

Upravený návrh UP Jílovice byl dle § 53 odst. 2 stavebního zákona projednán na opakovaném veřejném 
projednání v rozsahu provedených úprav. Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Jílovice se konalo dne 
18.12.2014 - ve smyslu § 52 stavebního zákona, byly ve stanovené lhůtě uplatněny námitky (připomínky 
nebyly uplatněny): 

Pozn.: 
Nahlédnutím do veřejně přístupné aplikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního; nahlížení do katastru 
nemovitostí, pořizovatel ověřil, že podatelé (kteří uplatnili námitky, viz níže) jsou ke dni uplatnění námitek, vlastníky 
pozemků v k. ú. Jílovice u Českého Meziříčí, které se nacházejí v území regulovaném ÚP Jílovice, tzn., že jejich práva 
a právem chráněné zájmy mohou být řešením tohoto územního plánu přímo dotčeny. Podatelé jsou tedy ve smyslu § 
52 odst. 2 stavebního zákona v spojení s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád) oprávněni k podání námitky. 

Pořizovatel prověřil, že námitky splňují obsahové náležitosti dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 37 odst. 2 
správního řádu.  

Pořizovatel prověřil, že námitky byly podány včas, tj. ve lhůtě stanovené veřejnou vyhláškou o veřejném projednání 
návrhu ÚP Jílovice tj.7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu. 

1) Obsahově shodná námitka: 
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1a) podaná dne 22.12.2014:   Ing. Filip Syrůček 

- identifikační údaje:    Filip Syrůček, nar. 16.7.1980, Jílovice 123, 517 72 
vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení  

p.p.č. 675/3, č. 675/7 a č. 675/8 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí   

- citace 
Dne 2.6.2014 jsem se osobně zúčastnil jednání v sídle obecního úřadu obce Jílovice týkající se návrhu nového Územního 
plánu obce Jílovice, které se účastnilo více vlastníků dotčených pozemků, projektant i starosta obce Jílovice. Na výše 
zmíněném jednání jsem jako vlastník výše uvedených (a dotčených) pozemků vyjádřil svůj nesouhlas se zařazením pozemků 
v mém vlastnictví do ploch extenzívně obhospodařovaných (ploch „NsZ"). Vzhledem k obdobnému nesouhlasu i ostatních 
vlastníků pozemků v řešeném území, bylo starostou obce Jílovice jako zástupcem zadavatele přislíbeno, že dojde k 
přepracování návrhu zařazení dotčených pozemků do ploch intenzivně obhospodařovaných {ploch „NZ"), resp. k vyřazení 
mnou vlastněných pozemků z ploch „NsZ", čím by byl zachován současný stav, kdy jsou mé pozemky vedeny právě v 
plochách intenzivně obhospodařovaných (plochy „NZ"). I pres výše uvedené ujištění starostou obce Jílovice jsou k mému 
překvapení výše uvedené pozemky v tomto návrhu Územního plánu obce Jílovice vedené v plochách extenzivně 
obhospodařovaných (v plochách „NsZ").  

Tímto jako vlastník výše uvedených pozemků dle návrhu územního plánu obce Jílovice vznáším námitky k „přeřazení" ploch v 
současné době Intenzivně obhospodařovaných do ploch obhospodařovaných extenzivně. Návrh územního plánu zcela mění 
využití části území bez jasně kvalifikovaného důvodu s tím, že je výrazným způsobem zasahováno do současných 
vlastnických vztahů k pozemkům, jichž se změna týká. 

Pokud obec Jílovice souhlasí s přeřazení pozemků v jejím vlastnictví do plochy „NsZ", jedná se o její rozhodnutí, ovšem takové 
přeřazení mých pozemků mne výrazným způsobem poškozuje, tím spíše, pokud je takové přeřazení pozemků z ploch „NZ" do 
ploch „NsZ" neodůvodněné.  

V případě dotčených pozemků se jedná o bonitní ornou půdu, která je reálně obhospodařovaná, když údajné protierozní 
opatření je i za současné situace vlastník pozemků (hospodařící osoba) povinen zajistit v rámci ochrany půdy stanovené 
zvláštními právními předpisy.  

Ve smyslu výše uvedeného tedy shrnuji, že zásadně nesouhlasím s přeřazením pozemků v mém vlastnictví z ploch intenzivně 
obhospodařovaných (NZ) do ploch obhospodařovaných extenzivně (NsZ) a navrhují, aby pozemky v mém vlastnictví zařazené 
do ploch „NsZ" byly v rámci návrhu územního plánu zařazeny do ploch „NZ", což je mimo jiné i v souladu s pokynem 
zadavatele (viz usnesení zastupitelstva obce Jílovice ze dne 6.10.2014). 
 
1b) podaná dne 22.12.2014:   Vladimír Černý 

- identifikační údaje:    Vladimír Černý, nar. 19.10.1959, Jílovice 107, 517 72 

vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení  

p.p.č. 675/6 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí   

- citace 
Dne 2.6.2014 jsem se osobně zúčastnil jednání v sídle obecního úřadu obce Jílovice týkající se návrhu nového Územního plánu 
obce Jílovice, které se účastnilo více vlastníků dotčených pozemků, projektant i starosta obce Jílovice. Na výše zmíněném 
jednání jsem jako vlastník výše uvedených (a dotčených) pozemků vyjádřil svůj nesouhlas se zařazením pozemků v mém 
vlastnictví do ploch extenzívně obhospodařovaných (ploch „NsZ"). Vzhledem k obdobnému nesouhlasu i ostatních vlastníků 
pozemků v řešeném území, bylo starostou obce Jílovice jako zástupcem zadavatele přislíbeno, že dojde k přepracování 
návrhu zařazení dotčených pozemků do ploch intenzivně obhospodařovaných {ploch „NZ"), resp. k vyřazení mnou vlastněných 
pozemků z ploch „NsZ", čím by byl zachován současný stav, kdy jsou mé pozemky vedeny právě v plochách intenzivně 
obhospodařovaných (plochy „NZ"). I pres výše uvedené ujištění starostou obce Jílovice jsou k mému překvapení výše uvedené 
pozemky v tomto návrhu Územního plánu obce Jílovice vedené v plochách extenzivně obhospodařovaných (v plochách 
„NsZ").  

Tímto jako vlastník výše uvedených pozemků dle návrhu územního plánu obce Jílovice vznáším námitky k „přeřazení" ploch v 
současné době Intenzivně obhospodařovaných do ploch obhospodařovaných extenzivně. Návrh územního plánu zcela mění 
využití části území bez jasně kvalifikovaného důvodu s tím, že je výrazným způsobem zasahováno do současných 
vlastnických vztahů k pozemkům, jichž se změna týká. 

Pokud obec Jílovice souhlasí s přeřazení pozemků v jejím vlastnictví do plochy „NsZ", jedná se o její rozhodnutí, ovšem takové 
přeřazení mých pozemků mne výrazným způsobem poškozuje, tím spíše, pokud je takové přeřazení pozemků z ploch „NZ" do 
ploch „NsZ" neodůvodněné.  
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V případě dotčených pozemků se jedná o bonitní ornou půdu, která je reálně obhospodařovaná, když údajné protierozní 
opatření je i za současné situace vlastník pozemků (hospodařící osoba) povinen zajistit v rámci ochrany půdy stanovené 
zvláštními právními předpisy.  

Ve smyslu výše uvedeného tedy shrnuji, že zásadně nesouhlasím s přeřazením pozemků v mém vlastnictví z ploch intenzivně 
obhospodařovaných (NZ) do ploch obhospodařovaných extenzivně (NsZ) a navrhují, aby pozemky v mém vlastnictví zařazené 
do ploch „NsZ" byly v rámci návrhu územního plánu zařazeny do ploch „NZ", což je mimo jiné i v souladu s pokynem 
zadavatele (viz usnesení zastupitelstva obce Jílovice ze dne 6.10.2014). 
 

VYHODNOCENÍ OBSAHOVĚ SHODNÉ NÁMITKY                 viz kap. P.3  

- námitce 1a) se nevyhovuje 
pozemky p.č. 675/3, 675/7, 675/8 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí budou ponechány s funkční 
specifikací „NSz, Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské“ (dále jen „NSz“) 

- námitce 1b) se nevyhovuje 

pozemek p.č. 675/6 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí bude ponechán s funkční specifikací „NSz, 
Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské“ (dále jen „NSz“) 

ODŮVODNĚNÍ OBSAHOVĚ SHODNÉ NÁMITKY  
- návrh ÚP Jílovice, resp. jeho navrhované řešení plně odpovídá požadavkům stanoveným v zadání 
ÚP Jílovice, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Jílovice dne 26.11.2012, s požadavky mj.: 
posilovat polyfunkční využití krajiny, rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinných 
ploch a prostorovou diverzit … 
- na základě požadavku obce byly z návrhu ÚP k opakovanému veřejnému projednání vypuštěny 
pouze navržené plochy „NSz“ (vyjma pozemků p.č. 163/1, 161/11, 169/2, 40/4 k.ú. Jílovice)  
- návrh ÚP Jílovice vymezuje koncepci krajiny, kdy plochy „NSz“ stabilizují krajinu (s vysokým 
podílem lučních porostů), které by, měly plnit i funkci zamezující erozi půdy a v daném smyslu pak 
není účelné v těchto plochách vymezovat jednotlivé pozemky s odlišnou funkcí 
- v rámci pracovního jednání nad uplatněnými připomínkami a námitkami k návrhu ÚP Jílovice byl 
tento požadavek konzultován z pohledu případné úpravy návrhu územního plánu po veřejném 
projednání, kdy zástupcem dotčeného orgánu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (SPÚ 
ČR) byl deklarován názor sdělením Státního pozemkového úřadu ke vztahu ÚP a KoPÚ, citace: 

 

 
- dle funkční specifikace plochy „NSz“ vyplývá, že pozemky „orné půdy“ lze, v případě jejich zahrnutí 
do ploch „NSz“, využívat i nadále v souladu s údaji v katastru nemovitostí jako ornou půdu (a to i 
intenzivně obdělávanou). 
 
odůvodnění vyhodnocení  
- „plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské“ byly navrženy v rámci předpokládané 

revitalizace krajiny a protierozních opatření (zejm. na svazích či místech zvýšeného pohybu vodních 
srážek – s předpokladem omezení zornění a naopak obnovení lučních porostů) – uvedená krajinná 
opatření ovšem nevylučují rovněž i „plochy zemědělské“, které zahrnují pozemky zemědělského 
půdního fondu, kdy součástí jsou mj. také tzv. liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci 
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krajiny (resp. plochy krajinné zeleně jako např. remízky, travnaté meze, travnaté plochy, skupiny 
stromů …)  

- návrh „ploch smíšené nezastavěného území – zemědělské“ byl prověřen a nebyly dohledány takové 
důvody tzv. veřejného zájmu tyto měnit, neboť lze důvodně předpokládat, že zahrnutím výše u 
vedených pozemků dotčených námitkou nedojde k majetkové újmě vlastníků pozemků dotčených 
návrhem uvedených ploch. 

ZÁVĚR:  

Námitkou specifikované odmítnutí (citace) „přeřazení ploch v současné době Intenzivně 
obhospodařovaných do ploch obhospodařovaných extenzivně“ je požadavkem, aby výše uvedené 
pozemky nebyly vymezeny jako „Plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské - NSz“. 

Pořizovatel vypořádal námitku navrhovatele z pohledu veřejného zájmu, ale i z hlediska porovnání 
veřejného zájmu s vlastnickými zájmy navrhovatele a vyhodnotil jejich vzájemný střet s cílem 
minimálního omezení vlastníka pozemku v území regulovaném tímto plánem – se závěrem této 
námitce nevyhovět. V posuzovaném případě je nesporným veřejným zájmem ochrana životních 
podmínek obyvatel obce před případným negativním dopadem podnikatelského záměru soukromého 
subjektu, mj. pak zejména z hlediska zachování stávající i navrhované koncepce krajiny. 

 
2) podaná dne 22.12.2014:   ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. 

- identifikační údaje:    ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., IČ 25280350 
se sídlem Julia Fučíka 532, 517 71 České Meziříčí, zapsaná v 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1737  

zastoupená Ing. Filipem Syrůčkem, předsedou představenstva 

vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení  
• pozemky st. 147/1, st. 147/2, st. 171, st. 172, st. 173, v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 
• pozemky p.č. 505/2, 505/8, 505/9, 505/11, 505/12, 505/13, 505/14, 505/15, 505/16, 505/19, 505/20, 
505/21, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/13, 514/85, 601/18, 772/3, 772/7, 772/8, 772/37, 772/60, 774/3, v 
k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 
• budovy bez č.p./č.e. - zemědělské stavby, parcelách st. 172, st. 173, st. 128/1, st. 128/2, st. 127, st. 
171, st. 130 v k.ú v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 
• budovy č.p. 123 - rodinný dům na parcele st. 132 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí;  

- citace 
Výše uvedené nemovitosti označené údaji dle příslušných zápisů v katastru nemovitostí vymezují zároveň i území, které je 
dotčeno návrhem územního plánu obce Jílovice, a jsou důkazem o oprávnění naší společnosti v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona podávat k návrhu územního plánu obce Jílovice námitky.  

V souladu s yýše uvedeným tedy naše společnost podává níže uvedené a odůvodněné námitky: 

1) Smlouva o dobrém sousedství ze dne 30.3.2010  
Smlouva o dobrém sousedství je závazkovým právním vztahem jejích stran, tedy obce Jílovice a naší společnosti, která 
není nijak upravena zákonem a její text včetně obsahu vychází ze zásady smluvní volnosti stran uzavřít jakoukoliv 
smlouvu, jejíž text není v rozporu se zákonem. Jedná se tedy o smlouvu soukromoprávní, která vycházela v době jejího 
vzniku z platných právních norem a i v souvislosti s rekodifikací soukromého práva je nadále smlouvou platnou a 
účinnou. V případě návrhu územního plánu obce Jílovice je tedy nepřípustné učinit smlouvu o dobrém sousedství (dále 
též jen „smlouva") součástí územního plánu obce Jílovice, když tímto aktem je smlouvě přiřčen veřejnoprávní charakter, 
což je v rozporu s výše zmíněnou zásadou smluvní volnosti. Omezení daná smlouvou jsou omezení dohodnutá stranami 
na určité období a za určitých podmínek, když vynutitelnost je dána normou soukromého práva a stejně tak i osud této 
smlouvy je v rukou jejích účastníků. Takto smluvně nastavená rovnováha účastníků by pojetím této smlouvy do aktu 
veřejnoprávní povahy byla výrazně narušena v neprospěch naší společnosti.  
V konkrétních obrysech pak smlouva obsahuje práva a povinnosti smluvních stran, jejichž porušení je zajištěno 
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konkrétními sankcemi, stejně tak však smlouva stanoví i možnost stran se dohodnout odchylně, když základním účelem 
uzavření této smlouvy byla vzájemná podpora jejích stran. Pokud tedy smlouva obsahuje např. ujednání o tom, že naše 
společnost nevybuduje silážní plato (viz. článek II. písm. d) bod 7 smlouvy) pokud mezi stranami nedojde k jiné dohodě v 
návaznosti na vyhodnocení provozu zemědělské bioplynové stanice, je návrh územního plánu obce Jílovice s tímto 
bodem v přímém rozporu, neboť stavbu silážního plata v odkazu na smlouvu neumožňuje, ale již nerespektuje možnou 
dohodu stran. Totéž lze, ještě se zcela reálnějším dopadem, říci rovněž o možnostech rozšíření výrobní činnosti naší 
společnosti o stavby na sušení dřeva, chov skotu, prasat a drůbeže (viz. článek II. písm. d) bod 3 smlouvy], když návrh 
územního plánu takové stavby s odkazem na smlouvu, řadí do nepřípustného využití ploch „VZ", ale již vůbec 
nerespektuje, že smlouvy stanoví možnost výrobu rozšířit i o tyto činnosti se souhlasem obce. 
Jak tedy bylo uvedeno výše, odkazuje návrh územního plánu na smlouvu, jejíž obsah může být měněn na základě 
dohody stran, což ovšem není přípustné ve vztahu k územnímu plánu, který se po jeho schválení stane veřejnoprávním 
aktem, jenž zjevně dohodou stran měnit nelze. Je tedy nepřípustné, aby byla takto omezována smluvní volnost stran 
smlouvy aktem veřejnoprávní povahy. Neméně závažným argumentem pro vyřazení odkazu na smlouvu je její ukončení 
za platnosti a účinnosti územního plánu (např. dohoda stran, mechanizmus nastavený smlouvou, zákonem upravená 
možnost smlouvu jednostranně ukončit). Územní plán a smlouva mají různý osud a za situace, kdy by platnost a 
účinnost smlouvy byla ukončena, územní plán by logicky odkazoval na akt, který neexistuje. Tudíž v opačném úhlu 
pohledu, je možné územní plán v tomto směru pozměnit jen na základě vůle strany smlouvy, což je nepřípustné s 
odkazem na charakter územního plánu jako aktu veřejného práva. 
Na smlouvu, ale naopak, pokud by obec ve svém požadavku na přípustnost využití území vycházela z této smlouvy, je 
povinností pořizovatele, text smlouvy (tzn. včetně možnosti změny podmínek využití území smlouvou stanovených) 
zavést do textové části územního plánu vtom směru, že přesněji vymezí přípustné a podmíněné využití konkrétních 
ploch, když až v rámci případného řízení o povolení staveb přípustných podmíněně (tedy v rámci budoucího územního a 
stavebného řízení) bude rozhodující text smlouvy. 

2) Využití ploch „VZ" a „VL" společně 
Pro řešené plochy podáváme shodně námitku ohledně koeficientu zastavěnosti plochy pozemku, neboť máme za to, že 
dané omezení je v rozporu s koncepcí rozvoje území, když v kapitole B.1l textové části návrhu územního plánu obce 
Jílovice je stanoveno, že stávající zázemí areálu ploch „VZ" „VL" , které se mimo jiné týká naších výrobních areálů v 
řešeném území, je dostatečné. Pokud je takové zázemí dostatečné, je v rozporu s tímto ustanovením textové části 
omezována zastavitelnost, když limity jsou dány již předpisy upravujícími stavební řízení a územní řízení o umístění 
staveb. Respektování těchto předpisů spolu s vymezením stávajícího areálu/ů ve vlastnictví naší společnosti plošně je 
dostatečné. Navíc obec Jílovice ve svém pokynu pořizovateli uvádí, aby tento odstranil pochybnosti ohledně pojmu 
stávající stav, když obec i naše společnost nevyloučili možnost výstavby nové/rozšíření stávající zemědělské bioplynové 
stanice, což není možné za stávajícího vymezení zastavitelnosti našich areálů, neboť takové omezení možnost další 
výstavby výrazně omezuje, a to včetně nutnosti provedení doprovodných staveb. Navíc nutno upozornit na další 
možnosti využití stávajícího areálu, když pokud je jeho plocha z pohledu zadavatele i pořizovatele dostatečná a krajina je 
vymezena jako zemědělsky obdělávaná krajina, nesmí územní plán (tím spíše jeho návrh) bez zásadního důvodu 
omezovat naše podnikatelské aktivity. Vymezení zastavitelnosti tedy považujeme za rozpor se základním konceptem a 
pokynem zadavatele a požadujeme takové omezení odstranit. 

3) Využití ploch „VZ"  
U vymezení ploch „VZ" namítáme, s odkazem na výše uvedené, že podmíněné přípustné využití obsahuje nepřesnosti 
co do vymezení možnosti stavby zemědělské bioplynové stanice, když tuto stavbu dává do souvislosti se stávajícím 
provozem a potřebami stávajícího areálu, když však stavba zemědělské bioplynové stanice nesouvisí se stávajícím 
provozem ani potřebou areálu, ale jedná se o stavbu buď samostatnou, nebo o stavbu rozšiřující stávající zemědělskou 
bioplynovou stanici, tudíž je současné vymezení v textové části návrhu územního plánu obce Jílovice zavádějící a 
nepřesné a v rámci naší námitky takovou nepřesnost navrhujeme odstranit.  
S odkazem na námitku ohledně pojetí smlouvy o dobrém sousedství do textové části návrhu územního plánu obce 
Jílovice rovněž namítáme nesprávné vymezení ploch „VZ". Pokud smlouva o dobrém sousedství má být co do smyslu 
skutečně pojata do územního plánu, musí k tomu dojít nikoliv odkazem na ni, ale co do stanovení přípustnosti využití 
ploch. Pokud tedy smlouva obsahuje dočasný smluvní zákaz využití území pro stavby na sušení dřeva, chov skotu, 
prasat a drůbeže (takové stavby jsou podmíněny souhlasem obce), pak musí být stavby pro sušení dřeva, chov skotu, 
prasat a drůbeže uvedeny v části podmíněné přípustné využití ploch „VZ", když případný souhlas obce bude předmětem 
navazujících řízení dle stavebního zákona. V tomto směru tedy navrhujeme návrh územního plánu upravit.  
Dále namítáme chybu spočívající v omezení ploch „VZ" v případě staveb pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin, 
staveb pro uchování a pěstování rostlin a produktů a co do rozlohy zastavěné plochy případnými přístřešky a skleníky. Z 
podstaty hlavního využití ploch „VZ" vyplývá, že stavby pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin, stavby pro 
uchování a pěstování rostlin a produktů či skleníky, jako stavby zemědělské prvovýroby, by měly být v rámci ploch „VZ" 
jejich hlavním využitím. Tím spíše je dle našeho názoru zcela nepřípadné zařazovat je do nepřípustného využití nebo v 
případě přístřešků a skleníků je zařazovat do podmíněného přípustného využití a navíc omezovat jejich rozlohu. Dané 
stavby nejsou v rozporu s charakterem území, jako zemědělsky obdělávané krajiny, tudíž omezení v tomto směru není 
na místě, tím spíše pokud výše uvedené stavby přístřešků a skleníků nijak nezasahují do práv vlastníků okolních 
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pozemků.  

Navrhujeme tudíž „stavby zemědělské prvovýroby a přidružené drobné výroby s příslušnými sklady" blíže 
charakterizovat v přípustném využití ploch „VZ", když v něm budou zahrnuty veškeré stavby zemědělské prvovýroby a 
přidružené drobné výroby s příslušnými sklady. V souvislosti s tím rovněž navrhujeme stavby přístřešků a skleníků 
vyřadit z podmíněného přípustného využití ploch „VZ" a zařadit je do přípustného využití ploch „VZ" bez dalších 
omezení. …. 

4) Využití ploch „NZ" … 
Ohledně omezení ploch „NZ" podáváme námitku co do omezení rozlohy zastavěné plochy případnými skleníky. Z 
podstaty hlavního využití ploch „NZ" vyplývá, že tyto plochy se využívají primárné k produkci zemědělské (myšleno 
rostlinné) výroby. Stavby skleníků, jako stavby zemědělské prvovýroby, sloužící právě k produkci rostlinné zemědělské 
výroby, a proto přímo souvisejí s hlavním využitím ploch NZ. Z toho důvodu je dle našeho názoru nepřípadné zařazovat 
je do podmíněného přípustného využití a navíc omezovat jejich rozlohu. Dané stavby nejsou v rozporu s charakterem 
území, jako zemědělsky obdělávané krajiny, tudíž omezení v tomto směru není na místě, tím spíše pokud stavby 
skleníků nijak nezasahují do práv vlastníků okolních pozemků. Navrhujeme tudíž stavby skleníků vyřadit z podmíněného 
přípustného využití ploch „NZ" a zařadit je do využití přípustného bez dalších omezení.  

Závěrem, shodně pro všechny výše uvedené námitky, namítáme, že jakékoliv omezování stávající zemědělské výroby jak 
prostorové tak funkční je výrazným zásahem do vlastnických práv naší společnosti a rovněž poškozuje naši již letitou 
podnikatelskou činnost v území, což považujeme v daném rozsahu za zvůli, s níž nemůžeme souhlasit a nesouhlasíme. 

 
VYHODNOCENÍ NÁMITKY                                                       viz kap. P.3 
(informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků)  

- námitce se vyhovuje v bodě 1, tj. v části specifikující nepřípustnost učinit smlouvu o dobrém 
sousedství (dále též jen „smlouva") součástí územního plánu obce Jílovice  
- námitce se vyhovuje v bodě 4, tj. v části specifikující nesouhlas s omezením ploch „NZ" v případě 
podmíněné rozlohy zastavěné plochy případnými skleníky 

- námitce se částečně vyhovuje v bodě 2, tj. v části specifikující nesouhlas s funkční specifikací 
ploch „VZ" a „VL", týkající koeficientu zastavěnosti plochy pozemku 
- námitce se částečně v bodě 3, a to v části specifikující nesouhlas s omezením ploch „VZ" 
v případě podmíněných funkcí  
- námitce se nevyhovuje v bodě 3, a to v části specifikující jako podmíněné přípustné využití 
stavby zemědělské bioplynové stanice 

 

ODŮVODNĚNÍ  
Ad 1 - Smlouva o dobrém sousedství ze dne 30.3.2010 je závazkovým právním vztahem jejích stran, jejíž 

obsah může být měněn na základě dohody stran,  
- požadavek tuto zakotvit do územního plánu ÚP Jílovice uplatnila obec Jílovice, v daných 
souvislostech lze však se důvodně předpokládat, že tento však není přípustný ve vztahu k 
územnímu plánu, který se po jeho schválení stane veřejnoprávním aktem, jenž zjevně dohodou 
stran měnit nelze 
- je zřejmé, že není účelné učinit „smlouvu“ součástí územního plánu  
- přípustnost využití území může z této smlouvy vycházet, není však důvodné se na ni konkrétně 
odkazovat 

Ad 4 – umisťování staveb v nezastavěném území je upraveno v § 18 odst. 5 stavebního zákona: 
„V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření 
pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, 
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování 
nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková 
technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního 
ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková 
funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a 
jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v 
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nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu 
veřejného zájmu výslovně nevylučuje.“ 
- lze mít za to, že doposud nebyl uplatněn veřejný záměr, který by stavby skleníků v daném 
konkrétním území omezoval 

Ad 2 – koeficient zastavěnosti plochy pozemku v plochách VL a VZ reguluje přípustnou míru zastavění 
v daném území z hlediska koncepce rozvoje obce 
- Obec Jílovice uplatňuje v daném smyslu určitou regulaci s tím, že na min. 25 % daného území 
bude zachována zeleň, s cílem např. odclonění areálu izolační zelení apod. 

Ad 3 – Obec Jílovice uplatňuje ve stanovené regulaci koncepci rozvoje uvedených ploch „VZ“, spočívají 
v respektování stávající stavby zemědělské bioplynové stanice o stávající velikosti, kapacitě a 
rozsahu (tímto je respektován stávající stav v území), v daném smyslu lze regulativ upřesnit 

 - v současné době je historicky původní zemědělský areál využíván zejm. pro účely bioplynové 
stanice, v žádném případě se zde nejedná o chov prasat, skotu, drůbeže …. v současném stavu se 
tedy nejedná o chov zvířat či zvěře na daném území = jde zde o stav v území bez živočišné výroby 
- v zohlednění výše uvedeného Obec Jílovice respektuje stávající charakter daného území dle 
stanovené regulaci koncepci rozvoje uvedených ploch „VZ“, a v uvedených souvislostech 
nepředpokládá na daném území žádnou živočišnou výrobu 
- lze mít za to, že doposud nebyl uplatněn veřejný záměr, který by stavby skleníků v daném 
konkrétním území omezoval 
- zastavitelnost území je v územně plánovací dokumentaci dána plošnou a výškovou regulací, na 
základě nově zpřesněných podmínek obec Jílovice respektuje požadavek připustit v plochách VZ 
stavby přístřešků a skleníků bez omezení 
 
odůvodnění vyhodnocení  
- plocha zemědělské výroby je stabilizována v bývalém zemědělském areálu na západní straně 

obce, je prezentována v současné době nově postavenou bioplynovou stanicí s dostatečně 
velkým zázemím volného pozemku, v návrhu se s dalším rozšířením nepočítá 

- stanovení podmínek pro využití „ploch výroby a skladování - zemědělská výroba“ bylo 
přehodnoceno v zohlednění územní specifikace této jediné stávající plochy s daným funkčním 
vymezením v řešeném území, která se nachází v návaznosti na zastavěném území a jejímž 
vlastníkem je společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. 

- úpravou je zohledněna návaznost na stávající stav v území, na přiléhající stávající plochy bydlení a 
záměr minimalizace případných vlivů na sousední plochy 

- úprava je navržena v zohlednění „Smlouvy o dobrém sousedství“, uzavřené dne 30.3.2010 mezi 
uvedenou společností ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., a obcí Jílovice 

ZÁVĚR:  

Námitkou je specifikované odmítnutí učinit smlouvu o dobrém sousedství (dále též jen „smlouva") 
součástí územního plánu obce Jílovice a odmítnutí stanovení některých podmínek pro využití 
v plochách NZ, VZ, VL. 

Pořizovatel vyhodnotil námitku se závěry: 
- přípustnost využití území jednotlivých funkčních ploch VL a VZ bude vycházet ze Smlouvy o 
dobrém sousedství ze dne 30.3.2010, přičemž tato nebude zakotvena do územního plánu ÚP 
Jílovice (neboť v daném případě není účelné učinit smlouvu o dobrém sousedství součástí 
územního plánu obce) 
- v zohlednění §18 odst. 5 stavebního zákona lze stanovit v plochách NZ přípustnost skleníků bez o 
mezení, tj. tyto vymezit jako přípustné, popř. tyto vůbec nespecifikovat 
- regulace zástavby „koeficientem zastavěnosti“ v plochách VL a VZ reguluje přípustnou míru 
zastavění v daném území z hlediska koncepce rozvoje obce a v zohlednění stávajícího stavu, při 
zachování min. podílu zeleně (v daném případě předpoklad min. 25%) 
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- v zohlednění Smlouvy o dobrém sousedství a v zohlednění výše uvedeného bude stanovena pro 
plochy „VL“ funkční, a plošná i výšková regulace: 

„plochy výroby a skladování - zemědělská výroba“ 
hlavní využití 
stavby zemědělské prvovýroby (bez živočišné výroby) a přidružené drobné výroby s příslušnými sklady - 
stávající 
přípustné využití: 
- související zařízení a stavby administrativně provozní a stravovací 
- stavby pro skladování nástrojů a servis 
- stavby technické infrastruktury související s řešenou plochou 
- stavby dopravní infrastruktury související s řešenou plochou včetně parkovacích ploch 
- plochy veřejné a izolační areálové zeleně 
- skleníky a přístřešky 
podmíněně přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správců budov 
- stávající energetická zařízení, stávající bioplynové stanice, kogenerační jednotky související s 
provozem a potřebami areálu (stávající) 
- silážní plata za podmínky že se jedná o stávající 
nepřípustné využití: 
- živočišná výroba 
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
podmínky prostorového uspořádání vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu.. 
- koeficient zastavění 75%, vč. zpevněných ploch (25% zeleně) 
- výšková hladina zástavby 8m (vyjma stávajících staveb a budov), novostavby nebudou výrazně 
převyšovat stávající výškovou hladinu 
- architektonicky objekty budou ctít charakter výstavby typický pro řešené území 
- likvidace srážkových vod bude přednostně řešena na vlastním pozemku dle místních podmínek. 

Pořizovatel vypořádal námitku navrhovatele z pohledu veřejného zájmu, ale i z hlediska porovnání 
veřejného zájmu s vlastnickými zájmy navrhovatele a vyhodnotil jejich vzájemný střet s cílem 
minimálního omezení vlastníka pozemku v území regulovaném tímto plánem. V posuzovaném případě 
je nesporným veřejným zájmem ochrana životních podmínek obyvatel obce před případným 
negativním dopadem podnikatelského záměru soukromého subjektu (mj. pak zejm. z hlediska 
zachování stávající i navrhované koncepce krajiny). 

 

P.3 DRUHÉ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

Upravený návrh UP Jílovice byl dle § 53, resp. § 52 stavebního zákona projednán dne 20.9.2018 na 
druhém opakovaném veřejném projednání v rozsahu provedených úprav - ve smyslu § 52 stavebního 
zákona, byly ve stanovené lhůtě opakovaně uplatněny námitky (nebyly uplatněny žádné připomínky): 

Pozn.: 
Nahlédnutím do veřejně přístupné aplikace Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního; nahlížení do katastru 
nemovitostí, pořizovatel ověřil, že podatelé (kteří uplatnili námitky, viz níže) jsou ke dni uplatnění námitek, vlastníky 
pozemků v k. ú. Jílovice u Českého Meziříčí, které se nacházejí v území regulovaném ÚP Jílovice, tzn., že jejich práva 
a právem chráněné zájmy mohou být řešením tohoto územního plánu přímo dotčeny. Podatelé jsou tedy ve smyslu § 
52 odst. 2 stavebního zákona v spojení s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád) oprávněni k podání námitky. 

Pořizovatel prověřil, že námitky splňují obsahové náležitosti dle § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a § 37 odst. 2 
správního řádu.  

Pořizovatel prověřil, že námitky byly podány včas, tj. ve lhůtě stanovené veřejnou vyhláškou o veřejném projednání 
návrhu ÚP Jílovice tj.7 dnů ode dne veřejného projednání návrhu. 
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1) Obsahově shodná námitka: 

1a) podaná dne 27.8.2018:   Ing. Filip Syrůček 
- identifikační údaje:    Filip Syrůček, nar. 16.7.1980, Jílovice 123, 517 72 

vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení  
p.p.č. 675/3, č. 675/5, č. 675/7, č. 675/8 a 696/2 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 

- citace (výňatek) 
… Tímto jako vlastník výše uvedených pozemků dle návrhu nového Územního plánu obce Jílovice vznáším opětovně námitku 
k „přeřazení“ ploch v současné době intenzivně obhospodařovaných do ploch obhospodařovaných extenzivně. Návrh 
územního plánu zcela mění využití části území bez jasně kvalifikovaného důvodu s tím, že je výrazným způsobem zasahováno 
do současných vlastnických vztahů k pozemkům, jichž se změna týká. … 

Přílohou je kopie podané námitky z 18.12.2014 - viz P2 
 
1b) podaná dne 30.8.2018:   Vladimír Černý 
- identifikační údaje:    Vladimír Černý, nar. 19.10.1959, Jílovice 107, 517 72 

vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení  
p.p.č. 675/6 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí   

- citace (výňatek) 
… Tímto jako vlastník výše uvedených pozemků dle návrhu nového Územního plánu obce Jílovice vznáším opětovně námitku 
k „přeřazení“ ploch v současné době intenzivně obhospodařovaných do ploch obhospodařovaných extenzivně. Návrh 
územního plánu zcela mění využití části území bez jasně kvalifikovaného důvodu s tím, že je výrazným způsobem zasahováno 
do současných vlastnických vztahů k pozemkům, jichž se změna týká. … 

Přílohou je kopie podané námitky z 18.12.2014 - viz P2 
 

VYHODNOCENÍ OBSAHOVĚ SHODNÉ NÁMITKY                  

- námitce 1a) se vyhovuje,  
pozemky p.č. 675/3, 675/5, 675/7, 675/8 a 696/2 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí budou vymezeny 
s funkční specifikací „NZ, Plochy zemědělské“ (dále jen „NZ“) 

- námitce 1b) se vyhovuje,  
pozemek p.č. 675/6 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí bude vymezen s funkční specifikací „NZ, 
Plochy zemědělské“ (dále jen „NZ“) 

 
ODŮVODNĚNÍ VYHODNOCENÍ OBSAHOVĚ SHODNÉ NÁMITKY  

- vymezení území dotčené námitkou  
1a): p.p.č. 675/3, 675/5, 675/7, 675/8, 696/2 v k.ú. Jílovice u Č. M. 
1b): p.p.č. 675/6 v k.ú. Jílovice u Č. M. 

- území dotčené námitkou tvoří jeden celek, pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „orná 
půda“  
- obsahově shodná námitka uplatněna již k prvnímu opakovanému veřejnému projednání (v případě 
námitky 1a) nově rozšířena na více pozemků, resp. o pozemky p.č. 675/5 a 696/2 v k.ú. Jílovice u 
Českého Meziříčí), kdy následný návrh UP Jílovice upravený pro druhé opakované veřejné 
projednání námitky nezohlednil - námitkám nebylo vyhověno 
Pozn.  - veřejnost byla upozorněna veřejnou vyhláškou na úředních deskách obce Jílovice a 

Magistrátu města Hradec Králové, že na druhém opakovaném veřejném projednání je 
upravený návrh UP Jílovice projednáván pouze v rozsahu provedených úprav (tzn. že se 
neprojednává znovu kompletní návrh územního plánu) 

- na základě požadavku obce byly z návrhu územního plánu k prvnímu opakovanému veřejnému 
projednání vypuštěny pouze navržené plochy „NSz, plochy smíšené nezastavěného území – 
zemědělské“, vyjma pozemků p.č. 163/1, 161/11, 169/2, 40/4 k.ú. Jílovice  



Územní plán JÍLOVICE  ODŮVODNĚNÍ 

 79 
 

- návrh ÚP Jílovice, resp. jeho navrhované řešení plně odpovídá požadavkům stanoveným v zadání 
ÚP Jílovice, které bylo schváleno zastupitelstvem obce Jílovice dne 26.11.2012, s požadavky mj.: 
posilovat polyfunkční využití krajiny, rozvíjet krajinné formace, podporovat rozmanitost krajinných 
ploch a prostorovou diverzit … 
- návrh ÚP Jílovice vymezuje koncepci krajiny, kdy plochy „NSz, plochy smíšené nezastavěného 
území – zemědělské“ (dále jen „NSz“) stabilizují krajinu a které by měly plnit mj. i funkci zamezující 
erozi půdy a v daném smyslu se tak nejeví jako účelné v těchto plochách vymezovat jednotlivé 
pozemky s odlišnou funkcí (plochy funkčně nevyhraněné s polyfunkčním využitím území) 
- v návrhu ÚP Jílovice jsou pozemky dotčené námitkou vymezeny jako plochy „NSz“ s přípustným 
využitím mj. i „orná půda“ 
- dle funkční specifikace ploch „NSz“ tak vyplývá, že pozemky „orné půdy“ lze, v případě jejich 
zahrnutí do ploch „NSz“, využívat i nadále v souladu s údaji v katastru nemovitostí jako ornou půdu 
bez omezení 
- dle funkční specifikace ploch „NZ“ (koncepčně zahrnujících krom zemědělských pozemků rovněž i 
drobné plochy tzv. krajinné zeleně – remízky, solitérně rostoucí stromy, skupiny stromů, keřů, 
travnaté meze, průlehy, travnaté plochy kolem cest a polní cesty, atd….) jsou v těchto plochách 
přípustné mj. i trvale travní porosty či liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny  
- v rámci pracovního jednání nad uplatněnými připomínkami a námitkami k návrhu ÚP Jílovice byl 
tento požadavek konzultován z pohledu případné úpravy návrhu územního plánu po prvním 
opakovaném veřejném projednání, kdy zástupcem dotčeného orgánu na úseku ochrany 
zemědělského půdního fondu (SPÚ ČR) byl deklarován názor sdělením Státního pozemkového 
úřadu ke vztahu ÚP a KoPÚ z obecného hlediska, citace: 

- … Proces pořízení ÚPD a pozemkových úprav spolu souvisí, ale každá z těchto činností 
řeší něco jiného. V tomto konkrétním případě ÚPD stanovuje koncepci uspořádání krajiny 
volněji (připouští více možností druhů pozemků). Zároveň ale naznačuje, jakým směrem by 
se lokalita měla vyvíjet. Na druhé straně v komplexních pozemkových úpravách bude nutno 
na základě detailního posouzení jednotlivých částí území navrhnout a schválit pro jednotlivé 
parcely druh pozemku ve smyslu evidence v katastru nemovitostí (orná půda, trvalý travní 
porost …). Na bonitu půdy toto zařazení mít vliv nebude. K vlivu na cenu půdy se nejsme 
schopni kvalifikovaně vyjádřit… 

 
odůvodnění vyhodnocení  
- návrh „NSz“ byl prověřen a nebyly dohledány takové důvody tzv. veřejného zájmu tyto měnit, neboť 

lze důvodně předpokládat, že zahrnutím výše u vedených pozemků dotčených námitkou do těchto 
ploch „NSz“ nedojde k majetkové újmě vlastníků pozemků dotčených návrhem uvedených ploch 

- plochy „NSz“ byly navrženy v rámci předpokládané revitalizace krajiny a protierozních opatření 
(zejm. na svazích či místech zvýšeného pohybu vodních srážek a to s předpokladem omezení 
zornění a naopak obnovení lučních porostů) – uvedená krajinná opatření ovšem nevylučují rovněž i 
„plochy zemědělské“, které zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu, kdy součástí jsou mj. 
také tzv. liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (resp. plochy krajinné zeleně jako 
např. remízky, travnaté meze, travnaté plochy, skupiny stromů …)  

- s ohledem na to, že území dotčené námitkou tvoří jednolitý celek a je vymezeno v okrajové 
poloze vymezených ploch „NSz“ při silnici III. třídy, lze mít za to, že jeho případné zahrnutí do 
ploch „NZ“ (zejm. v zohlednění podmínek stanovených pro využití uvedených funkčních ploch) 
nebude mít výrazný dopad koncepci krajiny stanovenou v návrhu ÚP 

- případné úpravy návrhu ÚP zohledňující zahrnutí namítaných pozemků do ploch „NZ“ (mj. 
s přihlédnutím ke stanoveným podmínkám pro jejich využití) bylo následně pracovně 
konzultováno rovněž s dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny, který toto řešení 
nerozporoval (s konstatováním, že tyto úpravy nebudou mít výrazný dopad koncepci krajiny 
stanovenou v návrhu ÚP) 
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- Obec Jílovice  
- je s koncepčním návrhem řešení ÚP, předloženým k druhému opakovanému 
veřejnému projednání ztotožněna, neboť respektuje požadavky schváleného zadání 
územního plánu, a reflektuje na aktuální stav v území (jeho připravenost) a potřeby v území, 
při zohlednění předpokládaného vývoje v území (viz odůvodnění územního plánu) 
- nerozporuje však ani případné vymezení území dotčeného námitkou jako plochy 
„NZ“, mimo jiné i z důvodu, že: 

- toto území tvoří jednolitý celek  
- pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako „orná půda“ 
- v případě nezbytnosti lze i v těchto plochách rovněž realizovat opatření pro 
preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami 
v území (zejm. opatření zvyšující retenční schopnost krajiny, protierozní úpravy…), 
což umožňuje její základní funkční specifikace daná v návrhu územního plánu mj. 
přípustným využitím  
- travní porosty; 
- sady, chmelnice, vinice, pěstební školky; 
- stavby a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu vázané na konkrétní lokalitu 
nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území a 
pastevectví (žlaby, přístřešky pro dobytek, seníky apod.); 
- účelové komunikace sloužící pro obhospodařování zemědělských pozemků a pro 
zajištění průchodnosti krajiny; 
- liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízy, meze, 
stromořadí, zeleň, apod.)“ 

- je si vědoma toho, že územní plán stanovuje základní koncepci uspořádání krajiny v širším 
pojetí s vymezením směru, kterým se má dané území rozvíjet - přičemž v detailu připouští 
více možností druhů pozemků, kdy stanovení konkrétního využití jednotlivých pozemků (ve 
smyslu evidence v katastru nemovitostí) je odvislé od detailního posouzení jednotlivých částí 
území, které lze optimálně vyhodnotit v rámci provedení komplexních pozemkových úprav 
řešeného území 
- je si vědoma toho, že pořízení územního plánu je výkonem samostatné působnosti obce a 
„je pouze a jen“ na zastupitelstvu obce, aby z nespočtu možných řešení území, která 
odpovídají zákonem stanoveným kritériím, vybralo to, které bude jemu nejlépe vyhovovat 
(do tohoto výběru, pokud nevybočí ze zákonného rámce, není ani soud oprávněn jakkoliv 
zasahovat). 

ZÁVĚR:  
Námitkou specifikované odmítnutí (citace) „přeřazení“ ploch v současné době intenzivně 
obhospodařovaných do ploch obhospodařovaných extenzivně“ je požadavkem, aby výše uvedené 
pozemky nebyly v návrhu územního plánu funkčně vymezeny jako „Plochy smíšené nezastavěného 
území - zemědělské - NSz“ – nýbrž aby byly vymezeny jako „NZ, Plochy zemědělské“ (takto bylo 
namítajícími osobně upřesněno při opakovaném veřejném projednání). 

Pořizovatel vypořádal námitku navrhovatele z pohledu veřejného zájmu, ale i z hlediska porovnání 
veřejného zájmu s vlastnickými zájmy navrhovatele a vyhodnotil jejich vzájemný střet s cílem 
minimálního omezení vlastníka pozemku v území regulovaném tímto. V posuzovaném případě je 
nesporným veřejným zájmem ochrana životních podmínek obyvatel obce před případným negativním 
dopadem podnikatelského záměru soukromého subjektu. 
V daných souvislostech tak lze mít za to, že přestože požadavek vyjmout uvedené pozemky z ploch 
s funkční specifikací „NSz“ lze důvodně vyhodnotit jako neúčelný v případě zachování jeho současné 
funkce (neboť zahrnutí pozemku orná půda není v rozporu se stanovenou funkční specifikací „NSz“), 
lze ale rovněž dovodit, že v případě jeho vymezení jako plochy „NZ“: 
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- vymezení ploch „NZ“ dle funkční specifikace návrhu územního plánu, umožňuje i případná 
ochranná opatření v krajině, mj. protierozní, protipovodňová, retenční, revitalizační, jejichž 
potřebnost či nezbytnost byly podnětem k vymezení ploch „NSz“ v návrhu územního plánu  
- je možné tak důvodně předpokládat, že existuje rozumné řešení vedoucí k zamýšlenému cíli i 
v případě vymezení ploch „NZ“ na uvedených pozemcích 
- zohledněním požadavku nejsou měněny životní podmínky obyvatel (je zachován současný 
stav v území)  
- v souvislosti s realizací těchto změn (tj. vymezením pozemku jako plochy „NZ“) nebudou 
dotčeny předpoklady pro udržitelný rozvoj předmětného území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoj území. 

 

Pozemky p.č. 675/3, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8 a 696/2 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 
nebudou zahrnuty do plochy s funkční specifikací „Plochy smíšené nezastavěného území – 
zemědělské – NSz“ a tyto pozemky budou vymezeny jako „Plochy zemědělské – NZ“. 

Lze mít za to, že navrhované řešení je v souladu s výsledky proběhlého projednání (kdy 
procedurální požadavky byly splněny), přičemž deklaruje vzájemný soulad mezi veřejným a 
soukromým zájmem, přiměřeně zohledňuje či akceptuje připomínky uplatněné při společném 
jednání a rovněž plně odpovídá stanoveným požadavkům v zadání územního plánu. 

  
 
2) podaná dne 27.8.2018:   ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. 

- identifikační údaje:    ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., IČ 25280350 
se sídlem Julia Fučíka 532, 517 71 České Meziříčí, zapsaná v 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1737  

zastoupená Ing. Filipem Syrůčkem, předsedou představenstva 

vlastník pozemků a staveb v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí dotčených návrhem řešení  
- pozemky stavební parcely st. 147/1, st. 147/2, st. 171, st. 172, st. 173 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 
- pozemky pozemkové parcely č. 505/2, 505/8, 505/9, 505/11, 505/12, 505/13, 505/14, 505/15, 505/16, 
505/19, 505/20, 505/21, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 506/13, 514/85, 601/18, 772/3, 772/7, 772/8, 772/37, 
772/60, 774/3 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 
- budov bez č.p./č.e. – zemědělské stavby, vystavěných na pozemcích stavebních parcelách st. 172, st. 
173, st. 128/1, st. 128/2, st. 127, st. 171, st. 130 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí 
- budovy č.p. 123 – rodinný dům, vystavěné na pozemku stavební parcele st. 132 v k.ú. Jílovice u 
Českého Meziříčí 

- citace (výňatek) 
…Výše uvedené nemovitosti označené údaji dle příslušných zápisů v katastru nemovitostí vymezují zároveň i území, které je 
dotčeno návrhem územního plánu obce Jílovice, a jsou důkazem o oprávnění naší společnosti v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona podávat k návrhu územního plánu obce Jílovice námitky.  

Na základě Vámi dne 20.8.2018 vydané veřejné vyhlášky týkající se opakování druhého veřejného projednávání Územního 
plánu Jílovice sdělujeme, že opakovaně nesouhlasíme s návrhem nového územního plánu Obce Jílovice. 

Dne 18.12.2014 jsme mimo jiné podali námitku, viz příloha, přičemž do dnešního dne na ní nebylo vůbec reagováno, nebyla v 
návrhu nového Územního plánu Jílovice vůbec zohledněna a k našemu překvapení není ani uvedena v oddílu P resp. Q v II. A 
- odůvodnění Územního plánu Jílovice. Na všech našich námitkách z 18.12.2014 uvedených v příloze trváme a žádáme o 
jejich zapracování do nového Územního plánu Jílovice.  

Již od počátku tvorby nového Územního plánu se snaží Obec Jílovice, resp. zastupitelé Obce Jílovice bezprecedentně, proti 
naší vůli, zasahovat do našich majetkových práv a navrhují opatření, které jsou jak prostorově tak funkčně výrazným zásahem 
do vlastnických práv naší společnosti, znehodnocují naše nemovitosti a rovněž poškozují naši již letitou zemědělskou 
podnikatelskou činnost v území, což považujeme v daném rozsahu za zvůli, s níž nemůžeme souhlasit a nesouhlasíme. 
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Územní plán by měl vždy vyjadřovat určitý cílový stav, resp. ustálenou koncepci, nikoliv se měnit v závislosti na aktuální situaci 
či vůli 7-mi zastupitelů Obce Jílovice. 

Klasická rostlinná a živočišná výroba byla vždy na tomto území a na našem středisku v tomto území provozována a bude 
provozována i nadále. 

Vzhledem k výše uvedenému tedy žádáme o zrušení jednání o opakovaném projednávání Územního plánu Jílovice a o 
zapracování všech našich námitek do nového Územního plánu Jílovice. 

Přílohou je kopie podané námitky z 18.12.2014 - viz kap. P2 

 

VYHODNOCENÍ NÁMITKY        
- námitka pozbyla na své aktuálnosti ve své části 1) specifikující nepřípustnost učinit smlouvu o 
dobrém sousedství (dále též jen „smlouva") součástí územního plánu obce Jílovice 

                                          - v této části se k námitce nepřihlíží  
- námitce se nevyhovuje v části 2) uplatňující nesouhlas s funkční specifikací ploch „VZ, plochy 
výroby a skladování - zemědělská výroba“ (dále jen „VZ“) a „VL, plochy výroby a skladování - lehká 
výroba“ (dále jen „VL“), týkající se koeficientu zastavěnosti plochy pozemku: 

podmínky prostorového uspořádání stanoví v plochách „VZ“ a „VL“ koeficient zastavění 
pozemku max. 75% včetně zpevněných ploch 

- námitce se nevyhovuje v části 3) specifikující nesouhlas se stanoveným využitím ploch „VZ“: 
 Územní plán Jílovice stanoví podmínky pro využití ploch v případě plochy „VZ“  

hlavní využití 
- stavby zemědělské prvovýroby (bez živočišné výroby) a přidružené drobné výroby s příslušnými 
sklady  
přípustné využití: 
- související zařízení a stavby administrativně provozní a stravovací 
- stavby pro skladování nástrojů a servis 
- stavby technické infrastruktury související s řešenou plochou 
- stavby dopravní infrastruktury související s řešenou plochou včetně parkovacích ploch 
- plochy veřejné a izolační areálové zeleně 
- skleníky a přístřešky 
podmíněně přípustné využití: 
- stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správců budov 
- energetická zařízení, bioplynové stanice, kogenerační jednotky a silážní plata související s 
provozem a potřebami areálu za podmínky nezvyšování kapacity a rozsahu 
nepřípustné využití: 
- živočišná výroba 
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
- koeficient zastavění pozemku max. 75% včetně zpevněných ploch 
- koeficient zeleně bez zastavění a zpevněných ploch min. 25% 
- výšková hladina zástavby max. 9m (vyjma stávajících staveb a budov) 
- architektonicky objekty budou ctít charakter výstavby typický pro řešené území 
- likvidace srážkových vod bude přednostně řešena na vlastním pozemku dle místních podmínek. 

- námitka pozbyla na své aktuálnosti ve své části 4) specifikující nesouhlas s omezením ploch 
„NZ" v případě podmíněné rozlohy zastavěné plochy případnými skleníky 

 - v této části se k námitce nepřihlíží  
- námitce se nevyhovuje v závěrečném bodě specifikující nesouhlas s omezováním 
zemědělské výroby v kontextu se všemi předcházejícími námitkami. 

podmínky využití ploch stanoví v případě plochy „VZ“ v hlavní využití „stavby zemědělské 
prvovýroby (bez živočišné výroby)“. 
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ODŮVODNĚNÍ  
Pozn.   
- Veřejnost byla upozorněna veřejnou vyhláškou na úředních deskách obce Jílovice a Magistrátu 

města Hradec Králové, že na druhém opakovaném veřejném projednání je upravený návrh UP 
Jílovice projednáván pouze v rozsahu provedených úprav (tzn., že se neprojednává znovu 
kompletní návrh územního plánu). 

- Úpravy tohoto návrhu se týkaly zpřesnění a doplnění textové části návrhu ÚP Jílovice v kap. F 
(„Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsoben využití …“), zejm. v plochách 
„Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ)“, „Plochy výroby a skladování – lehký 
průmysl (VL)“, tyto úpravy byly provedeny v souladu s vyhodnocením výsledků opakovaného 
řízení o návrhu UP Jílovice. 

- Nezakládá se tak na pravdě tvrzení specifikované v námitce (citace): „Dne 18.12.2014 jsme 
mimo jiné podali námitku, viz příloha, přičemž do dnešního dne na ní nebylo vůbec reagováno, 
nebyla v návrhu nového Územního plánu Jílovice vůbec zohledněna … „ 

Ad část1) problematika již zohledněna úpravami po prvním opakovaném veřejném projednání – 
„smlouva“ není součástí územního plánu: 
- totožná námitka, resp. obsahově shodná námitka uplatněná již k prvnímu opakovanému veřejnému 
projednání, kdy následný návrh UP Jílovice upravený pro druhé opakované veřejné projednání 
námitku plně zohlednil (námitce bylo již vyhověno) 

Ad část 4) problematika již zohledněna úpravami po prvním opakovaném veřejném projednání – 
v plochách NZ nejsou omezeny stavby skleníků) 
- totožná námitka, resp. obsahově shodná námitka uplatněná již k prvnímu opakovanému veřejnému 
projednání, kdy následný návrh UP Jílovice upravený pro druhé opakované veřejné projednání 
námitku plně zohlednil (námitce bylo již vyhověno) 

Ad část 2)  
- totožná námitka, resp. obsahově shodná námitka uplatněná již k prvnímu opakovanému veřejnému 
projednání, kdy následný návrh UP Jílovice upravený pro druhé opakované veřejné projednání 
zohlednil námitku částečně a to při respektování stanoviska dotčeného orgánu na úseku 
ochrany přírody a krajiny (návrh byl upraven k druhému opakovanému veřejnému projednání – 
námitce bylo částečně již vyhověno) 
- koeficient zastavěnosti plochy pozemku v plochách „VL“ a „VZ“ reguluje přípustnou míru zastavění 
v daném území z hlediska koncepce rozvoje obce, v daném případě je stanoven v rozsahu max. 
75% 
- Obec Jílovice po prvním opakovaném veřejném projednání uplatnila v daném smyslu určitou 
regulaci s tím, že na min. 25 % daného území bude zachována zeleň s cílem např. odclonění areálu 
izolační zelení apod. 
- se stanovenou regulací souhlasil rovněž dotčený orgán na úseku ochrany přírody a krajiny (citace): 
„Souhlasíme s vypořádáním námitky týkající se koeficientu zastavěnosti ploch s funkční specifikací 
„VZ“ a „VL“. Je nutné z důvodu zachování krajinného rázu a zajištění dalších ekologických funkcí na 
daných plochách zachovat podíl nezpevněných ploch a zeleně. Tato zeleň by měla plnit funkci 
izolační a ochrannou, omezovat pronikání hluku z provozu a vyzařování tepla z objektů v jinak 
otevřené krajině do okolí a pozitivně tak ovlivňovat bioklimatologické podmínky. Stanovených 25% 
pro zachování zeleně vnímáme jako minimální možné procento ve vztahu k celkové rozloze 
těchto ploch, jejich umístění a minimalizace případných vlivů na sousední plochy. 
 

Ad část 3) – 4), závěrečný bod 
– vymezení území dotčené námitkou plochy (plocha VZ, tato plocha je jedinou dané funkce na 
území obce Jílovice):  
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- pozemky stavební parcely st. 147/1, st. 147/2, st. 171, st. 172, st. 173 v k.ú. Jílovice u 
Českého Meziříčí 
- pozemky pozemkové parcely č. 505/2, 505/8, 505/9, 505/11, 505/12, 505/13, 505/14, 
505/15, 505/16, 505/19, 505/20, 505/21, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5 v k.ú. Jílovice u 
Českého Meziříčí 

– totožná námitka, resp. obsahově shodná námitka uplatněná již k prvnímu opakovanému 
veřejnému projednání, kdy následný návrh UP Jílovice upravený pro druhé opakované veřejné 
projednání námitku částečně zohlednil (návrh byl upraven k druhému opakovanému veřejnému 
projednání – námitce bylo vyhověno částečně) 
– v současné době je historicky původní zemědělský areál v území dotčeném námitkou využíván 
zejm. pro účely bioplynové stanice 

- v žádném případě se zde nejedná o chov prasat, skotu, drůbeže ….  
- v současném stavu se tak tedy nejedná o chov zvířat či zvěře na daném území  
= jde zde o stávající stav v území bez živočišné výroby  
- dle údajů v katastru nemovitostí se v dané ploše nenacházejí zemědělské stavby (st.   171, 
172173 v k.ú. Jílovice u Českého Meziříčí), resp. o stavbu bioplynové stanice  

– Obec Jílovice se neztotožňuje s požadavkem vlastníka připustit na daném území živočišnou 
výrobu, neboť Obec Jílovice uplatňuje ve stanovené regulaci koncepci rozvoje uvedených 
ploch „VZ“, spočívají v respektování stávajícího charakteru areálu, který zahrnuje stavby 
zemědělské bioplynové stanice (určité velikosti, kapacity a rozsahu), s možností případného rozvoje 
doplňkových aktivit 
– s ohledem na skutečnost, že se v dané ploše „VZ“ v současné době nenachází žádná živočišná 
výroba, lze tak důvodně předpokládat, že nepřípustností živočišné výroby v plochách „VZ“ je 
respektován stávající stav v území 

 – dle sdělení namítajícího vlastníka území (uplatněného ústně při druhém opakovaném veřejném 
projednání), není v současné době znám žádný konkrétní záměr na případné budoucí využití dané 
plochy (není připravována žádná investice podnikatelského záměru v daném území) 
– lze mít za to, že doposud nebyl uplatněn veřejný záměr, který by stavby živočišné výroby v daném 
konkrétním území požadoval či připouštěl 
– v zohlednění výše uvedeného lze dovodit, že dle stanovené regulace uvedených ploch „VZ“ je 
návrhem územního plánu respektován stávající charakter daného území a v uvedených 
souvislostech se nepředpokládá na daném území žádná živočišná výroba 
– zastavitelnost území je v územně plánovací dokumentaci dána plošnou a výškovou regulací, na 
základě zpřesněných podmínek obec Jílovice respektuje požadavek připustit v plochách VZ stavby 
přístřešků a skleníků bez omezení. 

odůvodnění vyhodnocení  
- plocha zemědělské výroby je stabilizována v bývalém zemědělském areálu na západní straně 

obce, je prezentována v současné době nově postavenou bioplynovou stanicí s dostatečně 
velkým zázemím volného pozemku, v návrhu se s dalším rozšířením její kapacity nepočítá, 
požadavek na možnost případného navýšení kapacity této výrobny energie nebyl (při veřejném 
projednání) vlastníkem uplatněn 

- stanovení podmínek pro využití „ploch výroby a skladování - zemědělská výroba“ bylo 
přehodnoceno na základě výsledků prvního opakovaného veřejného projednávání, při zohlednění 
územní specifikace této jediné stávající plochy s daným funkčním vymezením „VZ“ v řešeném 
území, která se nachází v návaznosti na zastavěném území a která má jediného vlastníka  

- návrhem je tak zohledněn stávající charakter území a návaznost zejm. na stávající stav 
v území, na přiléhající stávající plochy bydlení a zohledněn záměr minimalizace případných 
vlivů na sousední plochy 



Územní plán JÍLOVICE  ODŮVODNĚNÍ 

 85 
 

- úprava územního plánu provedená na základě výsledků prvního opakovaného veřejného 
projednávání je navržena v zohlednění „Smlouvy o dobrém sousedství“, uzavřené dne 30.3.2010 
mezi uvedenou společností ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., a obcí Jílovice (aniž by tato smlouva 
byla součástí územního plánu). 

- Obec Jílovice  
- si je vědoma toho, že pořízení územního plánu je výkonem samostatné působnosti obce a 
„je pouze a jen“ na zastupitelstvu obce, aby z nespočtu možných řešení území, která 
odpovídají zákonem stanoveným kritériím, vybralo to, které bude jemu nejlépe vyhovovat  
- deklaruje, že v případě konkrétního podnikatelského záměru na plochách „VZ“, který 
nebude v souladu s regulací danou územním plánem, tento posoudí a v případě jeho 
souladu s veřejnými zájmy vyvolá pořízení změny platné územně plánovací dokumentace. 
 

ZÁVĚR:  

Námitkou je specifikované odmítnutí učinit smlouvu o dobrém sousedství (dále též jen „smlouva") 
součástí územního plánu obce Jílovice a odmítnutí stanovení některých podmínek pro využití 
v plochách NZ, VZ, VL (mj. tak i požadavek připustit v plochách VZ „živočišnou výrobu“). 

Pořizovatel vyhodnotil námitku se závěry: 

- lze mít za to, že přípustnost využití území jednotlivých funkčních ploch VL a VZ vychází ze 
Smlouvy o dobrém sousedství ze dne 30.3.2010, přičemž tato není zakotvena do územního plánu 
ÚP Jílovice (neboť v daném případě není účelné učinit smlouvu o dobrém sousedství součástí 
územního plánu obce)  

– v daném smyslu byly provedeny úpravy již po prvním opakovaném veřejném projednání 
(kdy mj. „smlouva“ není součástí územního plánu, v plochách NZ nejsou omezeny stavby 
skleníků …atd…) 

- v plochách NZ nejsou v zohlednění §18 odst. 5 stavebního zákona specifikovány stavby skleníků  
– v daném smyslu byly provedeny úpravy již po prvním opakovaném veřejném projednání 

- regulace zástavby „koeficientem zastavěnosti“ v plochách VL a VZ reguluje přípustnou míru 
zastavění v daném území z hlediska koncepce rozvoje obce a v zohlednění stávajícího stavu, při 
zachování min. podílu zeleně (v daném případě min. 25%) 

- v zohlednění Smlouvy o dobrém sousedství a v zohlednění výše uvedeného je stanovena pro 
plochy „VZ“ funkční, a plošná i výšková regulace: 

„plochy výroby a skladování - zemědělská výroba“ 
hlavní využití 
- stavby zemědělské prvovýroby (bez živočišné výroby) a přidružené drobné výroby s příslušnými sklady  
přípustné využití 
- související zařízení a stavby administrativně provozní a stravovací 
- stavby pro skladování nástrojů a servis 
- stavby technické infrastruktury související s řešenou plochou 
- stavby dopravní infrastruktury související s řešenou plochou včetně parkovacích ploch 
- plochy veřejné a izolační areálové zeleně 
- skleníky a přístřešky 
podmíněně přípustné využití 
- stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení správců budov 
- energetická zařízení, bioplynové stanice, kogenerační jednotky a silážní plata související s provozem a 
potřebami areálu za podmínky nezvyšování kapacity a rozsahu 
nepřípustné využití 
- živočišná výroba 
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 
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- koeficient zastavění pozemku max. 75% včetně zpevněných ploch 
- koeficient zeleně bez zastavění a zpevněných ploch min. 25% 
- výšková hladina zástavby max. 9m (vyjma stávajících staveb a budov) 
- architektonicky objekty budou ctít charakter výstavby typický pro řešené území 
- likvidace srážkových vod bude přednostně řešena na vlastním pozemku dle místních podmínek. 

Pozn. uvedený regulativ je v rozhodnutí uveden v celém rozsahu, aby nebylo pochybnosti o jeho 
obsahu…. 

–  uvedená regulace „VZ“ plně respektuje stávající charakter území zemědělského areálu (jediná 
plocha s funkční specifikací „VZ“ na řešeném území) a jeho stávající funkční využití, přičemž 
umožňuje i případný rozvoj návazný na dominantní stávající funkce v území (a to v souladu se 
stanovenými podmínkami územním plánem), kdy: 

- vlastník neidentifikoval žádný jiný zamýšlený podnikatelský záměr (tj. budoucí) 
- lze mít za to, že vlastník může na území zemědělského areálu zemědělsky podnikat v souladu 
se skutečným, tj. reálným stavem v daném místě a daném čase 

– lze důvodně předpokládat, že: 
- nebyl prokázán důvodný účel požadavku připustit v plochách VZ „živočišnou výrobu“ 
- byl vyhodnocen vzájemný střet veřejného zájmu s vlastnickými zájmy navrhovatele a to   s cílem 
minimálního omezení vlastníka pozemku v území regulovaném tímto plánem  
- návrhem řešení jsou zaručena konkrétní a skutečná práva namítajícího vlastníka (nikoliv práva 
teoretická a zdánlivá), se závěrem, že reálné (tj. skutečné) stávající zemědělské podnikání je 
návrhem územního plánu respektováno a lze mít za to, že vyhodnocení námitky je v souladu se 
„spravedlivou rovnováhou“  

- námitka navrhovatele je vypořádána jak z pohledu veřejného zájmu, ale rovněž i z hlediska 
porovnání veřejného zájmu s vlastnickými zájmy navrhovatele  
- v posuzovaném případě je nesporným veřejným zájmem ochrana životních podmínek obyvatel 
obce před případným negativním dopadem podnikatelského záměru soukromého) 
- nezohledněním požadavku nejsou měněny životní podmínky obyvatel (je zachován současný stav 
v území) a naopak případným zohledněním požadavku nelze vyloučit případné ztížení životních 
podmínek obyvatel v nejbližším okolí 

- nezohledněním požadavku nebudou dotčeny předpoklady pro udržitelný rozvoj předmětného území 
s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoj území.  

Lze mít za to, že navrhované řešení je v souladu s výsledky proběhlého projednání (kdy procedurální 
požadavky byly splněny), přičemž deklaruje vzájemný soulad mezi veřejným a soukromým zájmem, 
přiměřeně zohledňuje či akceptuje připomínky uplatněné při společném jednání a rovněž plně 
odpovídá stanoveným požadavkům v zadání územního plánu. 
 
 

Q.  VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Pozn.: Při návrhu výše uvedeného vyhodnocení se zpracovatel řídil mj. platnou územně plánovací 
dokumentací obce, stavebním zákonem, správním řádem, „principem rovnosti“, soudní judikaturou. 

Q.1 SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ 

Při projednání návrhu ÚP Jílovice dle ustanovení § 50 odst. 2 zákona č.183/2006, Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) byly uplatněny u 
pořizovatele připomínky:  
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1) připomínka doručena dne  15.11.2013, pozn. uplatněna ke společnému jednání 
identifikační údaje dle KN   Novák Vratislav, Jílovice 63, 517 72 
/vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: občan obce 
vymezení dotčeného území  celé zastavěné + zastavitelné území obce Jílovice  
odůvodnění připomínky:  
- požadavek aby součástí územního plánu byla územní studie určující základní meze pro novu 

výstavbu či rekonstrukce a byl zachován vesnický charakter staveb 
vyhodnocení připomínky 
- připomínka byla prověřena a následně zohledněna úpravou textové části v případě specifikace 

„ploch smíšených o bytných – venkovských“, resp. doplněním o základní charakteristiku 
vesnické nízkopodlažní zástavby 

odůvodnění vyhodnocení 
- stanovení požadavku územní studie, jako podmínky pro rozhodování o změnách využití, na 

celém území obce se nejeví v daných souvislostech jako efektivní či účelné (nejedná se o 
chráněné území ..), obec nemá zájem na pořízení takto specifikované územní studie 

- navržená úprava specifikuje základní regulaci v území a to za účelem respektování vesnického 
charakteru staveb na všeobecné úrovni 

- uvedené opatření odpovídá představám obce o možnosti regulace v území,  
- úprava zapracována v návrhu pro veřejné projednání, kdy v rámci jeho projednání nebyla 

rozporována / dotčený orgán neuplatnil připomínku k uvedené úpravě. 

Q.2 VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 

V průběhu veřejného projednání se uskutečnilo 12.5.2014 podle § 52 stavebního zákona byly 
uplatněny pouze „námitky“ obce Jílovice, která tyto uplatnila na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 
Jílovice dne 12.5.2014 (o svých požadavcích zastupitelstvo již rozhodlo).  

Vzhledem k této skutečnosti a zejména pak v zohlednění toho, že uvedené podání námitek obce 
nenaplňuje požadavky stavebního zákona, byly požadavky vyhodnoceny jako připomínky (dle § 52, odst. 2) 
stavebního zákona „námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti“). 

V průběhu veřejného projednání byly uplatněny následující připomínky (námitky viz kap. P): 

2) připomínka doručena dne  15.5.2014, pozn. požadavek obce Jílovice 
identifikační údaje dle KN   Obec Jílovice, Jílovice u Dobrušky 26, 517 72 
/vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: - 
vymezení dotčeného území  navržené „plochy smíšené nezastavěného území – 
zemědělské“,  vyjma pozemků p.č.163/1, 161/11, 169/2, 40/4, 169/12 k.ú. Jílovice u Č. Meziříčí 
odůvodnění připomínky 
- požadavek obce Jílovice vést „plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské“ nadále jako 

plochy zemědělské s výjimkou pozemků p.p.č.163/1, 161/11, 169/2, 40/4, 169/12 v k.ú. Jílovice u Č. 
Meziříčí  

- ostatní zemědělské pozemky jsou ve vlastnictví většího množství soukromých majitelů, kteří si 
nepřejí, aby se orná půda měnila, neboť při pozemkových úpravách pak automaticky dochází 
k přeřazení do jiné bonity půdy s nižší hodnotou pozemku, viz příklady okolních obcí např. Králova 
Lhota 

vyhodnocení připomínky 
- připomínka zohledněna úpravou grafické části návrhu a to vypuštěním navržených „ploch 

smíšené nezastavěného území – zemědělské“ z řešeného území, vyjma pozemků p.č.163/1, 
161/11, 169/2, 40/4, 169/12 k.ú. Jílovice u Č. Meziříčí 

- připomínkované plochy vymezeny jako stávající „plochy zemědělské“ 
odůvodnění vyhodnocení  



Územní plán JÍLOVICE  ODŮVODNĚNÍ 

 88 
 

- návrh „ploch smíšené nezastavěného území – zemědělské“ byl přehodnocen a nebyly dohledány 
takové důvody tzv. veřejného zájmu, které by převažovaly nad případnou majetkovou újmou 
vlastníků pozemků dotčených návrhem uvedených ploch 

- „plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské“ byly navrženy v rámci předpokládané 
revitalizace krajiny a protierozních opatření (zejm. na svazích či místech zvýšeného pohybu vodních 
srážek – s předpokladem omezení zornění a naopak obnovení lučních porostů) – uvedená krajinná 
opatření ovšem nevylučují rovněž i „plochy zemědělské“, které zahrnují pozemky zemědělského 
půdního fondu, kdy součástí jsou mj. také tzv.  liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci 
krajiny (resp. plochy krajinné zeleně jako např. remízky, travnaté meze, travnaté plochy, skupiny 
stromů …)  

3) připomínka doručena dne  15.5.2014, pozn. požadavek obce Jílovice 
identifikační údaje dle KN   Obec Jílovice, Jílovice u Dobrušky 26, 517 72 
/vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: - 
vymezení dotčeného území řešené území plochy technické infrastruktury – inženýrské sítě 
odůvodnění připomínky 
- požadavek obce Jílovice vymezit v „plochách technické infrastruktury – inženýrské sítě“ produkty 

možné ke skládkování a to pouze s přípustností: zeleň, dřeviny, větve, písek, štěrk a velkoobjemový 
odpad v zakrytém kontejneru - a nepřípustností: nebezpečný odpad, uhynulá zvířata, chlévská mrva, 
kejda… 

vyhodnocení připomínky 
- připomínka zohledněna úpravou textové části návrhu a to upřesněním specifikace přípustnosti 

skládkování v plochách technické infrastruktury 
- v uvedených souvislostech nově doplněna regulace „plochy technické infrastruktury – inženýrské 

sítě“ a to v případě 
- přípustného využití o „skladování biologického odpadu (zeleň, dřeviny, větve, písek, štěrk a 
velkoobjemový odpad v zakrytém kontejneru)“ 
- nepřípustného využití o „skladování jiného nežli biologického odpadu, zejm. pak 
nebezpečného odpadu, chlévské mrvy a kejdy, uhynulých zvířat apod.“ 

odůvodnění vyhodnocení  
- návrh ploch „technické infrastruktury – inženýrské sítě“ byl přehodnocen v zohlednění územní 

specifikace pouze jediné (stávající) plochy s daným funkčním vymezením v řešeném území, která se 
nachází v zastavěném území  

- úpravou je zohledněna provázanost na stávající plochy bydlení a záměr minimalizace případných 
vlivů na sousední plochy 

4) připomínka doručena dne  15.5.2014, pozn. požadavek obce Jílovice 
identifikační údaje dle KN   Obec Jílovice, Jílovice u Dobrušky 26, 517 72 
/vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: - 
vymezení dotčeného území řešené území „plochy výroby a skladování – zemědělská 

výroba“ 
odůvodnění připomínky 
- požadavek obce Jílovice vymezit v „plochách výroby a skladování - zemědělská výroba“ přípustnost 

pouze: plochy veřejné a izolační areálové zeleně, stavby dopravní infrastruktury související 
s řešenou plochou včetně parkovacích ploch, stavby technické infrastruktury související s řešenou 
plochou, stavby pro skladování nástrojů a servis, skleníky a přístřešky, související zařízení a stavby 
administrativně provozní a stravovací 

vyhodnocení připomínky 
- připomínka zohledněna úpravou textové části návrhu a to upřesněním specifikace přípustnosti 

v „plochách výroby a skladování - zemědělská výroba“ 
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- v uvedených souvislostech nově doplněna regulace „plochy výroby a skladování - zemědělská 
výroba“ a to v případě (názorná úprava textu specifikace dané plochy): 
hlavní využití 
stavby zemědělské prvovýroby a přidružené drobné výroby s příslušnými sklady - stávající 
přípustné využití: 
- související zařízení a stavby administrativně provozní a stravovací 
- stavby a zařízení pro výrobu související s lesnictvím a rybářstvím 
- stavby pro uskladnění a posklizňovou úpravu plodin 
- stavby pro ustájení a chov zvířat včetně skladování a přípravy krmiva a steliva 
- stavby pro uchování a pěstování rostlin a produktů 
- stavby pro dočasné uchování odpadů vzniklých v areálu 
- stavby pro skladování nástrojů a servis 
- stavby technické infrastruktury související s řešenou plochou 
- stavby dopravní infrastruktury související s řešenou plochou včetně parkovacích ploch 
- plochy veřejné a izolační areálové zeleně 
podmíněně přípustné využití: 
- fotovoltaické elektrárny za podmínky umístění panelů na střeše 
- čerpací stanice pohonných hmot související s vlastními potřebami areálu 
- bytová jednotka pro byt majitele a správce areálu 
- energetická zařízení, bioplynové stanice, kogenerační jednotky související s provozem a potřebami 
areálu pouze stávající 
nepřípustné využití: 
- stavby, zařízení a činnosti neslučitelné s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím 
- stavby a zařízení v nesouladu se ustanovením smlouvy „Smlouva o dobrém sousedství“ (uzavřené dne 
30.3.2010 mezi společností ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. a obcí Jílovice), resp. stavby a zařízení pro chov 
skotu, prasat, drůbeže a pro sušení dřeva. 

odůvodnění vyhodnocení  
- plocha zemědělské výroby je stabilizována v bývalém zemědělském areálu na západní straně 

obce, je prezentována v současné době nově postavenou bioplynovou stanicí s dostatečně 
velkým zázemím volného pozemku, v návrhu se s dalším rozšířením nepočítá 

- stanovení podmínek pro využití „ploch výroby a skladování - zemědělská výroba“ bylo 
přehodnoceno v zohlednění územní specifikace této jediné stávající plochy s daným funkčním 
vymezením v řešeném území, která se nachází v návaznosti na zastavěném území a jejímž 
vlastníkem je společnost ZEMSPOL České Meziříčí, a.s. 

- úpravou se zohlední návaznost na stávající plochy bydlení a záměr minimalizace případných vlivů na 
sousední plochy 

- úprava je navržena plně v souladu s ustanovením „Smlouvy o dobrém sousedství“, uzavřené dne 
30.3.2010 mezi uvedenou společností ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., a obcí Jílovice 

5) připomínka doručena dne  15.5.2014, pozn. požadavek obce Jílovice 
identifikační údaje dle KN   Obec Jílovice, Jílovice u Dobrušky 26, 517 72 
/vlastník pozemků a staveb dotčených návrhem řešení: - 
vymezení dotčeného území  řešené území „plochy smíšené obytné – venkovské“ 
odůvodnění připomínky 
- požadavek obce Jílovice stanovit v „plochách smíšené obytné - venkovské“ minimální velikost 

pozemku v zastavitelných plochách pro rodinné domy a to 500m2 
-  návazně vypustit větu „V zastavěném území by neměly vzniknout dělením stávajících pozemků 

nové o velikosti menší než 600m2“. 
vyhodnocení připomínky 
- připomínka zohledněna úpravou textové části návrhu v případě stanovení základní plošné 

regulace v „plochách smíšené obytné - venkovské“ 

- v uvedených souvislostech v „plochách smíšené obytné – venkovské“ specifikována minimální 
velikost pozemku 500m2 v zastavitelných plochách pro rodinné domy (tato doplněna doporučenou 
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velikostí pozemku 800m2) a návazně vypuštěno omezení velikosti pozemku v případě dělení 
stávajících pozemků v zastavěném území 

odůvodnění vyhodnocení  
- stanovení základní plošné regulace v případě „plochy smíšené obytné – venkovské“ bylo 

přehodnoceno v zohlednění současné celostátní situace na trhu s pozemky (nezájem o koupi 
pozemků k zástavbě), přičemž byl brán zřetel na současný charakter venkovské zástavby i 
obvyklou intenzitu zastavěnosti pozemků v obci Jílovice. 

 
 

VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 
VYMEZENÍ 

 
Návrh ÚP Jílovice neobsahuje prvky regulačního plánu. 
 

Obsah grafické části odůvodnění územního plánu:  

B.2 Koordinační výkres     1:5 000  

B.3 Výkres širších vztahů     1:50 000 

B.4 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL  1:5 000  


