
 

 

 
Jámy 

 

Základní informace:  
Kód obce: 595756 
Rozloha:  12,39 km2 
Po et obyvatel (k 31.12.2013):    573 
Hustota obyvatel (2013):    46,24 obyv./km2  
Katastrální území:   1 
Pov ený obecní ú ad:    ár nad Sázavou 
Komplexní pozemkové úpravy:  ne 
Územn  plánovací dokumentace:    

územní plán (nabytí ú innosti 18.08.2007) 
Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:   2c 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v environmentálním pilí i, vyvážené vztahy územních 
podmínek jsou ekonomickém a sociodemografickém pilí i.) 
 

Rozbor URU: 

1. Horninové prost edí 
dobývací prostor: - 
chrán né ložiskové území: - 
ložisko nerostných surovin: - 
poddolované území: 1 
stará ekologická zát ž: - 

2. Vodní režim 
podíl vodních ploch na celkové vým e obce (2013):  0,6 % 
chrán ná oblast p irozené akumulace vod: - 
zranitelná oblast: - 
záplavové území: 1 (Oslava) 
aktivní zóna záplavového území:  - 

3. Hygiena životního prost edí 
podíl sm sného komunálního odpadu na obyvatele (2013):  234,73 kg/obyv. 
podíl t íd ného komunálního odpadu na obyvatele (2013):     43,93 kg/obyv. 
istírna odpadních vod:    ano 

koridor pro lety v nízkých a p ízemních výškách:  - 
4. Ochrana p írody a krajiny 

chrán ná krajinná oblast: - 
národní p írodní rezervace: -  
národní p írodní památka: - 

írodní rezervace: - 
írodní památka: 1 (PP Šafranice) 

Natura 2000: - 
památný strom: 1 

írodní park: - 
lokalita výskytu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich :   - 
významný krajinný prvek registrovaný:   - 
krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - Ž ársko-Bohdalovsko, Novom stsko-Byst icko 

 místo - Ž ársko, Veselská sníženina, Ž ársko 
KES  (2013):  0,75 
biogeografický význam ÚSES:    lokální 



 
5. Zem lský p dní fond a pozemky ur ené k pln ní funkci lesa 

podíl zem lské p dy na celkové vým e obce (2013):  65,9 % 
podíl p d I. a II. t ídy ochrany: 58,8 % 
podíl les  na celkové vým e obce (2013): 29,0 % 
lesy zvláštního ur ení: - 

6. Ve ejná dopravní a technická infrastruktura 
silnice I. t ídy: - 
silnice II. t ídy: - 
železnice: 1 
vodovod v provozu: ano 
zdroj pitné vody: 7 
kanalizace: ano 
istírna odpadních vod: ano 

plynofikace obce: ano 
výrobna el. energie: - 

7., 8.  Sociodemografické podmínky, bydlení 
sociální za ízení a služby: - 
škola: MŠ 
léka ská pé e: - 
smíšené zboží: ano 

9. Rekreace 
památka UNESCO: - 
kulturní památka: 2 
vále ný hrob: 2 
turistická trasa: - 
cyklotrasa: ano 
cyklostezka: - 
sjezdovka: - 
golfové h išt : - 
rozhledna: - 

10. Hospodá ské podmínky 
míra nezam stnanosti - dosažitelní (2011): 10,0 % 
podnikatelská aktivita (2013): 150,09 
vyjíž ka za prací (2011): 50,00 % 
 

Rozvojové zám ry obce: 

etí a tvrtá etapa výstavby RD v obytném souboru. 
Realizace d tského dopravního h išt . 
Rekonstrukce ve ejné kanalizace a OV. 
Elektrifikace sportovišt . 
 
 

Známé rozvojové zám ry jiných subjekt : 

Proveden výkup pozemk  pro v trnou elektrárnu developerem. 
 
 
 
 



 
 
Problémy vyplývající z ÚAP: 

 
Ozna ení problému: 

OS-4 
Problém: 

Koordinace prvk  ÚSES (lok. úrove ) 
Lokalizace: 

ezí n./O., Herálec, 
Jámy, Karlov, Lhotka, 

Pavlov, Po ítky, 
Polni ka, Ra ín, 

Radostín n./O., Sklené, 
Sv tnov, Svratka, 
Škrdlovice, Újezd, 
Vep ová, Vysoké, 

ár n./S. 
Popis:   

Pro území okresu Ž ár nad Sázavou byl zpracován generel lokálních ÚSES, který sjednotil 
systém místních ÚSES, z kterého bylo vycházeno p i zpracování ÚPD obcí. Jako podklad 
pro návrh ÚSES do ÚPD také vstupovaly generely lokálních ÚSES ešící díl í území obcí. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

V rámci územn  plánovací innosti postupn  dosáhnout koordinace prvk  ÚSES na území 
ORP Ž ár nad Sázavou a sousedních území ORP. 
Od vodn ní/poznámka:  

ÚSES musí tvo it ucelený systém funk ní i zatím nefunk ních prvk  ÚSES podporující 
ochranu krajiny v rámci p írodního prost edí. 

Zdroj:   územní plány obcí Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano  (s pot ebou koordinace) 

 


