
Návrh obsahu změny č. 1 územního plánu Janovice v Podještědí (dále jen „změna“), která 

bude v souladu s ustanovením § 55a stavebního zákona pořízena zkráceným postupem 

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

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 

zastavitelných ploch. 

 prověřit možnost zrušení podmínek prostorového uspořádání stanovených v plochách 

smíšených obytných SOa, SOb; 

 prověřit možnost zařazení pozemků parc. č. 156/1, 538/27, část 53/5 (v části zahrnuté 

do plochy Z24-PK) a část parc. č. 172 v katastrálním území Janovice v Podještědí do 

ploch smíšených obytných; 

 prověřit možnost zrušení veřejně prospěšné stavby komunikace VT1a na pozemku parc. 

č. 101/6 v katastrálním území Janovice v Podještědí;  

 V rámci změny budou provedeny nezbytné úpravy dokumentace vyplývající 

z neustálých změn související legislativy a metodických postupů. 

2. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.  

 Návrh změny bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, např.:  

o Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění. 

o Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

v platném znění 

o Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 

 Dokumentace změny bude obsahovat textovou a grafickou část.  

 Dokumentace změny bude členěna na:  

Změna územního plánu: 

Textová část, která bude obsahovat zejména náležitosti dané přílohou č. 7 odst. (1) vyhlášky 

č. 500/2006 Sb.  

Grafická část: Výkres základního členění      1 :   5000 

 Hlavní výkres     1 :   5000 

Odůvodnění změny územního plánu: 

Textová část, která bude obsahovat zejména náležitosti dané přílohou č. 7 odst. (1) 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., a bude obsahovat zejména: 

A vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území; 

B  Vyhodnocení souladu návrhu změny územního plánu 

1. s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 

2. s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 

architektonických, a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 

nezastavěného území, 



3. s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

4. s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 

zvláštních předpisů; 

C Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace 

o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků na vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí;   

D vyhodnocení splnění požadavků obsahu změny, popřípadě  

1. vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a 

podmínkami k její úpravě, 

2. s pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP, 

3. s pokyny k úpravě návrhu změny ÚP; 

E  komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty; 

F Odůvodnění VPS a VPO; 

G  vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 

zastavitelných ploch; 

G  výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 

rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení; 

H  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 

fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

 

Grafická část: Koordinační výkres 1  :   5000 

 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1  :   5000 

 Výkres širších vztahů  1  : 50000 

 

Rozsah zpracování dokumentace: 

Bude zpracován návrh návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání, 

který bude určen pro kontrolu pořizovatelem. Teprve po odsouhlasení tohoto 

návrhu pořizovatelem bude moci být předložena dokumentace návrhu změny 

územního plánu pro veřejné projednání, která bude totožná s pořizovatelem 

odsouhlaseným návrhem návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání a 

bude předána: 

- 1 x v digitální podobě na digitálních nosičích;  

- 2 x ve standardním papírovém provedení. 

 



Bude zpracován návrh návrhu změny územního plánu pro případná opakovaná 

veřejná projednání, který bude určen pro kontrolu pořizovatelem. Teprve po 

odsouhlasení tohoto návrhu pořizovatelem bude moci být předložena 

dokumentace návrhu změny územního plánu pro případná opakovaná veřejná 

projednání, která bude totožná s pořizovatelem odsouhlaseným návrhem návrhu 

změny územního plánu pro případná opakovaná veřejná projednání a bude 

předána 

- 1 x v digitální podobě na digitálních nosičích; 

- 2 x ve standardním papírovém provedení.  

Budou předány pouze textové části a výkresy, ve kterých dojde po jednáních ke 

změnám.  

Čistopisy vydané změny územního plánu budovu odevzdány po kontrole 

pořizovatelem a v podobě: 

- 2 x v digitální podobě na digitálních nosičích; 

- 4 x ve standardním papírovém provedení. 

 Technické požadavky na zpracování změny územního plánu (týká se všech fází 

projednání): 

- Datové a textové výstupy ucelené dokumentace změny ÚP budou předány na 

samostatném digitálním záznamovém médiu. 

- Textová zpráva ve formátu RTF a to v kódování MS Windows (CP1250), případně ve 

formátu PDF, který bude ve strojově čitelném formátu. 

- Výkresy budou předány v rastrové podobě ve formátu PDF s minimálním rozlišením 

300 DPI a podobě odpovídající tiskovým výstupům a budou ve strojově čitelném 

formátu. 

- Digitální podoba grafické části ÚP bude ve formátu CAD (výkresových souborů .dgn 

programu MicroStation nebo .dwg ve verzi aplikace minimálně AutoCAD 2000) nebo 

ve formátu ESRI (shapefile).  

- Budou dodrženy základní požadavky na čistotu dat. Součástí předání bude datový 

model skladby výkresů a datových vrstev. 

- Regulace využití a uspořádání ploch bude graficky vyznačena v jednotlivých výkresech   

a popsána v textové části včetně přípustných a podmíněně přípustných činností 

v řešených plochách.  

 Požadavky na kvalitu dat: 

- Plochy stejného významového druhu (např. funkční plochy území), které mají funkčně 

rozčleňovat část území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat. 

- Plochy, u nichž se má provádět načítání hodnot textů (centroidů) v nich obsažených 

nebo načítání výměr z grafiky, se nesmějí nikde překrývat a elementy tvořící jejich 

hranice se musí krýt v koncových bodech (nikde nesmějí být nedotahy či přesahy). 

- U šrafovaných ploch se zásadně zachovávají hranice ploch (třeba v jiné hladině nebo   

i výkrese), i když se nepoužijí při tiskových výstupech ÚP 

- Liniová kresba nesmí obsahovat pseudouzly a musí, zejména v případě sítí technické 

infrastruktury, dodržovat správný směr (mj. z hlediska orientace značek). 

- Popisy ploch musí mít vkládací (vztažný) bod vždy uvnitř příslušné plochy. V případě 

liniových a bodových prvků se texty umísťují svým vztažným bodem na popisovaný 

prvek 

 

 



 

3. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území. 

Na území obce se nachází Evropsky významná lokalita Janovické rybníky. Navrhované 

změny se této lokality nijak nedotýkají. Na území obce se nenachází ptačí oblast.  Změna 

územního plánu nenavrhuje žádné nové zastavitelné plochy výroby, plochy pro 

fotovoltaické a větrné elektrárny. Rovněž se nepočítá s rušením prvků ÚSES. Na 

základě výše uvedených důvodů, nebyl zjištěn žádný negativní vliv na URÚ a proto se 

požadavek neuplatňuje. 

4. Pozemky uvedené v obsahu změny 

parc. č. 156/1 

 

parc. č. 538/27 a 53/5 

 



parc. č. 101/6 

 

Parc. č. 172 

 


