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Zadání územního plánu Ž ďár nad Sázavou 

Důvody pro po řízení územního plánu Ž ďár nad Sázavou 

• Město Žďár nad Sázavou má v současné době platný územní plán obce 
(města), který byl zastupitelstvem města schválen dne 24. dubna 2003. 

• Územní plán obce (ÚPO) byl zpracován včetně změny č. 1 ÚPO (schválené 
20. října 2005) a změny č. 2 ÚPO (schválené dne 23. března 2006) podle 
zákona č. 50/1976 Sb. v tehdy platných zněních. Změna č. 3 ÚPO, vydaná 
zastupitelstvem města dne 24.června 2010, byla již vyhotovena dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánováním a stavebním řádu (stavební zákon), 
v platném znění. 

• Zákon č. 183/2006 Sb. má dopad na způsob využívání území a jeho rozvoj, 
přináší novou právní úpravu do územně plánovací činnosti. 

• Závazná část platného územního plánu města Žďáru nad Sázavou je sevřena 
do podrobně formulovaných regulativů, které neodpovídají pojetí nové právní 
úpravy na úseku územního plánování. 

• Pro území Kraje Vysočina byly vydány Zásady územního rozvoje Kraje 
Vysočina, které město Žďár nad Sázavou vymezují jako rozvojovou oblast 
krajského významu OBk 4.  

• Výše uvedené důvody včetně skutečnosti, že dle zák. č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, platnost územních plánů obcí, schválených před 1.1.2007 
končí 31.12.2015, vedly Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou, že 
usnesením č. 23/2010/ORÚP/8 ze dne 23. září 2010 rozhodlo o pořízení  
územního plánu Žďáru nad Sázavou. 

 
 
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou stanovuje pro zpracování územního plánu Žďár nad 
Sázavou (dále jen ÚP)  následující požadavky: 

 

1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje , územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, pop ř. z dalších širších územních vztah ů 

1.1. Z Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR) 
schválené vládou České republiky dne 20. července 2009, vyplývají pro územní 
plán Žďár nad Sázavou tyto požadavky: 

• Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní 
hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví. 

• Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a 
jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie 
a tradice. 

• V územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením 
před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav a hodnoty území. 

• Hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného 
území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, 
včetně minimalizace její fragmentace. 

• Podle místních podmínek vytvářet předpoklady na lepší dostupnost území 
a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na 
prostupnost krajiny. 

• V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro 
zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a 
s cílem zmírňování účinků povodní. 
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• Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a 
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu 
prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních účinků a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 
energiemi. 

• Do koridorů konvenční železniční dopravy je začleněna železniční trať 
Děčín – Nymburk – Kolín – Havlíčkův Brod (C-E61), která prochází 
jihozápadní částí území města. 

• Území města se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani ose 
republikového významu ani v žádné specifické oblasti. Kromě koridoru 
konvenční železniční dopravy C-E61 není na území města vymezen PÚR 
ČR 2008 žádný její koridor a plocha dopravní infrastruktury ani koridory a 
plochy technické infrastruktury souvisejících rozvojových záměrů. 

1.2. Ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR) Kraje Vysočina, 
schválených zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 16.9.2008, vyplývají pro 
územní plán Žďár nad Sázavou tyto požadavky: 

• Priority pro zajištění udržitelného rozvoje území: 
−   vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje sledovat jako 

základní požadavek při zpracování územních studií, územních 
plánů obcí, regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve 
využití území 

− posilovat význam center osídlení zejména ORP, podporovat funkční 
vztahy mezi městy a venkovským osídlením 

− zlepšit dopravní vazby významných center osídlení ke krajskému 
městu Jihlava 

− soustředit se zejména na zachování a obnovu rozmanitosti krajiny a 
posílení její stability, ochranu pozitivních znaků krajinného rázu a 
zachování či citlivé doplnění výrazu sídel 

− zabezpečit rozvíjení systémů dopravní obsluhy a technické 
vybavenosti s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj 
vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností 
v ostatním území 

• Úkoly pro územní plánování plynoucí z rozvojové oblasti krajského 
významu OBk 4 a zařazení Žďáru n./S. do významných středních center 
osídlení 

− územně stabilizovat vedení silnic I/19 a I/37 v prostoru Žďár n./S. 
− ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich 

využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou 
infrastrukturou, limity rozvoje území a ochrany krajiny 

− rozvoj ekonomických aktivit soustředit ve východní průmyslové zóně 
Žďáru nad Sázavou mimo území CHKO Žďárské vrchy 

− rozvoj bydlení soustředit v severozápadní části Žďáru nad Sázavou 
− respektovat požadavky na ochranu NKP Žďár n./S. – poutní kostel 

sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO) 
− respektovat požadavky na ochranu přírodní památky Louky u 

Černého lesa a evropsky významných lokalit Louky u Černého lesa, 
Dívka, Rejznarka, Staviště, Vatín, Žďár n./S. – garáže 

− vyloučit při vymezování zastavitelných ploch možné střety 
s potřebami ochrany kulturních hodnot, zejména nepříznivých 
vizuálních kontrastů a to v celém území, kde by mohlo k takovým 
střetům dojít  
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− upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES nadregionálního 
biokoridoru K 124 – Žákova hora (VPO – U 018) a regionálního 
biocentra Peperek (VPO – U 027) 

− zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj obslužných i 
ekonomických aktivit 

− vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším 
uplatněním hromadné dopravy ve svých spádových obvodech 

• Dopravní infrastruktura 
− respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a 

umístění staveb silnice I/19, který je v ZÚR vymezený v šíři 150 m 
jako VPS – DK 02 

− respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a 
umístění staveb silnice I/37, který je v ZÚR vymezený v šíři 150 m 
jako VPS – DK 05 

− respektovat a zpřesnit koridor pro homogenizaci stávajícího tahu a 
sil. II/353, který je v ZÚR vymezený v šíři 80 m jako VPS – DK 19 

− respektovat zpřesněný dopravní koridor konvenční železniční 
dopravy mezinárodního významu C-E61 na území města po 
železniční trati č. 250 

• Plochy speciálních zájmů 
− zabezpečit nezbytnou územní ochranu lokality hydrologicky a 

morfologicky vhodné pro akumulaci povrchových vod, plochy pro 
prověření budoucího umístění vodní nádrže na Stržském potoce  

1.3. Další důležité rozvojové dokumenty 

• Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 
• Páteřní silniční síť Kraje Vysočina  
• Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 
• Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 

 
Pro zpracování Územního plánu Žďáru nad Sázavou budou využity následující 
podklady:  
• průzkum IAD ve Žďáře nad Sázavou 2008  
• aktualizace průzkumu a modelu IAD (DHV CR spol. s r.o. ) 
• aktuální sčítání dopravy ŘSD z roku 2010  
• plán propojení stávající nemotorové dopravy na území města Žďáru nad 

Sázavou a jejího dalšího integrovaného rozvoje 
 

1.4. Širší územní vztahy 

• Územní plán Žďár nad Sázavou řešit v koordinaci s územně plánovací 
dokumentací sousedních obcí (město Nové Město na Moravě, obec 
Hamry nad Sázavou, obec Jámy, obec Počítky, obec Lhotka, obec 
Vysoké, obec Polnička, obec Račín, obec Světnov, obec Vatín, obec 
Budeč, obec Březí nad Oslavou a městys Nové Veselí). 

• Řešit širší územní vztahy v rozsahu, v němž existují vazby prostorové i 
funkční mající vliv nebo související s rozvojem města (návaznost na 
územní systém ekologické stability sousedních k.ú., návaznost na 
dopravní řešení, technickou infrastrukturu, dostupnost nadřazené 
občanské vybavenosti). 

• Vzájemné územně plánovací vztahy se sousedními obcemi řešit 
v návaznosti na územně plánovací dokumentaci obcí tak, aby územní 
rozvoj respektoval požadavky na využití území přes správní hranici obce. 
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Pro tento cíl vytvořit podmínky, tzn. pro plynulou návaznost funkčního 
využití plochy i návaznost obslužných a krajinných systémů. Pokud 
potenciální rozvojové záměry sousedních obcí zasahují na území města 
Žďáru nad Sázavou, prověřit možnost jejich řešení. 

 

2. Požadavky na řešení vyplývající z územn ě analytických podklad ů 

Z územně analytických podkladů (dále jen ÚAP), pro řešení ÚP vyplývá následující: 

2.1. Územní podmínky pro příznivé životní prostředí 

• Promyšleným způsobem řešit rozvoj města z důvodů omezení požadavků 
na zábor zemědělského půdního fondu a neodůvodněný růst zastavěného 
území. 

• Uplatňovat nový – decentralizovaný způsob odvádění povrchových 
(dešťových) vod ze zastavěného území. 

• Revitalizovat hydrografickou síť v povodí za účelem navrácení (zlepšení) 
odtokových poměrů z povodí a celkového zlepšení vodohospodářské 
bilance povrchových i podzemních vod 

• Podporovat veřejnou dopravu a významně podpořit rozvoj nemotorové 
dopravy za účelem snížení individuální automobilové dopravy a zvýšení 
bezpečnosti. 

2.2. Územní podmínky pro hospodářský rozvoj 

• Zlepšit dopravní dostupnost dálnice D1 a koridorů rychlostních silnic. 
• Vytvořit podmínky pro rozvoj a větší diverzifikaci hospodářského 

potenciálu města. Podporovat rozvoj malých a středních podniků. 
• Využít výhodnou geografickou polohu města a přírodních podmínek pro 

rozvoj vícedenní rekreace. 

2.3. Sociální podmínky 

• V porovnání s ostatními územními celky využít poměrně výhodné 
demografické skladby obyvatelstva ve stabilizaci počtu obyvatel ve městě, 
resp. k jeho mírnému zvýšení. 

• Vytvořit podmínky pro regeneraci původního a staršího zastavění. 
• Zabývat se problematikou na úseku sociální a zdravotní péče vyvolané 

zvyšujícím se počtem obyvatel v poproduktivním věku. 
• V místních částech Žďáru na Sázavou preferovat formy bydlení 

individuálního s možností integrování vhodných podnikatelských aktivit. 
 

3. Požadavky na rozvoj území m ěsta Žďáru nad Sázavou 

3.1. Územní plán bude dále rozvíjet dlouhodobé rozvojové vize města uplatněné ve 
Strategickém plánu rozvoje města Žďáru nad Sázavou. 

3.2. Řešeným územím je správní území města Žďáru nad Sázavou, které je tvořeno 
katastrálním územím Město Žďár, katastrálním územím Zámek Žďár, 
katastrálním územím Stržanov a katastrálním územím Veselíčko. Celková 
výměra území města je 3 706,3 ha a na území města k 31. 12. 2009 žilo 23 259 
obyvatel. 

3.3. Řešením územního plánu zajistit podmínky pro udržitelný rozvoj území 
vytvořením harmonického vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje – 
environmentálním, sociálním a ekonomickým. 
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3.4. Ověřit průběh hranice zastavěného území vymezeného v platném územním 
plánu města s aktualizací zastavěnosti území města, provedené v rámci 
doplňujících průzkumů a rozborů, se skutečnostmi známými v době započetí 
prací na řešení územního plánu. 

3.5. Plochy bydlení 

• Respektovat skutečnost, že platný územní plán města vymezil dostatek 
zastavitelných ploch pro bydlení. 

• Na vymezených zastavitelných plochách lze realizovat domy potřebné 
druhové skladby. 

• Plochy bydlení jsou na území města vesměs vhodně situovány. Přesto 
zvážit zrušení zastavitelných ploch resp. jejich částí v méně vhodných 
lokalitách (sídliště Vodojem, SV okraj Stržanova, případně jiné). 

• Nedopustit další snižování počtu bytů v centrální části města zvl. na 
náměstí. 

3.6. Plochy rekreace 

• Akceptovat zásady řešení platného územního plánu města. 

• Požadavky denní rekreace obyvatel řešit přímo v obytném prostředí a na 
plochách občanského vybavení sportovního s tím, že významnou část 
ploch budou tvořit pozemky zeleně nebo vodních ploch. 

• Prověřit nové umístění zahrádkové kolonie jako náhradu za stávající 
stabilizovanou plochu u sídliště ve Žďáru nad Sázavou 3 v docházkové 
vzdálenosti s možným využitím pozemků ve vlastnictví města.  

• Plochy zahrádkářských osad je žádoucí s ohledem na jejich specifické 
využívání i umístění podrobněji členit se zohledněním příslušných 
charakteristik ploch. 

3.7. Plochy výroby a skladování, komerční využití 

• Územní plán prověří další využitelnost ploch v zastavěném území i 
zastavitelných ploch navržených platným územním plánem města. 
Zvláštní pozornost věnovat zastavitelným plochám při koridoru obchvatu 
sil. I/37 s ohledem na časové využití těchto ploch. 

• Rozvoj ploch pro výrobu a skladování směřovat do výrobní zóny Jamská, 
komerční aktivity rozvíjet pak zejména v zónách komerčního charakteru 
v lokalitách Starý Dvůr a ulice Brněnská. 

• V případě nedostatku ploch prověřit vhodnost využití části území při 
stávající silnici I/19 do Nového Města na Moravě v rozsahu snesitelného 
zásahu do krajinného rázu. 

• Zemědělskou výrobu považovat za stabilizovanou na stávajících plochách 
v místní části Mělkovice, Stržanov a v katastrálním území Zámek Žďár. 
Nové plochy pro zemědělskou výrobu nevymezovat. 

• Jedná se vesměs o plochy s vyššími až vysokými nároky na dopravní 
obslužnost. Z tohoto důvodu jejich dopravní napojení nesmí zatěžovat 
ostatní části města (bydlení, rekreaci apod.) a musí být bezpečné. 

3.8. Plochy smíšené 

• Na území města vymezit plochy smíšené obytné, případně plochy 
smíšené výrobní, eventuelně i plochy smíšené nezastavěného území. 

• Plochy smíšené obytné vymezit s ohledem na charakter zástavby, její 
urbanistickou strukturu a způsob jejího využití, když se nejeví účelné 
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členit území na plochy bydlení a občanské vybavenosti. Na plochách je 
nezbytné vyloučit umisťování staveb a zařízení snižujících kvalitu 
prostředí v těchto plochách. 

3.9. Plochy nezastavitelné 

• V nezastavěném území vymezit plochy zemědělské, plochy lesní 
případně plochy přírodní či smíšené nezastavěného území. 

3.10.  Plochy vodní a vodohospodářské  

• Plochy vymezit za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami. 
Akceptovat i další funkce ploch charakteru ekologického a estetického. 

• Nepřipustit další znehodnocování přirozených odtokových poměrů 
z povodí, nesnižovat plošnou výměru vodních ploch. 

3.11.  Plochy zeleně 

• Respektovat stávající plochy kvalitní sídelní zeleně jako nezastavitelné 
plochy. 

• Rozvíjet přírodní prostředí při řece Sázavě a vodního toku Staviště, 
propojit sídelní zeleň se zelení krajinnou. 

• Na všech plochách s rozdílným způsobem využití budou pozemky zeleně 
uvedeny v přípustném využití. 

                       

4. Požadavky na plošné a prostorové uspo řádání území (urbanistickou koncepci 
a koncepci uspo řádání krajiny) 

4.1. Akceptovat požadavky kladené na území města Politikou územního rozvoje ČR 
2008 a Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina. 

4.2. Urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny bude vycházet ze zásad 
platného územního plánu města. 

4.3. Město Žďár nad Sázavou rozvíjet jako spojité osídlení na katastrálních územích 
Město Žďár a Zámek Žďár. Části města Mělkovice, Radonín, Stržanov a 
Veselíčko budou rozvíjeny jako samostatná sídla. 

4.4. Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití analyzovat, případně 
přehodnotit a zpřesnit podmínky pro využívání území (hlavní využití – pokud je 
možné je stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně 
přípustné využití). 

4.5. Definovat podmínky prostorového uspořádání. U hlavních ploch s rozdílným 
způsobem využití určit maximální rozsah zastavitelnosti plochy se zachováním 
potřebného podílu zeleně. 

4.6. Respektovat urbanistickou strukturu města s historickým jádrem a hlavní 
městskou dominantou poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého s přilehlým 
areálem bývalého kláštera. Respektovat půdorysnou stopu původního 
zastavění v samostatných polohách stojících sídel. 

4.7. Stávající hladinu zastavění považovat za nepřekročitelnou. Na území města 
neuvažovat s umisťováním větrných elektráren ani jiných technicistních děl 
výrazně vertikálního charakteru. S ohledem na krajinný ráz neumisťovat 
fotovoltaické elektrárny ve volné krajině. Fotovoltaické články lze umisťovat 
k tomu příhodných místech v urbanizované části města.  



 8 

4.8. Části města Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko dosud vykazují vizuální 
znaky původních zemědělských sídel. Nepředpokládat zde s výrazným 
zvyšováním koeficientů zastavěnosti. Únosné zahušťování městského 
zastavění však může minimalizovat zábor volné krajiny. 

4.9. Eventuální nové zastavitelné plochy budou navazovat na zastavěné území 
případně na zastavitelné plochy. Nebyla zjištěna potřeba návrhu nových staveb 
ve volné krajině ani potřeba zásadního rozšíření stávajících samot. 

4.10. Krajina nezastavěného území bude nadále sloužit zemědělské výrobě, 
lesnímu hospodářství, rybářství a rekreačním pohybovým aktivitám. Stanovit 
zásady pro polyfunkční využívání krajiny. 

4.11. Prověřit síť účelových komunikací. Navrhnout její doplnění s ohledem na 
potřeby obsluhy polností, lesa i potřeby pěší turistiky a cykloturistiky. Analyzovat 
možnosti, které nabízí historická cestní síť. 

4.12. Podél liniových přírodních i uměle vzniklých prvků navrhnout výsadbu 
vhodných chybějících dřevin. 

4.13. S ohledem na krajinný ráz budou stanoveny takové podmínky prostorového 
uspořádání, které neumožní změnit charakter přírodních horizontů sídla a 
umisťovat stavby na přírodní dominanty.  

4.14. Územní plán prověří funkčnost územního systému ekologické stability, upraví, 
případně potvrdí jeho průběh a stabilizuje podmínky pro jeho tvorbu. 

4.15. V záplavovém území vodního toku nebudou navrhovány zastavitelné plochy. 

4.16. Územní plán prověří plochy ohrožené vodní erozí a navrhne případná 
protierozní opatření. Územní plán navrhne koncepci krajiny s ohledem na 
zvyšování její retenční schopnosti. 

 

5. Požadavky na řešení ve řejné infrastruktury 

5.1. Dopravní infrastruktura 

Silniční 

• Navázat na dopravní koncepci platného územního plánu města. 

• Při návrhu komunikačního systému vycházet z aktuálních dopravně 
inženýrských dat a základních prognostických charakteristik a výsledků 
zpracovaného modelu dopravy. 

• Zpřesnit koridory silnic I. třídy a silnice II. třídy vymezené v Zásadách 
územního rozvoje Kraje Vysočina jako veřejně prospěšné stavby v oblasti 
dopravy dle technické studie a místních podmínek.  

• Vyjasnit napojení silnice I/19 na obchvat silnice I/37 v úseku Hamry nad 
Sázavou – Žďár nad Sázavou. 

• Vymezit dostatečný prostor pro úpravu kruhové křižovatky na Brněnské 
ulici (u železniční trati). 

• Prověřit možnosti zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místech 
úrovňového křížení silnic se železniční tratí. 

• Neuvažovat s další přímou obsluhou nemovitosti ze silnic I. a II. třídy. U 
silnic III. tříd počty sjezdů minimalizovat. 
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Doprava v klidu 

• Dopravu v klidu řešit na stupeň automobilizace 1 : 2,5 dle ČSN 736110. 

• Bude nalezena náhrada za garáže rušené při kompletaci městského 
dopravního okruhu v prostoru ulice Neumannova. S jinou výstavbou 
řadových garáží neuvažovat. 

• Vytipovat místo pro případnou výstavu parkovacího domu 
v docházkových vzdálenostech od ploch bydlení s výrazným deficitem 
parkovacích stání. 

• Každý nový rodinný dům bude mít na svém pozemku minimálně jedno 
parkovací stání na byt. Předpokládat, že každý byt v nově realizovaném 
bytovém domu bude mít v tomto domě jedno parkovací stání. 

• Prověřit možnosti výstavby nových parkovišť či rozšíření parkovišť 
stávajících ve vazbě na centrální část města a přilehlé obytné zóny 
(sídliště Libušín, sídliště U Průmyslovky). 

• Prověřit vhodné plochy pro odstavná stání tranzitní dopravy a jejich 
technického a obslužného zázemí. 

Veřejná hromadná doprava 

• Akceptovat záměr na přestavbu autobusového nádraží s vazbami na 
železniční dopravu.   

Železniční doprava 

• Nepředpokládat změny na úseku tohoto druhu dopravy. 

Doprava pěší a cyklistická 

• Respektovat stávající i plánované chodníky, pěší a cyklistické stezky. 

• Zaměřit se na další integrovaný rozvoj nemotorové dopravy ve městě 
s cílem dosažení propojení jednotlivých důležitých bodů a městských 
částí a zvýšení její bezpečnosti. 

• Prověřit možnost oddělení motorové dopravy od nemotorové ve směru 
Žďár n./S – Stržanov. 

• Ulice Nádražní v úseku náměstí – pošta bude nadále definována jako 
pěší zóna. 

Doprava vodní a letecká 

• Doprava vodní ani letecká civilní nemá na území města své zájmy. 

5.2. Technická infrastruktura 

Vodní hospodářství 

• Respektovat zásady území dané Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací 
Kraje Vysočina. 

• Respektovat stávající koncepci zásobování města vodou ze stávajících 
vodovodních řadu. Vyhodnotit základní údaje o spotřebě vody a tlakových 
poměrech ve vztahu k zastavitelným plochám. 

• Zohlednit potřebu rekonstrukce starých rozvodných řad z 50. let minulého 
století. 

• Uvažovat s rozšířením akumulace u horního tlakového pásma o cca 2 x 
2 500 m3 a dolního tlakového pásma o cca 2 x 500 m3. 
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• Akceptovat další velké zdroje vody - Žďas, Agroslužby Veselíčko, Tokoz. 

• Respektovat vypracovaný Generel odvodnění města vč. projektové 
dokumentace kanalizace sídliště Klafar se soustředěním splašků do dvou 
čerpacích stanic, které budou splašky čerpat do stávajících stok města. 

• Místní část Mělkovice - sídlo v ochranném pásmu vodní nádrže Staviště. 
Požadavek na vybudování oddílné kanalizace a společně se sídlem 
Veselíčko budou odpadní vody čerpány do městské kanalizační sítě. 

• Kanalizace Veselíčko - viz. Mělkovice. 

• Radonín - nevyhovující jednotnou kanalizaci nahradit oddílnou kanalizací 
s čerpáním splaškových vod do sítě města. 

• Stržanov – akceptovat fakt, že oddílná kanalizace je ve výstavbě. 

• V zastavitelných plochách v okrajových částech města dbát na retenování 
a retardování odtoku přívalových srážkových vod. Dešťové vody je třeba 
pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovat na 
pozemku a uvádět do vsaku. 

Energetika 

• Město Žďár nad Sázavou bude nadále zásobováno el. energií z rozvodny 
110/22 kV nacházející se na okraji města u Brněnské ulice. Vlastní 
zásobení sídel je uskutečněno ze systému napájecích vedení 22 kV, která 
jsou ukončena transformačními stanicemi TS 22/0,4 kV.  

• Směrně vyhodnotit (stanovit) nárůst odebíraného el. výkonu s tím, že el. 
energie nebude ve větší míře využíváno k vytápění. 

• V případě nedostatečné kapacity přenosové sítě řešit v územním plánu 
její rozvoj a navrhnout plochy pro nové trafostanice. 

• Přenosová soustava VVN je na území města stabilizována, neuvažovat 
s jejím rozvojem. Zařízení přenosové soustavy ZVN se na území 
nenachází a nejsou známy záměry směřující k jejich umisťování na území 
města. 

• Navrhnout koncepci rozvoje systému zásobování plynem v koordinaci se 
systémem zásobování teplem, řešit koncepci plynovodních sítí stávajících 
a navrhovaných s přihlédnutím k aktualizovaným bilancím potřeb plynu, 
navrhnout hlavní trasy plynovodů a propojení tras plynovodů s ohledem 
na optimální uspořádání systému. 

• Zachovat stávající způsob zásobování města tepelnou energií. Umožnit 
napojení dalších staveb, ležících při horkovodu, na centrální zásobování 
teplem. Nové zastavitelné plochy napojovat bude-li to technicky možné a 
ekonomicky přijatelné. 

• Vyhodnotit možnosti na úseku využívání obnovitelných zdrojů energie. 

• Prověřit nezbytnost (potřebnost) navržených přeložek sítí technické 
infrastruktury. 

Veřejná komunikační síť 

• Základní síť elektronických komunikací zůstane zachována. 

Produktovody 

• Na území města se nenachází a nejsou známy záměry směřující k jejich 
umisťování na úseku města. 
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5.3. Odpadové hospodářství 

• Nebudou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. 
Koncepce nakládání s odpady bude respektovat Plán odpadového 
hospodářství.  

• Sběr, separace, třídění, svoz a ukládání odpadu je v současnosti 
stabilizován a je vyhovující i pro výhled.  

5.4. Občanská vybavenost 

• Zajistit ochranu stávajících zařízení občanské vybavenosti sloužící 
zejména pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny, 
zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva apod. 
(plochy občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení). 

• Zajistit ochranu stávajících zařízení občanské vybavenosti sloužící jako 
veřejná případně vyhrazená pohřebiště (plochy občanského vybavení – 
hřbitovy). 

• Akceptovat principy rozvržení ploch občanské vybavenosti dané platným 
územním plánem. 

• Prověřit potřebnost využití zastavitelných ploch občanské vybavenosti 
vymezených územním plánem města zejména se zaměřením na plochu 
sportovních zařízení jihozápadně od Kamenného rybníka a plochu 
sportovních zařízení v městě rozdvojení železniční trati ve směru do Brna 
a Nového Města na Moravě. 

• Stanovit podmínky pro nové využití plochy objektu bývalé I. ZŠ zahrnující 
co možná nejširší spektrum činností a aktivit. Přitom je nutno zohlednit 
situování plochy v centrální části města. 

5.5. Veřejná prostranství 

• Zajistit ochranu a umožnit rozvoj stávajících veřejných prostranství. 

• V zastavitelných plochách budou stanoveny podmínky pro vymezování 
veřejných prostranství podél veřejných komunikací a pro vymezování 
veřejných prostranství v návaznosti na ustanovení §§ 7 a 22 vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění, zejména s cílem zajistit dostatečný rozsah veřejné zeleně v těchto 
plochách. 

• Z veřejných prostranství budou dopravní a technickou infrastrukturou 
obsluhovány zastavitelné plochy. 

 

6. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 

6.1. Podmínky ochrany hodnot území budou vycházet z koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot stanovených v Zásadách územního 
rozvoje kraje Vysočina. 

6.2. Na základě územně analytických podkladů a analýzy přírodních hodnot budou 
vymezena cenná území s významným přírodním či krajinným potenciálem a 
stanoveny podmínky jejich územní ochrany a podmínky rozvoje hodnotných 
prvků. 

6.3. Bude zajištěna územní ochrana prvků a jevů podléhající památkové ochraně 
(světové kulturní dědictví UNESCO, národní kulturní památka, nemovité kulturní 
památky), včetně ochranného pásma „Areálu bývalého cisterciáckého kláštera 
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a poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře", budou zdůrazněny 
zákonné podmínky ochrany území s archeologickými nálezy (viz. lokality dle 
ÚAP - kategorie 1 – 3). 

6.4. Podmínkami využití území a podmínkami prostorového uspořádání území bude 
zajištěna ochrana urbanisticky hodnotných lokalit, architektonicky i historicky 
významných staveb, stavebních pozitivních dominant, památek místního 
významu i významných vyhlídkových bodů. 

6.5. Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na 
základě nich se za hodnoty území považují: 

Přírodní hodnoty 

• lokalita kolem údolní nivy Staviště jako místo se zachovalým krajinným 
rázem 

• významné vyhlídkové body: 

− návrší s kostelem sv. Jana Nepomuckého 
− Markův kopec u Stržanova 
− kóta 619 m n. m. v místní trati zvané Na Kačině 
− samota Starý Dvůr 
− křižovatka polních cest s kótou 607 m n. m. v místní trati zvané Na 

Skalici 

− kóta 628 m n. m. nad obytným souborem RD Vodojem 

• vytvářet podmínky pro realizaci územního systému ekologické stability, 
upřesnit vymezení jednotlivých skladebných částí 

Kulturní hodnoty 

• Urbanistické hodnoty 

− zachovalá jihozápadní strana náměstí v historickém zastavění na 
vyvýšenině nad řekou Sázavou 

− objekt poutního kostela sv. Jana Nepomuckého s přilehlým areálem 
zámku, hospodářským dvorem Lyra a vodními plochami Konventského 
a Branského rybníka 

− uceleně komponovaná a realizovaná obytná zóna Žďár nad Sázavou 3 
s jasnou kompoziční osou a objekty individuálního bydlení Danmarky 

− pravidelný veřejný prostor místní části Radonín 
− původně hodnotná náves sídla Stržanov se štítovou a okapovou 

orientací přilehlých nemovitostí do veřejného prostoru 
− dosud rozvolněná zástavba Mělkovic pod Břenkovým kopcem 
− dohledatelná urbanistická struktura sídla Veselíčko 

• Architektonicky cenné stavby 

− objekt banky v horní části nám. Republiky č.p. 68 (objekt bývalé 
Občanské záložny) 

− objekt banky v dolní části Havlíčkova náměstí č.p. 153 
− objekt Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad 

Sázavou, ul. Studentská č.p. 761 
− objekt Městského úřadu Žďár nad Sázavou, ul. Žižkova č.p. 227 
− objekt kina Vysočina, ul. Brodská č.p. 1000 
− rodinný dům ul. Sychrova č.p. 42 
− Smeykalova vila ul. Veselská č.p. 35 
− objekt sokolovny s hřištěm , Doležalovo náměstí č.p. 528 
− objekt bývalého Houfova statku, ul. Jungmannova čp. 437 (podán 

návrh na prohlášení za kulturní památku) 
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− objekt 1. ZŠ v horní části nám. Republiky č.p. 72 
− objekt na náměstí Republiky č. 61 (bývalý měšťanský dům) 
− objekty na Havlíčkově náměstí č.p. 254, 255, 256, 257, 258, 259 a č.p. 

260 (bývalé měšťanské domy) 
− objekt na Tvrzi č.p. 329 (Moučkův dům) 
− objekty v ulici Nádražní č.p. 431 a č.p. 429 (bývalé měšťanské domy) 
− rodinné domy v ulici Hutařova č.p. 542 a č.p. 543 (sgrafita) 
− objekt v ulici Smetanova č.p. 640 (objekt Osevy – obilné skladiště) 
− Tomanova vila ul. Brněnská č.p. 548 
− Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdr.(bývalá Lnářská 

škola) v ul. Dvořákova č.p. 404 
− Objekt 2. mateřské školy, ul. Okružní (dolní) č.p. 729 
− Objekt č.p. 28 Stržanov (bývalá základní škola) 

• Hlavní kompoziční osy 

− kompozice dvou na sebe kolmých os (S-J a V-Z) v areálu zámku 
s hospodářským dvorem Lyra 

− kompoziční osa budova městského úřadu a budova Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou 

− kompoziční osa Horní ulice – náměstí – Dolní ulice a na ní kolmá 
důležitá osa Nádražní ulice 

− kompoziční osa Veselská ulice – hlavní brána Žďasu 

• Stavební dominanty (pozitivní) 

− poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
− areál zámku s konventním chrámem a zvonicí a dolním hřbitovem  
− věž farního kostela sv. Prokopa 

• Rybniční soustavy, aleje 

− soustava rybníků na pravostranném přítoku vodárenské nádrže 
Staviště 

− soustava rybníků v místní trati zvané Vetla 
− soustava rybníků na Honzovském potoce 
− dochovaná alej stromů při komunikaci na vrch Salvátor a usedlost 

Starý Dvůr 

6.6. Zabývat se potřebou zmírnění negativního vnímání nepříznivých 
antropogenních dominant (hala č. 5 fy Žďas, silo ZZN, bytové domy Palachova, 
komíny) zejména z míst důležitých průhledů a pohledů. Novou zástavbou nesmí 
dojít k narušení pohledových os na příznivě působící dominanty. 

6.7. Řešit přechod urbanizovaného území do volné krajiny tak, aby tato hranice 
nebyla ostrá. 

6.8. Zejména v prostorově odloučených místních částech města bude postupováno 
dle metodického pokynu Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Žďárské 
vrchy. Při návrhu územního plánu postupovat v souladu s Plánem péče 
v CHKO. 

6.9.  Ochrana zemědělského půdního fondu – v maximální míře využít 
zastavitelných ploch, které byly příslušnými orgány odsouhlaseny v platné 
územně plánovací dokumentaci města. 

6.10. Územní plán může vymezit architektonicky nebo urbanisticky významné 
stavby, pro které může architektonickou část projektové dokumentace 
zpracovávat jen autorizovaný architekt. 
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6.11. Pokud to bude z hlediska veřejných zájmů potřebné, budou územním plánem 
vymezeny stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení dle § 117 odst. 1 
stavebního zákona. 

 

7. Požadavky na ve řejně prosp ěšné stavby, ve řejně prosp ěšná opat ření a asanace 

7.1. Veřejně prospěšné stavy, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 

• obchvat silnice I/37 včetně souvisejících dopravních staveb 
• propojení ulice Wonkova – Novoměstská – Jamská – Brněnská 
• úprava napojení ul. Santiniho – Tokoz – sil. III/35016 

7.2. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 

• prověřit potřebu vymezení těchto opatření pro založení lokálních prvků ÚSES, 
případně pro zvyšování retenčních schopností území 

7.3. Asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit 

• objekty v trase obchvatu silnice I/37 a I/19 
• objekty v trase propojení silnice Wonkova – Novoměstská – Jamská – 

Brněnská 

7.4. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

• nebyly zjištěny důvody pro jejich návrh 

7.5. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo 

• lze je uplatnit pro stavby uvedené v bodě 8.1 
• školské stavby a zařízení Starý dvůr 
• sportovní stavby a zařízení Starý dvůr  

7.6. Veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo 

• lze je uplatnit pro opatření uvedená v bodě 8.2 

7.7. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření převzaté ze Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina 

• Veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy 

• DK02 – silnice I/19 (čl. 7.1, (150, 151a), 152 a), b) ZÚR Kraje Vysočina) 
• DK05 – silnice I/37 (čl. 7.1, (150, 151a), 152 a), b) ZÚR Kraje Vysočina) 
• DK19 – silnice II/353 (čl. 7.1, (150, 151b), 152 a) ZÚR Kraje Vysočina) 

• Veřejně prospěšná opatření územní systém ekologické stability: 

• U018 – NRBK K124 – Žákova hora NKOD (čl. 7.5, (163) ZÚR Kraje 
Vysočina) 

• U027 – RBC Peperek NKOD 1565 (čl. 7.5, (163) ZÚR Kraje Vysočina 

7.8. Zadání územního plánu Žďár nad Sázavou nevylučuje vymezení i jiných 
veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které 
lze práva k pozemkům vyvlastnit. 

7.9. Zadání územního plánu Žďár nad Sázavou nevylučuje vymezení i jiných 
veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 
uplatnit předkupní právo. 
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8. Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních p ředpis ů (např. požadavky na 
ochranu ve řejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpe čnosti státu, ochrany 
ložisek a surovin, geologické stavby území, ochrany p řed povodn ěmi a jinými 
rizikovými p řírodními jevy 

8.1. Ochrana veřejného zdraví 

• V řešeném území nedopustit umisťování zařízení a činností, které mohou 
narušit kvalitu životního prostředí jako celku. 

• Produkce znečištění ze stacionárních tepelných zdrojů (nízkopodlažní rodinná 
zástavba) bude nadále snižována postupným přechodem na vytápění 
domácností ekologicky šetrnějšími palivy (zemní plyn, elektřina, alternativní 
zdroje tepla). 

• U ploch podnikatelské činnosti budou jejich ochranná pásma limitovaná 
hranicemi pozemku investora. U ploch zemědělské živočišné výroby je možno 
z důvodu organoleptických vlivů (zápachu) připustit výjimku v rozsahu 
ochranných pásem vymezených v platném územním plánu (hospodářský dvůr 
Lyra – 40 m od hranice výrobní plochy, areál Veselíčko 70m od hranice 
výrobní plochy). 

• Respektovat ochranná pásma ČOV Žďár nad Sázavou v rozsahu 100 m od 
obvodu zařízení dle platného územního plánu města. 

• Organizace zastavitelných ploch bydlení, ploch veřejné a sportovní občanské 
vybavenosti v platném územním plánu města dostatečně zohledňuje 
požadavky na kvalitu životního prostředí obyvatel. 

8.2. Civilní ochrana a bezpečnost státu 

• Stávající systém ochrany obyvatelstva je stabilizován, stávající stálé úkryty 
akceptovat, těžiště ukrytí obyvatelstva bude spočívat v improvizovaných 
úkrytech. 

• Prověřit trvání hranic havarijních pásem nebezpečných zařízení (zóna I.-III.) 
kolem vodojemu u Novoměstské silnice. U jiných zařízení na území obce 
nebyla havarijní pásma zjištěna (stanovena). 

• Zajistit zpřístupnění jednotlivých ploch pro techniku Hasičského záchranného 
sboru. 

• Vodovodní řady dimenzovat tak, aby byl zajištěn dostatek požární vody. 
• Respektovat skutečnost, že se na území obce nachází ochranné pásmo 

vojenského nadzemního vedení a ochranné pásmo vojenského letištního 
radiolokačního prostředku. 

• Celé správní území Žďáru nad Sázavou je vymezeným územím MO ČR ve 
smyslu § 175 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění. 

• Respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranného pásma 
stávajícího i plánovaného dopravního systému. 

• Na území města není uvažováno s výstavbou výškových staveb (větrných 
elektráren, stožárů GSM apod.). 
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8.3. Ochrana ložisek a surovin, geologická stavba území 

• Na území města se nenachází dobývací prostor ani chráněné ložiskové území 
nerostných surovin, rovněž zde není stanoven žádný dobývací prostor pro 
výhradní ložiska radioaktivních nerostů. 

• Při řešení zastavitelných ploch upozornit, že severní část území obce (i sídla) 
Veselíčko se nachází na poddolovaném území z minulých těžeb. Jiná 
poddolovaná území se na území města nenachází. 

• Na území města se netěží žádné suroviny místního významu ani není s jejich 
těžbou uvažováno. 

• Na území města se nenachází sesuvná území. 

8.4. Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 

• Respektovat vyhlášená záplavová území Sázavy, Stržského potoka a 
Stavišťského potoka. 

• Řešením územního plánu v maximální míře zachovat možnost rozlivu 
v nezastavěných územích a umožnit rozliv v pasivních zónách. 

• Na území města se vyskytují problémová místa při přívalových deštích a 
následnou půdní erozí a ohrožením zastavěného území. Řešit vhodnou 
změnou využívání těchto ploch. 

• Při návrhu zastavitelných ploch dbát na řešení odtokových poměrů tak, aby 
nedocházelo k jejich výraznému zhoršení. 

• Dle mapy radonového rizika se většina území ve správní oblasti Žďáru nad 
Sázavou a území k němu přilehlého nachází v kategorii střední radonové 
riziko. 

 

9. Požadavky a pokyny pro řešení hlavních st řetů a problém ů v území 

9.1. Základní podmínky s ohledem na možnosti a předpoklady území a jeho obecně 
prospěšný rozvoj jsou dány platnou územně plánovací dokumentací. V rámci 
doplňujících průzkumů a rozborů nebyly zjištěny závažné podněty, záměry, 
které by významným způsobem narušily koncepci územního plánu města. 

9.2. Aktuální potřeby je možno řešit v rámci rozvojových záměrů platného územního 
plánu. Záměry, které pominuly a nebudou v řešení územního plánu uplatněny, 
rovněž nebudou mít významný dopad na celkovou koncepci návrhu. 

9.3. Na úseku dopravního řešení je třeba: 

• ověřit časovou reálnost obchvatu sil. I/37 zvl. napojení sil. I/19  
• prověřit možnosti pro řešení dopravy v klidu zejména z důvodu stále se 

prohlubujících rozdílů mezi potřebami a možnostmi území (zvl. při trvající 
preferenci umisťování parkovacích a odstavných stání jen na terénu) 

• maximum silniční dopravy do firmy Žďas a.s. organizačními opatřeními 
přesunout na Jihlavskou ulici 

9.4. Budou prověřeny potřeby výrobních ploch. Z dříve zpracovaných podkladů (pro 
změnu č. 3 ÚPO) se jeví reálný rozvoj při ul. Jamská. Rozvoj při Novoměstské 
silnici by s největší pravděpodobností nebyl úspěšný z důvodů zájmů ochrany 
krajiny a přírody. Únosnost rozsahu zastavitelných ploch prověřit. 
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9.5. Kvalita života – územně plánovací dokumentace města vymezuje dostatek 
rozvojových ploch pro různé formy bydlení, pro veřejnou občanskou 
vybavenost, tělovýchovu a sport i komerční složky občanské vybavenosti. Při 
zachování zásad územního plánu města může být zachována prostupnost 
krajiny, dostatečně rekreační zázemí města, realizace ÚSES apod. Zvážit 
případnou redukci zastavitelných ploch. 

9.6. Prověřit soulad údajů poskytovatele dat pro ÚAP ORP Žďár nad Sázavou s 
údaji uvedených v Ústředním seznamu ochrany přírody u přírodních památek 
Peperek a Díly u Lhotky vč. ochranných pásem. Ověřit, zda v ÚAP OPR Žďár 
nad Sázavou navrhovaná přírodní památka Šafranice byla v průběhu prací na 
územním plánu vyhlášena. 

9.7.  Nebyly shledány zásadní nedostatky a problémy v napojení města na 
technickou infrastrukturu. V souvislosti s lepším využíváním tepla a 
hospodařením s teplem se projevuje převis kapacitních možností výroby tepla 
nad teplem spotřebovaným. Zpřesnění návrhu technické infrastruktury není 
důvodem ke změně koncepce platného územního plánu města. 

9.8. Při řešení nového územního plánu respektovat platná územní rozhodnutí a 
stavební povolení. 

 

10. Požadavky na vymezení zastav ěného území, zastavitelných ploch a ploch 
přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídlení struktury a polohu m ěsta 
v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

10.1. Město Žďár nad Sázavou se nachází v rozvojové oblasti OBk 4. Tvoří 
významné střední centrum osídlení v Kraji Vysočina. 

10.2. V rámci zachování kontinuity vývoje se předpokládá zachování zastavitelných 
ploch vymezených platným územním plánem, s výjimkou těch, pro jejichž 
vyřazení budou závažné důvody. 

10.3. Zvláště zastavitelným plochám budou stanoveny podmínky prostorového 
uspořádání s ohledem na charakter území a jeho efektivní využití. 

10.4. Při prověřování potřebnosti výrobních ploch zohlednit poměrně vysokou 
dojížďku pracujících do Žďáru nad Sázavou nejen z jeho zájmového, ale i 
širšího území. 

 

11.  Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, ve kterých bude uloženo prov ěření 
změn jejich využití územní studií 

11.1. Vyznačit plochy a koridory, u kterých podmínky prostorového uspořádání nelze 
vzhledem k jejich rozsahu a charakteru stanovit v řešení územního plánu a je  
nutno prověřit územní studií. 
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11.2. Potřebu vyhotovení územní studie možno uplatnit na plochách se složitými 
územními podmínkami i na plochách, kde lze očekávat větší nároky na 
koordinaci jednotlivých zájmů. 

11.3. Územní studie stanoví zejména koncepci veřejné infrastruktury včetně 
požadavků na řešení veřejných prostranství a obecné podmínky prostorového 
uspořádání (např. uliční a stavební čáru, odstup zástavby od sousedních ploch 
s jinou funkcí, šířku pásu vzrostlé zeleně, apod.) 

11.4. Územní plán bude obsahovat lhůtu pro pořízení územní studie, její schválení 
pořizovatelem a vložení dat do evidence územní plánovací činnosti. 

 

12. Požadavky na vymezení ploch a koridor ů, pro které budou podmínky 
pro rozhodování o zm ěnách využití stanoveny regula čním plánem 

12.1. Územní plán může navrhnout plochy a koridory, ve kterých pořízení a vydání 
regulačního plánu je podmínkou. 

12.2. Pro každou takto vyznačenou plochu stanoví zároveň zadání pro zpracování 
regulačního plánu. 

 

13.  Požadavky na vyhodnocení vliv ů územního plánu na udržitelný rozvoj území, 
pokud dot čený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
posouzení územního plánu z hlediska vliv ů na životní prost ředí nebo pokud 
nevylou čil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast 

13.1. Nepředpokládá se nutnost vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný 
rozvoj, neboť: 

• nový územní plán bude respektovat koncepci platného územního plánu města 
• není uvažováno s rozvojem zastavění do lokalit se zájmy ochrany přírody a 

krajiny. Nebude narušen vzhled ani přístupnost krajiny 
• je zajištěna prostupnost urbanizovaného území pro ÚSES 
• aktuální potřeby na řešení rozvojových zájmů budou vesměs uplatněny na 

plochách vymezených platným územním plánem 
• nedojde k zásahu do kulturních urbanistických ani architektonických hodnot 

území 
• akceptovány budou principy řešení technické a dopravní infrastruktury, které 

byly ověřeny platným územním plánem 
• zásady týkající se ochrany veřejného zdraví byly prověřeny platným územním 

plánem. Nejsou známy důvody, proč by mělo novým územním plánem dojít 
k překročení těchto zásad 

13.2. Návrhem územního plánu nedojde k dotčení ani ovlivnění lokalit Natura 2000, 
neboť se nachází v dostatečné vzdálenosti od aktivního (rozvojového) území 
města. Na území města se ptačí oblast nenachází. 



 19 

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že ochranu veřejného zdraví, životního prostředí 
i kulturních hodnot lze zajistit standardními postupy dle platných právních předpisů. 

− Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jako orgán ochrany přírody, 
v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona vydala stanovisko, ve kterém je 
uvedeno, že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí 
oblasti.  

− Krajský úřad, odbor životního prostředí, ve smyslu § 45i odst.1 zákona, 
zároveň konstatuje, že řešení předloženého návrhu zadání nebude mít 
významný vliv na evropsky významné lokality (EVL) ani ptačí oblasti (PO), 
protože návrh územního plánu ctí současně platný územní plán města a jeho 
schválené změny (č. 1 až 3) a v bezprostřední blízkosti EVL, jež se nachází 
na území CHKO Žďárské Vrchy, nenavrhuje nové rozvojové plochy. Toto 
stanovisko se vztahuje pouze na území mimo Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy. 

− Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, nepožaduje 
vyhodnocení vlivů územního plánu obce Žďár nad Sázavou na životní 
prostředí. Předložený návrh zadání sice stanoví rámec pro umístění záměrů, 
u nichž lze předpokládat závažné negativní vlivy na životní prostředí - jedná 
se o plochu pro výrobní aktivity, ale tato plocha byla již hodnocením SEA 
posuzována a vyhodnocena jako vyhovující.  

14. Případný požadavek na zpracování konceptu, v četně požadavk ů na zpracování 
variant 

14.1. Nový územní plán v zájmu kontinuálního rozvoje města bude sledovat koncepci 
platného územního plánu města Žďár nad Sázavou. 

14.2. Nové potřeby města nejsou takového charakteru, aby je bylo potřeba znovu 
prověřovat v konceptu územního plánu Žďár nad Sázavou. 

14.3. Ze stejných důvodů není uvažováno ani s vypracováním variant řešení 
územního plánu. 

15. Požadavky na uspo řádání obsahu konceptu a návrhu ÚP a na uspo řádání obsahu 
jejich zd ůvodn ění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně 
měřítek a po čtu vyhotovení 

15.1. Bude dodržen obsah členění územního plánu podle přílohy č. 7 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb. v platném znění. 

15.2. Obsah návrhu územního plánu bude vyhotoven v rozsahu: 

• Územní plán 

− textová část 
− výkres základního členění 1 : 5 000 
− hlavní výkres 1 : 5 000 
− výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 

• Odůvodnění územního plánu 

− textová část  
− koordinační výkres 1 :     5 000 
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− výkres širších vztahů 1 : 100 000 
− výkres předpokládaných záborů půdního fondu  1 :     5 000 

15.3. Grafická část územního plánu může být doplněna schématy, textová část 
odůvodnění územního plánu přílohami. 

15.4. Územní plán bude zpracován v souladu s metodikou digitálního zpracování 
územních plánů pro kraj Vysočina (MINIS). Výkresová a textová část 
jednotlivých etap ÚP bude odevzdána ve formátu *.pdf a *.doc. Digitální podoba 
čistopisu bude zpracována dle metodiky MINIS. 

15.5. Pro společné jednání bude dokumentace návrhu Územní plán Žďár nad 
Sázavou předána pořizovateli ve dvou autorizovaných vyhotoveních a v *.pdf a 
*doc. Pokud dojde na základě projednání s dotčenými orgány k úpravě návrhu 
Územního plánu Žďár nad Sázavou, tak projektant návrh ÚP Žďár nad Sázavou 
doplní a upraví. V případě, že po společném projednání návrhu ÚP Žďár nad 
Sázavou nedojde k úpravám, bude dotištěno pouze jedno paré pro veřejné 
projednání návrhu ÚP Žďár nad Sázavou. Po veřejném projednání budou buď 
dotištěna zbývající dvě autorizovaná paré anebo vyhotovena čtyři autorizovaná 
paré  Územního plánu Žďár nad Sázavou.  


