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1. Úvod 
Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Jilem vychází z § 55 odst. 1 
stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti (dále jen vyhláška). V § 55 odst. 1 stavebního zákona je 
stanoveno, že pořizovatel územního plánu předloží zastupitelstvu obce nejpozději 
do 4 let zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 
Územní plán Jilem byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Územní plán Jilem vydalo Zastupitelstvo obce Jilem jako opatření obecné povahy 
dne 23. 11. 2009 a nabyl účinnosti dne 8. 12. 2009. Na základě zprávy 
o uplatňování územního plánu v uplynulém období byla vydána změna č. 1 ÚP 
Jilem, který nabyla účinnosti 23.09.2016. 
 
 

2. Vyhodnocení uplat ňování územního plánu v četně vyhodnocení 
změn podmínek, na základ ě kterých byl územní plán vydán (§5 
odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb. dále jen stavebního zákona) a 
vyhodnocení p řípadných nep ředpokládaných negativních dopad ů 
na udržitelný rozvoj území 
Územní plán Jilem řeší celé správní území Obce Jilem, která je tvořena jedním 
katastrálním územím. Návrh zprávy o uplatňování ÚP Jilem je zpracován 
v souladu s § 55 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a bude 
projednán dle § 47 odst. 1 – 4 stavebního zákona.  
K zastavění je využíváno zastavěné či zastavitelné území, dále jsou prováděny 
stavební úpravy či změny dokončených staveb. 
Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené územním plánem zůstávají z větší části 
nevyužity a je předpoklad, že dojde k jejich postupnému využití pro daný účel. 
V uplynulém období nedošlo k významným změnám vyváženosti vztahu podmínek 
pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj ani pro soudržnost 
společenství obyvatel v území.    
Stav využití návrhových ploch ur čených k zastav ění v územním plánu Jilem 
je v sou časné dob ě následující:  
 Funkční využití Celk. 

výměra 
(ha) 

Využito (ha) Zbývá 
k využití 

Z1 Smíšené obytné - venkovské 2,16 Nevyužito 2,16 
Z2 Smíšené obytné - venkovské 0,97 0,19 0,78 
Z3 Smíšené obytné - venkovské 0,45 Nevyužito 0,45 
Z4 Smíšené obytné - venkovské 0,7 0,7 0,0 
Z5 Drobná výroba 0,28 Nevyužito 0,28 
Z6 Silnice 0,22  Nehodnoceno 
Z7 Zeleň soukromá 0,2  Nehodnoceno 
Z8 Zeleň soukromá 0,2  Nehodnoceno 
Z10 Občanské vybavení  Nevyužito  
Z11 Výroba a skladování  Využito 0,0 
Z12 Občanské vybavení  Nevyužito  
Z13 Smíšené obytné - venkovské  Zastavěno *  



P1 Smíšené obytné - venkovské 0,16 Zastavěno 0,0 
P2 Smíšené obytné - venkovské 0,52 0,19 0,33 
P3 Sport 0,1 Zastavěno 0,0 
P4 Zeleň soukromá 0,08  Nehodnoceno 
P5 Zeleň soukromá 0,06  Nehodnoceno 
P6 Smíšené obytné - venkovské 0,51 Zastavěno 0,0 
P7 Rodinná rekreace  Zastavěno 0,0 

 * Plocha je dlouhodobě zastavěna objektem, který není zapsán do KN (historický 
stav) a není možno reálně ji využít k zastavění; je součástí uzavřeného komplexu 
budov 
 
 
Podmínky, za kterých byl územní plán Jilem vydán, zůstaly (ve vztahu 
k územnímu plánování) nezměněny. Nebyly vykázány negativní dopady 
uplatňování územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
V průběhu čtyřletého období (2018 – 2022) uplatňování územního plánu ve znění 
po změně 1 byly aktualizovány Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina. 
 

3. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územn ě 
analytických podklad ů (ÚAP) 
Z územně analytických podkladů pro území obce s rozšířenou působností 
Chotěboř (aktualizace pořízena k datu 31. 12. 2020) jsou pro případné prověření 
změnou územního plánu relevantní tyto úkoly: 

• Prověření dostatečnosti zastavitelných ploch (s ohledem na již vyčerpané 
i s ohledem na jejich dostupnost) – obec vykazuje setrvalý přírůstek počtu 
obyvatel 

• Prověření navrženého využití ploch nezastavěného území – jako negativum 
je uvedeno obdělávání zemědělské půdy ve velkých lánech, náchylnost 
k větrné a vodní erozi; v této souvislosti prověřit trasování lokálních 
systémů ÚSES a vymezení interakčních prvků 
 

 
4. Vyhodnocení souladu územního plánu s Politikou ú zemního 

rozvoje a územn ě plánovací dokumentací vydanou krajem 
Soulad s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.4, která byla 
schválena usnesením vlády č. 618 ze dne 12. července 2021 a ve znění 
aktualizací č. 2, 3,a 5, poslední schválena 17. 8. 2020 usnesením vlády č. 833. 
Z obecných ustanovení Politiky územního rozvoje ČR jsou pro území obce 
relevantní zejména následující republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území: (14) ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních 
a kulturních hodnot území, zachování rázu jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny; (17) vytvářet v území podmínky 
k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí; (19) Hospodárně využívat zastavěné 
území a zajistit ochranu nezastavěného území; (21) vymezit a chránit ve 
spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření 
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně; (22) vytvářet podmínky pro rozvoj a 
využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu; (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;  
 
Z konkrétních záměrů Politiky územního rozvoje ČR, které by se týkaly správního 
území obce Jilem a jsou potřeba upravit novým zněním územního plánu, jde 
o koridor zdvojení VVTL plynovodu Olešná – Borek – hranice Pardubického kraje; 
tento dříve Politikou územního rozvoje (resp. Zásadami územního rozvoje Kraje 
Vysočina) vymezený a územním plánem Jilem zpřesněný koridor již v není v PÚR 
aktuální.  
 
Jmenovaná ustanovení jsou územním plánem Jilem naplňována například těmito 
body: 
(14) návrhové plochy pro výstavbu jsou důsledně vymezovány v těsné návaznosti 
na zastavěné území, projektant posoudil stávající výškovou hladinu zástavby 
a v návrhových plochách použil totožnou výškovou regulaci; je zdůrazněno, že 
rozvoj urbanizovaného území neovlivní krajinný ráz řešeného území, důraz je  
také kladen n respekt k měřítku a charakteru stávajících staveb 
 (17) v plochách bydlení je možno připustit i stavby a zařízení občanského 
vybavení, řemeslnou výrobu a služby mající charakter výroby 
(19) Pro účelné využití ploch byla zástavba podmíněna zpracováním územní 
studie;  
 (21) územní plán přebírá nadmístní prvky ÚSES a po projednání je doplňuje 
systémem lokálního systému ekologické stability; těmto prvkům je územním 
plánem stanovena přiměřená ochrana; územní plán vymezuje a chrání soustavu 
ploch veřejných prostranství – plochy veřejné zeleně, proložené kaskádou vodních 
ploch, které protínají sídlo v severojižním směru 
(22) Jsou přípustné stavby pro rodinnou rekreaci, plocha pro rodinnou rekreaci 
individuální se v územním plánu vyskytuje ve velmi omezené míře (dvě drobné 
plošky); v rozsáhlých plochách lesních je umožněno „turistika s konkrétním 
umístěním na lesních cestách“ v přípustném využití  a „dočasné využití pro 
hromadnou rekreaci v přírodě“ v podmíněně přípustném využití 
 (30) územní plán navrhuje zlepšení systému odkanalizování v souladu s Plánem 
rozvoje vodovodů a kanalizací 
 
Z konkrétních záměrů Politiky územního rozvoje se řešené oblasti týká koridor 
plynovodu VVTL, politikou označený jako P5. Tento koridor je promítnut do Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina a posouzení jeho souladu s územním plánem 
bude provedeno v následujícím textu. 
Lze konstatovat, že až na již neplatný koridor P5 územní plán Jilem je s Politikou 
územního rozvoje ČR v souladu. 
 
 
Soulad se Zásadami územního rozvoje Kraje Vyso čina (ZÚR KrV) 
Územní plán Jilem byl vydán před aktualizací ZÚR KrV. Aktualizované ZÚR KrV 
ve znění změn č. 1 až 8 zařazují obec Jilem do krajinného typu: CZ0610-OB017 
Chotěbořsko – Golčovojeníkovsko a nepatrná část území na jižní straně správního 
území CZ0610-OB001 Havlíčkobrodsko. 
 



Typ krajiny je dle cílového využití určen jako krajina zemědělská běžná. ZÚR 
stanovují pro krajinu zemědělskou běžnou tyto zásady pro činnost v území a 
rozhodování o změnách v území: 

• Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat 
je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; 

• Zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné 
zeleně podél komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.); 

• Dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu 
 

Tyto zásady jsou územním plánem dostatečně podchyceny a jejich uplatňování je 
dále konkretizováno mimo jiné následujícími ustanoveními z textové části 
územního plánu Jilem: 
• návrhem je respektována a dále rozvíjena historicky založená urbanistická 

struktura sídla; sídlo je definováno jako rezidenční a takto by měl býti nadále 
rozvíjeno – jsou vyloučeny aktivity, které by mohly narušit kvalitu životního 
prostředí;  

• nové zastavitelné plochy jsou situovány v návaznosti na stávající strukturu, 
důraz je kladen na přiměřenost formy a materiálu, a to jak u novostaveb, tak u 
přestaveb; 

• přírodní hodnoty zastavěného a nezastavěného území obce jsou návrhem 
územního plánu chráněny a rozvíjeny (doplnění ÚSES, definice a stanovení 
podmínek využití ploch zeleně ochranné, resp. soukromé, ochrana solitérních 
stromů) 
 

 
Zásady územního rozvoje KrV na daném území stanovují ve správním území obce 
Jilem tento požadavek nadmístního významu: 
koridor pro zdvojení trasy VVTL plynovodu  P01 – tento koridor je již do 
územního plánu zakreslen jako VPS P01. 
Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina jsou na správním území obce Jilem 
vymezeny tyto prvky územního systému ekologické stability nadmístní úrovně: 
RK429 Volský vrch - v územním plánu Jilem je vymezeno 
K77 Chraňbožský les – údolí Doubravy - v územním plánu Jilem je vymezeno 
RBC B09 Hut ě – v územním plánu Jilem je vymezeno; jeho vymezení je 
v souladu se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, pouze na jižní straně, 
kde vymezení územním plánem kopíruje hranice pozemků, v řádu metrů vybočuje 
z vymezení zásadami (pořizovatel navrhuje bez úprav, v měřítku územního plánu 
není znatelné) 
 
V koordinačním výkrese je ZÚR Kraje Vysočina je zakresleno záplavové území. 
 

5. Prokázání nemožnosti využít vymezené zastaviteln é plochy a 
vyhodnocení pot řeby vymezení nových zastavitelných ploch 
podle § 55 odstavce 4 stavebního zákona 

V ÚP Jilem jsou vymezeny návrhové plochy, zejména pro bydlení, a tyto plochy jsou 
částečně vyčerpány, viz tabulka v kap.2 této zprávy. 



V případě, že na základě této zprávy bude projednána změna územního plánu, měly 
by být prověřeny další zastavitelné plochy jako náhrada již vyčerpaných. 
Z aktualizace ÚAP vyplývá setrvalý trend růstu počtu obyvatel obce Jilem. 
 

 
6. Pokyny pro zpracování návrhu zm ěny územního plánu v rozsahu 

zadání změny 
Na základě zhodnocení předcházejících kapitol vyplývá, že bude nutné projednat 
změnu č.2 ÚP Jilem. 
 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obc e, vyjád řené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, v četně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího území, v požadavcích na zm ěnu charakteru obce, jejího 
vztahu k sídelní struktu ře a dostupnosti ve řejné infrastruktury 
Koncepce, kterou nastavil územní plán Jilem, je v souladu s Politikou 
územního rozvoje a Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Územní plán 
především chrání stávající ráz krajiny a veškeré hodnoty, které se v Obci Jilem 
vyskytují.  
Koncepce uspořádání krajiny, která je podchycená stávajícím územním 
plánem, je vyhovující.  
 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridor ů územních rezerv a na stanovení 
jejich využití, které bude nutno prov ěřit 
Tyto požadavky nejsou stanoveny. 
 

c) Požadavky na prov ěření vymezení ve řejně prosp ěšných staveb, ve řejně 
prosp ěšných opat ření a asanací, pro které bude možné uplatnit 
vyvlastn ění nebo p ředkupní právo 
Na základě zhodnocení předcházejících kapitol vyplývá, že bude nutné 
projednat změnu č.2 ÚP Jilem. Prověřeno bude zejména vymezení koridoru 
zdvojení VVTL plynovodu v souvislosti s jeho zrušením aktualizací Politiky 
územního rozvoje ČR. 

d) Požadavky na prov ěření vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude 
rozhodování o zm ěnách v území podmín ěno vydáním regula čního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzav řením dohody o parcelaci 
Pořizovateli nejsou známy požadavky na vymezení těchto koridorů; vyplyne-li 
z projednání zadání tento požadavek, bude zapracován do návrhu změny č. 2 
ÚP Jilem, bude-li projednávána. 
 

e) Případný požadavek na zpracování variant řešení 
Na základě zhodnocení předcházejících kapitol vyplývá, že bude nutné 
projednat změnu č.2 ÚP Jilem, případné varianty řešení se ale 
nepředpokládají. 
 

f) Požadavky na uspo řádání obsahu návrhu územního plánu a na 
uspo řádání obsahu jeho od ůvodn ění včetně měřítek výkres ů a počtu 
vyhotovení 

V případě, že z předchozích kapitol vyplyne potřeba projednat změnu č. 2 ÚP 
Jilem, bude zpracována v tomto rozsahu: 



a) Změna č. 2 ÚP Jilem bude zpracována v souladu a v rozsahu, který určuje 
zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle jeho prováděcích 
vyhlášek. 

b) Obsah návrhu změny č. 2 ÚP Jilem bude odpovídat ustanovení § 13 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a to 
v rozsahu přílohy č. 7 k této vyhlášce. 

c) Grafická část územního plánu bude vyhotovena dle jednotného 
metodického pokynu MMR (v aktuálním znění) „Standard vybraných částí 
územního plánu“ (datový model) dostupného na adrese: 
https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Stanoviska-a-
metodiky/Stanoviska-odboru-uzemniho-planovani-MMR/2-Uzemne-
planovaci-dokumentace-a-jejich-zmeny/Standard-vybranych-casti-
uzemniho-planu 

d) Základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití lze dále členit 
s ohledem na specifické podmínky a charakter území, přičemž bude 
každému typu plochy přiřazen specifický kód. Bude zachována provázanost 
mezi grafickou a textovou částí územního plánu. Každá zastavitelná plocha 
bude jednoznačně identifikovatelná.  

e) V textové části návrhu územního plánu budou v celkovém přehledu 
uvedeny u jednotlivých ploch stanovené podmínky jejich využití, 
tj. zejména:  
• označení plochy; 

• druh plochy dle navrženého rozdílného způsobu využití; 

• specifické koncepční podmínky využití konkrétní rozvojové plochy;  

• podmínka prověření využití zastavitelné plochy územní studií, případně 
etapizace. 

f) Odchylky od vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, při vymezování ploch budou řádně zdůvodněny 
v odůvodnění územního plánu.  

g) Výroková část ÚP bude zpracována minimálně v rozsahu: 
• Textová část  

• Grafická část 
- výkres základního členění 1 : 5 000 
- hlavní výkres 1 : 5 000 
- výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 
- výkresy mohou být doplněny schématy. 

h) Odůvodnění ÚP bude zpracováno minimálně v rozsahu: 
• Textová část  

• Grafická část 
- koordinační výkres 1 : 5 000 
- výkres širších vztahů 1 : 100 000 
- výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000 



 
POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ustanovení, 
týkající se požadavků na dokumentaci ke společnému jednání, budou platná, 
pouze pokud nebude změna územního plánu projednávána podle § 55a – 
zkráceným postupem) 
 

i) Návrh ÚP bude pro účely společného jednání odevzdán ve dvou tištěných 
vyhotoveních a na dvou datových nosičích (formáty *.pdf a *.doc)  

j) Upravený návrh ÚP dle výsledků společného jednání s dotčenými orgány 
a posouzení krajským úřadem bude pro účely veřejného projednání 
odevzdán ve dvou tištěných vyhotoveních a na dvou datových nosičích 
(formáty *.pdf a *.doc). 

k) ÚP bude na základě veřejného projednání upraven a odevzdán ve  dvou 
tištěných vyhotoveních + 4x na datovém nosiči.  

l) Ke každé fázi návrhu bude odevzdáno předpokládané úplné znění 
územního plánu, a to nejméně koordinační výkres a textová část návrhu. 

m) Pořizovatel obdrží kompletní data v elektronické podobě na nosiči CD 
ve formátu *.pdf a *.doc. 

n) Schválený územní plán bude pro účely zveřejnění ÚP v GIS a aktualizace 
ÚAP ORP Chotěboř zpracován dle „Standardu vybraných částí územního 
plánu“ a předán na datovém nosiči ve formátech *.shp nebo *.dxf, *.pdf, *.tif 
a *.doc. Schválený územní plán bude obsahovat: 

• georeferencované (umístěné) rastrové soubory ve formátu *.TIF všech 
výkresů v souřadnicích S-JTSK Krovák East North; Rastry budou 
splňovat následující podmínky: 

o bez katastrální mapy; 
o bez hranic a popisků ploch s rozdílným způsobem využití (nechat 

popisy jedinečných kódů ploch s rozdílných způsobem využití – 
návrh, přestavba); 

o bez údajů okolo výkresu (rámečky, legendy, nadpis, …); 
o bez vrstevnic; 
o barva pozadí výkresu bude touto barvou RGB: 255 255 254;  

• vrstvy *.shp nebo *.dxf s plochami s rozdílným způsobem využití 
a dalšími vektorovými daty dle datového modelu; 

• txt soubor pro každou plochu s rozdílným způsobem využití, jehož 
obsahem bude regulativ plochy včetně specifické podmínky pro 
jednotlivé návrhové plochy. 

• legendy - pro každý výkres bude vytvořen soubor ve formátu .png, který 
bude obsahovat legendu k výkresu. Legenda bude korespondovat 
s grafickou částí výkresu. Každá entita vyskytující se ve výkresu musí 
být vysvětlena v legendě příslušného výkresu. 

o) Ve všech výkresech musí uvedená legenda korespondovat s grafickou 
částí výkresu. Každá entita vyskytující se ve výkresu musí být vysvětlena 



v legendě příslušného výkresu. V textové části ÚP bude uveden údaj 
o počtu listů textové části a počtu výkresů. Obsah textové části bude 
očíslovaný. 

p) Součástí výrokové části ÚP (textové i grafické části) bude „Záznam 
o účinnosti“, který bude obsahovat: 

• název územního plánu; 

• označení orgánu, který územní plán vydal; 

• datum nabytí účinnosti; 

• jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby pořizovatele; 

• plochu pro otisk úředního razítka. 
 
 
Jednotlivé plochy funkčního využití budou prostorově definovány hranicemi 
plochy, ne hranicemi jednotlivých parcel, nebude-li k tomu zvláštní důvod (tzn. 
soubor parcel se stejným funkčním využitím, které k sobě nějakou částí přiléhají, 
bude dohromady tvořit JEDNU plochu funkčního využití).  
Takto předána budou data celého úplného znění, nikoli pouze data změny. 
Případná změna č. 2 ÚP Jilem bude zpracována nad touto aktuální mapou KN. 
 

7. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vliv ů návrhu zm ěny 
územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 19 ods t. 2 
stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení  vliv ů na 
životní prost ředí nebo nelze vylou čit významný negativní vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo pta čí oblast 
Na základě zhodnocení předcházejících kapitol vyplývá, že nebude nutné 
projednat změnu č. 2 ÚP Jilem. 
 

8. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu zm ěny územního 
plánu, je-li zpracování vyžadováno 
Na základě zhodnocení předcházejících kapitol vyplývá, že nebude nutné 
projednat změnu č. 2 ÚP Jilem a tedy ani varianty řešení. 

9. Návrh na po řízení nového územního plánu, pokud ze skute čností 
uvedených pod body 2) až 5) vyplyne pot řeba změny, která 
podstatn ě ovliv ňuje koncepci územního plánu 
Ze skutečností, uvedených pod body 2) až 5) nevyplynula potřeba další změny ÚP 
Jilem. 
 

10. Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompe nzaci 
negativních dopad ů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve 
vyhodnocení uplat ňování územního plánu zjišt ěny 
Negativní dopady nebyly zjištěny. 
 



11. Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje Kr aje Vyso čina  
Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina nejsou 
předkládány. 
 

12. Závěr  
Tato zpráva o uplatňování územního plánu Jilem za uplynulé období je před 
předložením Zastupitelstvu obce Jilem projednána s dotčenými orgány a krajským 
úřadem. V době projednání bude návrh zprávy o uplatňování ÚP Vepříkov 
zveřejněn na webových stránkách Obce Jilem a současně na stránkách MěÚ 
Chotěboř. Projednání návrhu zprávy je oznámeno veřejnou vyhláškou. 
 
 
 

 
 


