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Jičín, město s bohatou minulostí, a moderním pohádkovým životem. Město s bohatým veřejným životem a skromnými tichými uličkami.
Historické město s komponovanou okolní krajinou v kontrastu s betonovými sídlišti a nízkopodlažních výrobních hal. Těmito protiklady bych
popsal město, v jehož blízkosti od bydlím, a tudíž jsem si ho vybral pro tuto práci.

Okresní město Jičín se nachází asi 85 km severovýchodně od Prahy v krásném prostředí na hranici Českého Ráje. Původní sídlo vzniklo
kolem roku 1300 v místech dnešního Starého Města. Jičín byl budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí
ulic. V minulosti bylo město chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopeno příkopem. Části opevnění jsou dodnes dochovány po
celém obvodu historického středu města. Největší rozmach město zažilo za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého
panství a nechal jej velkoryse přestavět. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz a jeho návštěva zanechá nezapomenutelný
zážitek. Historické centrum města tvoří náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím. Každoročně se zde pořádá pohádkový
festival Jičín město pohádek a ob rok Valdštejnské slavnosti.

Správní obvod ORP Jičín se rozkládá v západní části Královéhradeckého kraje a je druhým největším ORP v kraji.

Zahrnuje celkem 77 obcí a zaujímá plochu 59 666 ha, což je 12,5 % rozlohy kraje.

Krajina regionu Jičínska je převážně pahorkatinného rázu charakteristického pro Krkonošské podhůří. V severní části obvodu se nacházejí
významná skalní města Českého ráje. Pískovcové útvary a erozní krajina dává tomuto území charakteristický ráz s mnoha přírodními
zajímavostmi. Životní prostředí je ovlivňováno regionálními exhalacemi z průmyslové výroby. Příroda je chráněna především v CHKO Český
ráj. Zemědělská půda se rozkládá téměř na 70 % území a lesní půda zabírá jen pětinu území.

Územím ORP procházejí celkem tři významné dopravní tahy vedené po silnicích I. třídy. Západovýchodním směrem prochází silnice I/16 ve
směru Sobotka - Nová Paka, z jihu vede silnice č. I/32 ze směru Poděbrady - Kopidlno a od Hořic a Hradce Králové vede silnice č. I/35,
která přes Jičín dále pokračuje směrem na Liberec. Region sice nemá přímé napojení na dálnici nebo rychlostní komunikaci, ale rychlostní
silnice R10 prochází poblíž západní hranice ORP Jičín. Územím by ale ve výhledu měla procházet rychlostní komunikace R35.
Nejdůležitější železniční trať č. 041 protíná region ve směru Hradec Králové - Jičín - Turnov a trať č. 061 ve směru Nymburk - Kopidlno -
Jičín. Ostatní tratě mají ryze místní význam.
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Politika územního rozvoje ČR (PÚR ČR)

a _  informace o dokumentaci
_ název dokumentu:
_ pořizovatel:
_ schváleno:

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 (úplné znění závazné od 11. 9. 2020)
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
schváleno usnesením vlády ČR ze dne 17. srpna 2020 č. 833

b _  charakteristika dle § 31-35 zák. č. 183/2006 Sb.

Jičín

_ Politika územního rozvoje _ §31
_ PÚR určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech,
zejména s ohledem na URÚ, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.
_ PÚR koordinuje tvorbu a aktualizaci ZÚR, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a záměry na
změny v území republikového významu a stanoví úkoly zajišťující tuto koordinaci.
_ PÚR pořizuje ministerstvo pro celé území republiky a schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů bylo uveřejněno
sdělení o schválení PÚR, a celý dokument zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
o PÚR je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území
dnem následujícím po dni zveřejnění sdělení podle odstavce 3.

_ Obsah politiky územního rozvoje _ §32
_ PÚR stanoví republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území,
_ PÚR vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy, oblasti se specifickými hodnotami a problémy a schematicky vymezuje plochy a
koridory dopravní a technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území
jednoho kraje,
o PÚR stanoví ve vymezených oblastech, plochách a koridorech kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách nebo
alternativách změn v území a pro jejich posuzování, zejména s ohledem na jejich budoucí význam, možná ohrožení, rozvoj, útlum,
preference a rizika,
o K návrhu politiky územního rozvoje ministerstvo zajistí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

_ Návrh politiky územního rozvoje _ §33
_ Ministerstvo pořizuje návrh PÚR ve spolupráci s ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a kraji
_ PÚR je pořízen na základě územně plánovacích podkladů, dokumentů určených k podpoře regionálního rozvoje, podkladů a dokumentů
veřejné správy a mezinárodních závazků České republiky vztahujících se k územnímu rozvoji.
_ Návrh je zaslán ministerstvem ostatním ministerstvům, jiným ústředním správním úřadům a krajům, které mohou uplatnit svá stanoviska
do 60 dnů po obdržení návrhu politiky územního rozvoje
_ Poté je návrh zveřejněn, ministerstvo oznámí místo a dobu konání veřejného projednání, stanoví lhůtu pro podání písemných
připomínek obcí a veřejnosti. Tato lhůta nesmí být kratší než 30 dnů od veřejného projednání.
_ Návrh je zaslán po projednání i sousedním státům, které jsou naší PÚR výrazně ovlivněny a nabídne jim konzultace

_ Schválení politiky územního rozvoje _ §34
_ PÚR je podán vládě ministerstvem pro místní rozvoj po zapracování všech připomínek, které byly podány v dané lhůtě se zadanými
přílohami (zpráva o projednání návrhu PÚR s vyhodnocením stanovisek všech dotčených orgánu, výsledků vyhodnocení vlivu na
udržitelný rozvoj, stanovisko Ministerstva životního prostředí a sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
_ PÚR je podán vládě od MMR po zapracování všech připomínek, které byly podány v dané lhůtě se zadanými přílohami (zpráva o
projednání návrhu PÚR s vyhodnocením stanovisek všech dotčených orgánu, výsledků vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, stanovisko
MŽP a sdělení, jak bylo zohledněno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

_ Aktualizace politiky územního rozvoje _ §35
_ Každé čtyři roky je zpracovávána MMR ve spolupráci s ostatními ministerstvy, jinými správními úřady a kraji zpráva o uplatňování PÚR,
která obsahuje zejména vyhodnocení plnění úkolů PÚR a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

c _  obsah PÚR ČR
1_  Úvod
2_  Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
3_  Rozvojové oblasti a rozvojové osy
4_  Specifické oblasti
5_  Koridory a plochy dopravní infrastruktury
6_  Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů
7_  Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování
8_  Vztah rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí

d _  seznam schémat
Schéma 1_  Ilustrační schéma vazeb PÚR ČR
Schéma 2_  Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Schéma 3_  Specifické oblasti
Schéma 4_  Doprava železniční
Schéma 5_  Doprava silniční
Schéma 6_  Doprava vodní, letecká a veřejné  terminály s vazbou na logistická  centra
Schéma 7_  Elektroenergetika
Schéma 8_  Plynárenství
Schéma 9_  Dálkovody
Schéma 10_  Vodní hospodářství a ukládání  a skladování radioaktivních odpadů  a vyhořelého paliva
Schéma 11_  Vztah rozvojových oblastí,  rozvojových os a specifických oblastí  

e _  výčet dopadů PÚR ČR na území ORP Jičín
_Rozvojové oblasti a rozvojové osy
_Tématika se nedotýká řešené oblasti
_nejbližší rozvojové osy jsou OS3 Praha-Liberec a
Praha-Hradec Králové/Pardubice
_ORP Jičín se nachází ve volném trojůhelníku
vzniklém mezi těmito rozvojovými osami
_budoucí rozvoj se dá očekávat s realizací kapacitní
silnice R35 spojující Liberec s Hradcem Králové a
Olomoucí

Jičín

Jičín

_Specifické oblasti
_Tématika se nedotýká řešené oblasti
_nejbližší specifickou oblastí je SOB7 Krkonoše -
Jizerské hory
_ORP Jičín se nachází v dojezdové vzdálenosti od
této specifické oblasti a je ovliněno především
tranzitní dopravou z rozvojových oblastí do této
specifické oblasti

_Koridory a plochy dopravní infrastruktury
_Doprava silniční
_Tématika se přímo dotýká řešené oblasti
_v ORP Jičín se nachází koridor rychlostní silnice
R35b vymezen v úseku Úlibice - Hradec Králové,
důvodem vymezení je zvkaviltnění dopravy mezi
Libercem a Hradcem Králové
_v ORP Jičín se nachází koridor kapacitní silnice S5
vymezen v úseku R10/R35 Turnov - Rovensko pod
Troskami - Úlibice, důvodem vymezení je
zvkaviltnění dopravy mezi Libercem a Hradcem
Králové
_úkolem pro územní plánování je zajištění ochrany
území pro tento rozvojový záměr, vymezením
územní rezervy, případně vymezením koridoru,
přitom vycházet ze závěrů Územní studie koridoru
pro kapacitní silnice R10/R35 Mnichovo Hradiště -
Rádelský Mlýn - Úlibice, pořízené Ministerstvem pro
místní rozvoj
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a _  informace o dokumentaci
_ název dokumentu:

_ pořizovatel:
_ schváleno:

Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání aktualizací č. 1, 2 a 4
* v současnosti se projednává aktualizace č. 3

Krajský úřad Královehadeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
schváleno Zastupitelstvem Královehradeckého kraje dne 22. 6. 2020 usnesením č. ZK/29/2304/2020

b _  charakteristika dle § 36-41 zák. č. 183/2006 Sb.

Zásady územního rozvoje Královehradeckého kraje (ZÚR KHK)

_ zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. (zodpovědný projektant RNDr. Milan Svoboda)

_Zásady územního rozvoje _ §36
_ ZÚR stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezuje plochy nebo koridory nemístního
významu a stanoví požadavky na jejich využití. Zejména plochy nebo koridory pro VPS a VPO, stanoví kritéria pro rozhodování o
možných variantách nebo alternativách změn v jejich využití.
_ ZÚR v nadmístních souvislostech území kraje zpřesňují a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánování v souladu s PÚR, určují strategii pro
jejich naplňování a koordinují územně plánovací činnosti obcí.
_ ZÚR se pořizují pro celé území kraje a vydávají se formou opatření obecné povahy. ZÚR jsou závazné pro pořizování a vydávání
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.

_ Návrh zásad územního rozvoje _ §37-38
_ Návrh ZÚR pořídí krajský úřad na základě zadání nebo zprávy o uplatnění ZÚR. K návrhu ZÚR krajský úřad zajistí vyhodnocení vlivů
na URÚ. Krajský úřad oznámí místo a dobu společného jednání o návrhu ZÚR nejméně 15 dnů předem dotčeným orgánům, ministerstvu
a sousedním krajům. Dotčené orgány vyzve k uplatnění stanovisek v době do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední
kraje uplatnit připomínky. Krajský úřad doručí návrh zásad územního rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území veřejnou
vyhláškou.
_ Do 30 dnů ode dne doručení může k návrhu a vyhodnocení každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky. Krajský úřad ve
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a MŽP zašle návrh ZÚR sousedním státům, jejichž území může být uplatňováním ZÚR
významně ovlivněno, a nabídne jim konzultace. Krajský úřad zašle návrh ZÚR, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, stanoviska,
připomínky, vyjádření a případné výsledky konzultací MŽP. Ministerstvo zašle krajskému úřadu stanovisko k návrhu zásad územního
rozvoje z hledisek zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a mezinárodní závazky a souladu s
politikou územního rozvoje.
_ Ministerstvo sdělí své stanovisko krajskému úřadu do 30 dnů ode dne předložení všech stanovených podkladů. Pokud nesdělí
stanovisko ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem zásad územního rozvoje souhlasí.

_ Řízení o zásadách územního rozvoje _ §39-40
_ Upravený a posouzený návrh ZÚR, vyhodnocení vlivů na URÚ a oznámení o konání veřejného projednání krajský úřad doručí veřejnou
vyhláškou. K veřejnému projednání krajský úřad přizve jednotlivě ministerstvo, dotčené orgány, újezdní úřady dotčených vojenských
újezdů, obce v řešeném území a obce sousedící s tímto územím a sousední kraje, a to nejméně 30 dnů předem. Krajský úřad vyhodnotí
výsledky projednání a zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek. Návrhy
doručí dotčeným orgánům a ministerstvu a vyzve je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů od obdržení uplatnili stanoviska.
_ Krajský úřad přezkoumá soulad návrhu ZÚR zejména s PÚR, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky zvláštních právních
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. Součástí odůvodnění ZÚR jsou kromě náležitostí vyplývajících ze správního řádu zejména
základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí,
komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty.

_ Vydání a aktualizace zásad územního rozvoje _ §41-42
_ Krajský úřad předkládá zastupitelstvu kraje návrh na vydání ZÚR s jejich odůvodněním. Zastupitelstvo kraje si před vydáním zásad
územního rozvoje ověří, zdali nejsou v rozporu s PÚR, se stanovisky dotčených orgánů nebo výsledkem řešení rozporu a se stanoviskem
ministerstva.
_ Krajský úřad pořídí návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje v uplynulém období a zašle ho všem dříve zmíněným. Potom
upraví zprávu a předloží ho ke schválení zastupitelstvu kraje nejpozději do 4 let od posledních ZÚR.
Rozhodne se, zdali se má aktualizace dělat, nebo ne. Pokud ano, aktualizace ZÚR, včetně zkráceného postupu pořízení aktualizace, se
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu měněných částí.
_ Při aktualizaci ZÚR na základě schválené zprávy o jejich uplatňování se v měněných částech postupuje stejně jako předtím, s výjimkou
vyhodnocení vlivů aktualizace ZÚR na URÚ, které se zpracovává jen pokud MŽP ve stanovisku uvedlo, že má být tato aktualizace
posouzena z hlediska vlivů na životní prostředí.

_Textová část (výrok i odůvodnění)

_ Grafická část _ výrok
    _ Výkres uspořádání území kraje (rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti)
    _ Výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability
    _ Výkres krajin, pro které se stanovují cílové kvality
    _ Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
    _ Výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií nebo je uloženo pořízení a vydání
regulačního plánu
    _ Dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace)

_ Grafická část _ odůvodnění
    _ Koordinační výkres
    _ Výkr. širších vztahů, dokumentující vazby na území sousedních krajů, popřípadě sousedních států

c _  obsah dle § 6 vyhlášky 500/2006 Sb. a přílohy č. 4 k vyhlášce 500/2006 Sb.
_ výřez _  I.2.d. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

d _  výkresová dokumentace

e _  požadavky vyplývající ze ZÚR pro území ORP Jičín
_Nadmístní rozvojové osy
_NOS1 Rozvojová osa Hradec Králové - Jičín - Liberecký kraj, _NOS2 Rozvojová osa Jičín - Středočeský kraj _Úkoly pro
územní plánování: vymezování ploch a koridorů pro dopravní infrastrukturu, vymezovat plochy pro podporu ekonomického rozvoje a
podporu rozvoje lidských zdrojů, chránit a respektovat rekreační potenciál a přírodní hodnoty CHKO Český ráj a vyloučit negativní
vlivy rozvoje na hodnoty tohoto zvláště chráněného území

_Vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
_NSO3 Specifická oblast Jičínsko _Úkoly pro územní plánování: identifikovat střediska eko. rozvoje a v nich vytvářet podmínky pro
eko. rozvoj a zkvalitnění veřejné infrastruktury, při respektování kulturních a civilizačních hodnot území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.

_Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v PÚR
_ silniční doprava - návrh _dálnice II. třídy D35 - úsek Úlibice - Hradec Králové (DS2), silnice I. třídy I/35 (kapacitní silnice S5 dle
PÚR ČR) - úsek Úlibice - hranice kraje (Turnov) (DS2A2).

_Vymezení ploch a koridorů nadmístního významu
_ silniční doprava - návrh _silnice I/16 - v prostoru Nové Paky (s navazující rektifikací směrových oblouků v prostoru Vidochova)
(DS7), silnice I/32 - v prostoru Starého Místa (DS8), silnice I/32 - v prostoru Jičíněvse (úsek Jičíněves - Bartoušov) (DS9), silnice
II/286 - v prostoru Železnice (DS20), silnice II/286 - v prostoru Valdic a Jičína (od Valdic s napojením na dnešní silnici I/16 u Robous)
(DS21)

_Plochy a koridory technické infrastruktury
_ energetika - návrh _koridor nadzemního vedení 2x110 kV TR Nový Bydžov - Vinary - Volanice - Jičíněves - TR Staré Místo (TE3)
_ protipovodňová ochrana - návrh _vodní dílo Valcha, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí hráze a spodních výpustí (PPO25)
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Územně analytické podklady Královehradeckého kraje (ÚAP KHK)

a _  informace o dokumentaci
_ název dokumentu:

_ pořizovatel:
_ schváleno:

4. úplná aktualizace územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje 2017

Krajský úřad Královehadeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu
schváleno Zastupitelstvem Královehradeckého kraje dne 19. 6. 2017 usnesením č. ZK/6/345/2017

b _  charakteristika dle § 25-29 zák. č. 183/2006 Sb.

_ zhotovitel:

_ Územně plánovací podklady _ §25
_ ÚPP tvoří ÚAP, které zajišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území.
Slouží jako podklad k pořizování PÚR, ÚPD, jejich změně a pro rozhodování v území.

_ Územně analytické podklady _ §26
_ Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů
na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování URÚ a určení problémů k řešení v ÚPD

_ Pořizování územně analytických podkladů _ §27
_ Pořizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.
Krajský úřad pořizuje UAP v rozsahu pro pořizování zásad územního rozvoje.
_ ÚAP pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území. Podkladem pro pořízení ÚAP může bát
také technická mapa.
_ Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy především v digitální podobě. Zodpovídá také za jejich správnost, úplnost a
aktuálnost.
_ Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení JTSK.

_ Aktualizace územně analytických podkladů _ §28
_ Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumů území a každé dva roky
pořídí jejich úplnou aktualizaci.
_ Nejpozději 18 měsíců od pořízení ÚAP nebo jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí
oznámení poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců.
Pokud tak poskytovatel neučiní, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil. Poskytovatel, který nesplní povinnost podle
§27 odst. 3, nebo prokáže, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území, je povinen uhradit náklady na aktualizaci a
změny ÚPD a na aktualizaci UAP.

_ Projednání územně analytických podkladů _ §29
_ ÚAP pro území kraje a jejich aktualizace pořizuje krajský úřad s využitím ÚAP pro správní obvody ORP
_ ÚAP jsou předkládány k projednání zastupitelstvu kraje v rozsahu a formě stanovené prováděcím právním předpisem.
_ Krajský úřad zašle ministerstvu a Ministerstvu životního prostředí územně analytické podklady pro území kraje do 6 měsíců od lhůty
stanovené pro jejich pořízení nebo aktualizaci.

Krajský úřad Královehadeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu

_ Textová část
   _ Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
   _ Rozbor udržitelného rozvoje území
   _ Databáze územně analytických podkladů (údaje o území)_ (příloha č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb.)

_ Grafická část
   _ Výkres hodnot území
   _ Výkres limitů využití území
   _ Výkres záměrů na provedení změn v území
   _ Výkres problémů k řešení v ÚPD

d _  výkresová dokumentace
_ výřez _ Výkres limitů využití území

_ výřez _ Problémový výkres

c _  obsah dle § 4 vyhlášky 500/2006 Sb.
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a _  informace o dokumentaci
_ název dokumentu:

_ pořizovatel: Město Jičín, technická spolupráce T-MAPY spol. s. r. o.

b _  charakteristika dle § 25-29 zák. č. 183/2006 Sb.

_ zhotovitel: Město Jičín, Odbor územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín

_ Územně plánovací podklady _ §25
_ ÚPP tvoří ÚAP, které zajišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území.
Slouží jako podklad k pořizování PÚR, ÚPD, jejich změně a pro rozhodování v území.

_ Územně analytické podklady _ §26
_ Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, záměrů
na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování URÚ a určení problémů k řešení v ÚPD

_ Pořizování územně analytických podkladů _ §27
_ Pořizuje úřad územního plánování pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.
Krajský úřad pořizuje UAP v rozsahu pro pořizování zásad územního rozvoje.
_ ÚAP pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území. Podkladem pro pořízení ÚAP může bát
také technická mapa.
_ Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy především v digitální podobě. Zodpovídá také za jejich správnost, úplnost a
aktuálnost.
_ Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení JTSK.

_ Aktualizace územně analytických podkladů _ §28
_ Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a průzkumů území a každé dva roky
pořídí jejich úplnou aktualizaci.
_ Nejpozději 18 měsíců od pořízení ÚAP nebo jejich poslední úplné aktualizace pořizovatel pořídí návrh nové úplné aktualizace, doručí
oznámení poskytovatelům údajů a vyzve je k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území ve lhůtě do 3 měsíců.
Pokud tak poskytovatel neučiní, má se za to, že jejich správnost, úplnost a aktuálnost potvrdil. Poskytovatel, který nesplní povinnost podle
§27 odst. 3, nebo prokáže, že poskytovatel údajů neupozornil na nesprávnost údajů o území, je povinen uhradit náklady na aktualizaci a
změny ÚPD a na aktualizaci UAP.

_ Projednání územně analytických podkladů _ §29
_ ÚAP pro správní obvod ORP a jejich úplnou aktualizaci projedná pořizovatel v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích
dokumentacích do 30 dnů po jejich vyhotovení s obcemi ve svém správním obvodu.
_ Pořizovatel upraví územně analytické podklady podle výsledku projednání a bezodkladně je zašle krajskému úřadu.

Územně analytické podklady ORP Jičín (ÚAP ORP)

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jičín, 4. úplná aktualizace
d _  výkresová dokumentace

_ výřez _ Výkres problémů

_ výřez _ Výkres limitů využití území

_ pořízení: prosinec 2016

_ Textová část
   _ Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území
   _ Rozbor udržitelného rozvoje území
   _ Databáze územně analytických podkladů (údaje o území)_ (příloha č. 1 k vyhlášce 500/2006 Sb.)

_ Grafická část
   _ Výkres hodnot území
   _ Výkres limitů využití území
   _ Výkres záměrů na provedení změn v území
   _ Výkres problémů k řešení v ÚPD

c _  obsah dle § 4 vyhlášky 500/2006 Sb.
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a _  informace o dokumentaci
_ název dokumentu:

_ pořizovatel:

b _  charakteristika dle § 43-57 zák. č. 183/2006 Sb.

_ zhotovitel: Atelier URBI spol. s. r. o. (zodpovědný projektant Ing.arch. Golešová Ivana)

Územní plán _ §43
_ ÚP stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny
a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající
zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro VPS a VPO a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro
využití těchto ploch a koridorů.
_ ÚP může ve vybraných plochách a koridorech uložit prověření změn jejich využití ÚS nebo pořízením RP jako podmínku pro
rozhodování o změnách v území. Pořízení RP jako podmínka pro rozhodování pozbývá pro vybranou plochu nebo koridor platnosti,
pokud nedojde k vydání RP do 2 let od podání žádosti v souladu s právními předpisy a zadáním RP.
_ ÚP v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního
rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje.
_ ÚP se pořizuje a vydává pro celé území obce, či hlavního města Prahy, popřípadě pro celé území vojenského újezdu. ÚP může být
pořízen a vydán též pro vymezenou část území Prahy. ÚP se vydává formou opatření obecné povahy.

_ Pořízení územního plánu _ §44
_ O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce,
na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce, na návrh
oprávněného investora

_ Úhrada nákladů na pořízení územního plánu _ §45
_ Náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o pořízení.
_ Pokud pořízení změny ÚP vyplývá ze ZÚR nebo z jejich aktualizace, hradí až na jednu výjimku náklady kraj.
_ Náklady spojené s projednáním ÚP hradí pořizovatel. Náklady na nezbytné mapové podklady standardně hradí obec.
_ Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo
úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem.

_ Návrh na pořízení územního plánu _ §46
_ Návrh na pořízení ÚP se podává u obce, pro jejíž území se ÚP pořizuje. Obsahuje údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně
uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku/stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch na území
obce, údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, důvody pro pořízení ÚP nebo jeho změny, návrh úhrady
nákladů na pořízení změny ÚP a dalších nákladů.
_ Pořizovatel po převzetí návrhu na pořízení ÚP posoudí úplnost návrhu, jeho souladu se správními předpisy a v případě nedostatků
vyzve navrhovatele, aby odstranil. Pokud se tak nestane ve stanovené přiměřené lhůtě, pořizovatel návrh odmítne, sdělí skutečnost
navrhovateli a předloží o tom formaci zastupitelstvu obce.
_ Splňuje-li návrh vše potřebné, pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce
příslušné k vydání ÚP. O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec navrhovatele a úřad ÚP.

_ Zadání územního plánu _ §47
_ Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení ÚP, zpracuje určený zastupitel návrh zadání ÚP. V návrhu zadání stanoví hlavní
cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.
_ Pořizovatel zašle DOSS návrh zadání ÚP, sousedním obcím, krajskému úřadu. V případě pořizování ÚP jiným obecním úřadem zašle
pořizovatel návrh zadání též obci, pro kterou ho pořizuje. Pořizovatel doručí návrh veřejnou vyhláškou.
_ Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku uvede, zda má být návrh ÚP posuzován z hlediska vlivů na ŽP.
_ Pokud má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud příslušný orgán ochrany přírody ve
stanovisku podle zákona o ochraně přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblast, doplní pořizovatel do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na URÚ.
_ Na základě výsledků projednání pořizovatel s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení.
_ Zadání ÚP schvaluje zastupitelstvo obce, pro jejíž území je ÚP pořizován. Náležitosti stanoví prováděcí právní předpis

_ Návrh (a posouzení) územního plánu _ §50-51
_ Na základě schváleného zadání ÚP nebo schválených pokynů pro zpracování návrhu ÚP pořizovatel pořídí pro obec zpracování návrhu
územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává.
_ Pořizovatel doručí návrh ÚP a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP na URÚ, pokud se zpracovává veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne
doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
_ Krajský úřad zašle pořizovateli stanovisko k návrhu ÚP z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy, souladu s PÚR a s výjimkou ÚP pro území Prahy souladu s ÚPD vydanou krajem.
_ Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu ÚP a zajistí řešení případných rozporů, na
základě vyhodnocení výsledků projednání, případně vyhodnocení vlivů na URÚ a zajistí upravení návrhu.

_ Řízení o územním plánu _ §52-53
_ Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o
konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou
_ Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání mohou podat námitky proti návrhu ÚP (pouze) vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.
_ Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP. Pořizovatel přezkoumá soulad návrhu ÚP zejména: s
PÚR a ÚPD kraje, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území
a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení
rozporů.

_ Vydání územního plánu _ §54
_ Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním
_ Zastupitelstvo obce vydá ÚP po ověření, že není v rozporu s PÚR, s ÚPD vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
_ Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem a schválenou PÚR. Do té doby nelze rozhodovat
podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s ÚPD vydanou krajem a schválenou PÚR

Územní plán Jičín - právní stav po změně č. 1

Územní plán Jičín (ÚP)

Město Jičín, Odbor územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín

_ Vyhodnocení územního plánu a jeho změny _ §55
_ Pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky
zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
_ Dojde-li ke zrušení části ÚP nebo nelze-li podle něj rozhodovat, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení ÚP, nebo jeho
změny a o jejím obsahu.
_ Další zastavitelné plochy lze změnou ÚP vymezit pouze na zákl. prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných pl.
_ Pořizovatel pro obec zajistí vyhotovení ÚP úplného znění. Po vydání a nabytí účinnosti opatří záznamem o účinnosti.

_ Zkrácený postup pořizování změny územního plánu _ §55a-55b
_ Zkrácený postup pořizování změny ÚP se použije při pořizování změny nevyžadující zpracování variant řešení.
_ Zkrácený postup navazuje na zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období, nebo na rozhodnutí zastupitelstva obce o
pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu.

_ Nabytí účinnosti změny územního plánu _ §55c
_ Změnu ÚP a úplné znění ÚP po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou. Dnem doručení nabývá změna účinnosti.

_ Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu _ §56
_ Pokud je při projednávání návrhu zadání nebo návrhu ÚP překročena lhůta 1 roku od předchozího rozhodnutí zastupitelstva, je
pořizovatel bez zbytečného odkladu povinen předložit zastupitelstvu obce, pro kterou je ÚP pořizován, návrh rozhodnutí o dalším postupu
pořizování ÚP (pokud zastupitelstvo obce při zadání neurčí delší lhůtu).

_ Spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu _ §57
_ V odůvodněných případech je možno z rozhodnutí zastupitelstva obce spojit pořízení ÚP a RP.

c _  výkresová dokumentace
_ výřez _ Hlavní výkres

_ schváleno: nabytím účinnosti usnesením zastupitelstva města č. 6/24/ZM ze dne 28. 6. 2017
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a _  informace o dokumentaci
_ název dokumentu:

_ pořizovatel:

b _  charakteristika dle § 30 zák. č. 183/2006 Sb.

_ zhotovitel: SANTIS, a. s. (zodpovědný projektant Ing.arch. Zezula Martin)

_ Územní studie _ §30
_ ÚS navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v
území, například veřejné infrastruktury, ÚSES, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo
jejich vybraných částí.
_ Pořizovatel pořizuje ÚS v případech, kdy je to uloženo ÚPD, z vlastního, nebo jiného podnětu. Zadání obsahuje její obsah, rozsah, cíle
a účel. Pořízení ÚS z jiného podnětu může být i celé uhrazeno tím, kdo tento podnět podal.
_ Po schválení možnosti jejího využití dle § 25, podá pořizovatel ÚS návrh na vložení dat o této studii do evidence ÚPČ.
_ Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o ÚS do evidence ÚPČ prověří aktuálnost jejího řešení a v případě možnosti
dalšího využití ÚS zajistí o této skutečnosti vložení dat do evidence, jinak ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu,
údaje o ÚS z evidence vypustí. Nebo také je-li v rozporu s právními předpisy.

Územní studie _ Kasárna Jičín - změna č.1 - 2020

Územní studie _ Kasárna Jičín

Město Jičín, Odbor územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín

c _  výkresová dokumentace
_ výřez _ architektonická situace (územní studie)

_ schváleno: schváleno pořizovatelem dne 18. 3. 2020
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a _  informace o dokumentaci
_ název dokumentu:

_ pořizovatel:
_ zhotovitel: ATELIÉR ZÍDKA, architektonická kancelář, spol s. r. o. (zodpovědný projektant Ing.arch. Zídka Jiří)

Regulační plán _ Nové město, lokalita Lidické náměstí - východ

Městský úřad Jičín

_ výřez _ regulační výkres

b _  charakteristika dle § 61 zák. č. 183/2006 Sb.
_Regulační plán _ § 61
_Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro
ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vždy stanoví prostorové uspořádání staveb veřejné
infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.
_Regulační plán je závazný pro rozhodování v území, lze jím nahradit územní rozhodnutí; v tomto případě se v regulačním plánu stanoví,
která územní rozhodnutí nahrazuje
_Náležitosti obsahu regulačního plánu stanoví prováděcí právní předpis.

c _  výkresová dokumentace
Regulační plán _ Nové město, lokalita Lidické náměstí - východ

_ nabytí účinnosti: nabytí účinnosti 1. 1. 2008
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a _  Územně analytické podklady ORP Jičín

Analýza rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ)

_ název dokumentu:

_ pořizovatel: Město Jičín, technická spolupráce T-MAPY spol. s. r. o.
_ zhotovitel: Město Jičín, Odbor územního plánování a rozvoje města Městského úřadu Jičín

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jičín, 4. úplná aktualizace

_ pořízení: prosinec 2016

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jičin byly pořízeny v listopadu 2008 Městským uřadem Jičín ve
spolupráci se společností DHV CR, spol. s r.o. Obsah a rozsah UAP byl plně v souladu se stavebním zákonem. První aktualizace byla
provedena společností Asseco Central Europe, a.s. v roce 2010. Druha aktualizace byla provedena RNDr.Milanem Svobodou v roce 2012. Třetí
aktualizace plně navazuje na dokumenty vyhotovené při 2. uplné aktualizaci UAP v roce 2012, které byly aktualizovány na podkladě dat
předaných poskytovateli jednotlivých obcí a nově vydaných uzemních plánů po 2. uplné aktualizaci. Dne 15. 12. 2014 proběhlo projednání
územně analytických podkladů s jednotlivými obcemi. Čtvrtá uplná aktualizace zachovává strukturu dokumentu z 3. úplné aktualizace UAP v
roce 2014. Dne 23. 11. 2016 proběhlo projednání uzemně analytických podkladů s jednotlivými obcemi.

Přiřazení dobrého, či špatného stavu jednotlivého pilíře pro území obce je provedeno metodou dílčích indikátorů pro hodnocení obcí v rámci SO
ORP Jičín.

Pro potřeby ÚAP SO ORP Jičín byla použita vlastní sada indikátorů, která porovnává údaje v rámci ORP, nebo s údaji za kraj, výjimečně za celou
Českou republiku

Vyběr indikatorů vychazel z těchto zasad:
_ pro všechny pilíře musí být použit stejný, lichý počet indikátorů;
_ indikátory musí mít vztah k územnímu rozvoji;
_ indikátor musí být použitelný pro všechny obce;
_ indikátory musí být podloženy aktuálními daty;
_ indikátory musí mít rozlišovací schopnost, není vhodné použít indikátory, jejichž stav je pro všechny obce shodný nebo podobný.

e _  Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel

Analýza rozboru udržitelného rozvoje území ORP Jičín je provedena kvalitativním hodnocením oblastí pro jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje
území, za pomoci zpracování SWOT analýzy.

SWOT analýza byla zpracovana dle nasledujících obecně platných zásad:
1. Jako silné stránky jsou označovány pozitiva a klady, ktere lze zjistit ve stávajícím stavu obce či města.
2. Jako slabé stránky se označují naopak negativní jevy ve stávajícím stavu.
3. Pokud některé jevy nemají charakter pozitiva ani negativa (jsou průměrné, nijak nevybočují), ve SWOT analýze se neuvádí.
4. Jako příležitosti se označují stávající či budoucí vlivy z vnějšku a obecně pozitivní trendy / jevy.
5. Jako hrozby jsou uváděny vnější vlivy a obecně negativní trendy / jevy.
6. Tvrzení týkající se konkrétní záležitosti se objevují ve SWOT analýze jen jednou, i když by bylo možné a logické je opakovat i v dalších
oblastech.

SWOT analýza je zpracována na zakladě dostupných údajů, podkladů a průzkumů územi.

Vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (+/-) se za každou obec napíše do matice, ve které se určí
vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území jako souhrn hodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře udržitelného
rozvoje území. Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek se pak každá obec zařadí do jedné z osmi kategorií vyváženosti vztahu
územních podmínek pro udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vyváženosti se za jednotlivé obce znázorní v kartogramu.

V první fázi aktualizace proběhlo zapracováni údajů o území do datového modelu UAP. Jako podklady pro jejich aktualizaci sloužila data
poskytovatelů dle stavebního zákona. Tato data předal Odbor územního plánovaní a rozvoje města MěU Jičín, který provádí od pořízení UAP v
roce 2008 systematickou průběžnou aktualizaci datové základny.
Zároveň v první fázi proběhlo dotazníkové šetřeni obci, kdy byly jednotlivé obce obeslány dotazníky sestavené pro potřeby územně analytických
podkladů. Před obesláním dotazníků byly obce obeznámeny s obsahem dotazníků včetně proškoleni pro jejich vyplněni.
Druhá fáze zahrnovala aktualizaci podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje a samotného rozboru udržitelného rozvoje v podobě SWOT analýz.
Důležitým zdrojem informací byla veřejně dostupná data ČSU, která sloužila pro rozšíření a aktualizaci údajů tykajících se obyvatelstva bydlení, a
především ekonomických charakteristik, které vzhledem k současné ekonomické situaci zaznamenaly dynamické změny. Pro zpracování kapitol
popisující urbanistickou strukturu, občanskou vybavenost, technickou a dopravní infrastrukturu byla využita v maximální míře data od
poskytovatelů, která jsou pro uvedeny účel kvalitní a dostatečná jak v grafické, tak i atributové časti. Informace, zahrnuté v kapitole o životním
prostředí, jsou kombinaci dvou výše uvedených přístupů. Pro rozšíření informaci dostupných z poskytnutých dat bylo v široké míře využito
veřejně dostupných oborových databází.
Vyhodnoceni dvou výše uvedených fází bylo provedeno v rozboru udržitelného rozboru prostřednictvím SWOT analýzy, která postihuje silné a
slabé stránky území, příležitosti a hrozby pro rozvoj území ORP Jičín.
Kromě SWOT analýzy bylo provedeno vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, a to v souladu s
metodikou Ministerstva pro uzemni rozvoj ČR. K hodnoceni byla použita sada pěti specifických indikátorů pro každý pilíř udržitelnosti.
Součástí RURU je také stanovení problémů v území k řešeni v územně plánovací dokumentaci.
V rámci čtvrté aktualizace byly údaje za jednotlivé obce zahrnující přehled záměrů na změny v území, a přehled problémů k řešeni v územně
plánovací dokumentaci doplněny o nově zjištěné informace.

b _  Úvodní informace

c _  Rozsah 4. úplnné aktualizace 2016

d _  Analýza rozboru udržitelného rozvoje území ORP

f _  Kvantitativní indikátory
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Analýza rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Celkově došlo za poslední dva roky v územi SO ORP k mírnému zhoršení územních podmínek pro příznivé životní prostředí a mírnému
zlepšení podmínek pro hospodářský rozvoj a pilíře pro soudržnost společenství obyvatel. V socialním pilíři je souhrnné hodnocení
nepatrně lepši, ale ve skutečnosti zůstavá zásadním problémem špatná věková struktura obyvatel malých obcí (vysoký index stáři) a
téměř v celém ORP velmi nízká intenzita bytové výstavby. Zvlaště trend snižování bytové výstavby i ve velkých obcích (v roce 2016
nejnižší úroveň za posledních 10 let) může být v budoucnosti velkou překážkou dalšího rozvoje obcí.

Je zřejmé, že hodnocení je ovlivněno použitými indikátory, i tak však podává celkem přesvědčivý obraz o podminkách udržitelnosti
územního rozvoje v obcích SO ORP Jičín.

g _  souhrnné zhodnocení území

Z rozboru udržitelného rozvoje území vyplývá, že zájmové území ORP Jičín je území s horšími přírodními podmínkami. V krajině
převládá zemědělsko- hospodářské využití s poměrně hustou sídelní sítí. Celé území je bohaté na přírodní i kulturní památky. Typické
jsou především tzv. roubenky, které ve větší či menší míře nalezneme v každé obci. Negativním rysem území je chybějící
vodohospodářská infrastruktura, zejména kanalizace se zařízením na čištění odpadních vod. Stagnující je též plynofikace obcí, což je
pochopitelné vzhledem k rostoucím cenám tohoto média a s tím souvisejícím nezájmem obyvatel.

Z pohledu hospodářského pilíře je to region se silným hospodářským centrem Jičínem, kde nalezneme i průmyslové zóny, druhým
největším centrem s velkým počtem ekonomických subjektů převyšujícím počet 500 je město Lázně Bělohrad.

Z hlediska velikostní struktury obcí převažují obce do 199 obyvatel, což může limitovat rozvoj obce vzhledem k možnostem získání
dotací pro tyto malé obce. Ze sociodemografických charakteristik je patrný celkově stabilní počet obyvatel po roce 1990 charakterizovaný
poklesem do roku 2004 a růstem od roku 2005 do roku 2010. Od roku 2012 však dochází k úbytku počtu obyvatel v SO ORP Jičín.

Výrazný je trend stárnutí obyvatel, který by mohl mít do budoucna za následek vylidňování nejmenších obcí území, nedostačující
kapacitu sociálních služeb a zařízení pro občany v důchodovém věku a dále také zhoršující se ekonomické podmínky obyvatel.
Výrazný je také trend snižování intenzity bytové výstavby.

h _  Znázornění vyhodnocení vyváženosti vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj v kartogramu

_ Zákon o územním plánování a stavebním řádu: (Stavební zákon), 2006.
Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
_ Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací
činnosti, 2006.
Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-500
_ PÚR ČR: Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5, 2020.
Dostupné také z: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky
_ ZÚR Královehradecký kraj: Úplné znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2 a 4, 2020.
Dostupné také z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uplne-zneni-zasad-uzemniho-rozvoje-
kralovehradeckeho-kraje-po-vydani-aktualizaci-c--1--2-a-4-320268/
_ ÚAP Královehradecký kraj: Územně analytické podklady Královéhradeckého kraje 2017 (4. úplná aktualizace), 2017.
Dostupné také z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/uzemne-analyticke-podklady-kralovehradeckeho-
kraje---atkualizace-2017-103575/
_ ÚAP ORP Jičín: Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Jičín - 4. aktualizace 2016, 2016.
Dostupné také z: http://mujicin.cz/uzemne-analyticke-podklady-jicin/d-860296
_ ÚP Jičín: Územní plán Jičín - právní stav po změně č. 1, 2017.
Dostupné také z: https://www.mujicin.cz/uzemni-plan-jicin/ds-29550/archiv=0&p1=58553
_ ÚS Jičín: Územní studie Kasárna Jičín - změna č.1, 2020,
Dostupné také z: http://m.mujicin.cz/uzemni-studie-kasarna-jicin-uplne-zneni-po-zmene-c-1-2020/d-1301367
_ RP Jičín: Územní studie Kasárna Jičín - změna č.1, 2008,
Dostupné také z: http://m.mujicin.cz/regulacni-plan-jicin-nove-mesto-lokalita-lidicke-namesti-vychod/ds-29552

Seznam zdrojů

Vyhodnocení územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (+/-) se za každou obec napíše do matice, ve které se
určí vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území jako souhrn hodnocení územních podmínek za jednotlivé pilíře
udržitelného rozvoje území. Na základě kombinace vyhodnocení územních podmínek se pak každá obec zařadí do jedné z osmi kategorií
vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území a vyhodnocení vyváženosti se za jednotlivé obce znázorní v
kartogramu. Ve výkresové části je pak naznačeno i porovnání s předchozí aktualizací.
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