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Rada města Milevska 

podklad pro schůzi rady č.  11           dne 04.05.2020                            ORR112002R 

 

„5. aktualizace územně analytických podkladů ORP Milevsko“ 
- realizace veřejné zakázky –  

 

Důvodová zpráva 

Předkládáme návrh na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Aktualizace územně 

analytických podkladů pro ORP Milevsko“. Dle ust. 27 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), pořizuje, každé 4 roky, úřad územního plánování, 

úplnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP). Do konce roku 2020 musí být 

pořízena a projednána 5. úplná aktualizace ÚAP.  

Na základě aktualizace datové báze územně analytických podkladů v souladu s přílohou č. 1 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, je zpracován výkres hodnot území, výkres 

limitů využití území a výkres záměrů na provedení změn v území, dále je zpracován rozbor 

udržitelného rozvoje území a jsou určeny problémy k řešení. 

Úplná aktualizace ÚAP je zaslána poskytovatelům údajů (např. vlastníkům technické a 

dopravní infrastruktury) k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti a dále projednána v 

rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích s obcemi ve svém 

správním obvodu.  

ÚAP jsou podkladem pro zpracování územních plánů a zároveň jsou z územních plánů zpětně 

přejímána data do ÚAP. Ing. Lenka Šímová pro ORP Milevsko zpracovávala úplnou aktualizaci 

ÚAP již v letech 2012, 2014 a 2016. S novelou stavebního zákona je od roku 2016 interval 

zpracování úplné aktualizace čtyřletý. Ve správním obvodu města Milevska je 17 územních 

plánů či změn, účinných či rozpracovaných, jejichž projektantem je Ing. Lenka Šímová. Znalost 

území, zkušenosti a reference byly důvodem pro oslovení této projektantky pro zpracování 5. 

aktualizace ÚAP. ORR doporučuje uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Aktualizace územně analytického plánu“ s firmou Ing. Lenka Šímová se sídlem B. Smetany 

10, 37001 České Budějovice – IČ 76501990 za nabídkovou cenu 398.500 Kč bez DPH. 

Zhotovitel není plátcem DPH. 

 

Zpracovatel: Ing. Hana Pejřilová, 27.04.2020 


