
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č. 21 

M A T E R I Á L  B E Z  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  

 DNE: 18.5.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:   21/2017/MP-6 

 

NÁZEV:   
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2017, 

k zabezpe čení místních záležitostí ve řejného po řádku na ve řejných prostranstvích  

 
 

 

ANOTACE: 
 
Touto vyhláškou se vymezují činnosti a podmínky, které by mohly narušit veřejný pořádek 
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Zastupitelstvo města po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích dle 
předloženého návrhu 

Starosta města Místostarosta města Tajemník MěÚ 

Odbor majetkoprávní Úsek tajemníka a správy MěÚ Odbor finanční 

Odbor komunálních služeb  Odbor rozvoje a územního 
plánování 

Odbor stavební 

Odbor školství, kultury a sportu Odbor sociální Odbor občansko-správní a OŽÚ 

Odbor dopravy Odbor životního prostředí Odd. správy měst. lesů a rybníků 

Oddělení informatiky Odd. finanční kontroly a 
interního. auditu 

Městská policie 

Projektový koordinátor Krizové řízení Technická správa budov města 

Zpracoval:  

OP, MP, OKS, OŠKS, TSBM          

Předkládá: 

Rada města 

 

 



 

Název materiálu: Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 

 
Počet příloh: 2 
 
 
Popis 
Touto vyhláškou se vymezují činnosti a podmínky, které by mohly narušit veřejný pořádek 
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
 
 
Geneze případu 
Vedení města uložilo zpracovat Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. V případě, že bude tato vyhláška schválena, dojde 
ke zrušení obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 2/2006, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 23. 3. 2006.  
Za činnosti, které by mohly ve městě Žďár nad Sázavou narušit veřejný pořádek nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou považovány zejména: 

1. pořádání veřejných produkcí,  
2. rušení nočního klidu a provozování hlučných činností v nevhodnou denní dobu,  
3. nevhodné užívání veřejné zeleně, 
4. nepovolené vylepování plakátů, reklam, inzerátů apod., 
5. používání pyrotechnických výrobků,  
6. žebrání, 
7. nabízení, sjednávání, provozování a využívání sexuálních služeb. 

 
 
Návrh řešení 

• Vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 
pořádku na veřejných prostranstvích.  

 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Nejsou uvedeny 
 

 
Stanoviska   
Na přípravě vyhlášky se podílel starosta města, místostarosta města, majetkoprávní odbor, 
městská policie, odbor komunálních služeb, odbor školství, kultury a sportu a organizační složka 
Technická správa budov. 
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Město Žďár nad Sázavou 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA M ĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

č. 2/2017 

k zabezpe čení místních záležitostí ve řejného po řádku na ve řejných 

prostranstvích 

 
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.5.2017 usnesením 
č. 21/2017/MP-6 usneslo vydat na základě § 10 písm. a), b), c) a d) v souladu s § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
ustanovení § 24 odst. 2 č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“). 
 

Preambule 
Veřejným pořádkem se rozumí souhrn společenských vztahů, které vznikají, rozvíjejí 
se a zanikají na místech veřejných a veřejnosti přístupných, které jsou upraveny právními 
normami a jejichž zachování je významné pro zajištění klidného a spořádaného soužití. 
 
 
 

Část I. 

Článek 1 

Výklad pojm ů 

Pro účely této vyhlášky se rozumí: 
 

1. Veřejné prostranství – všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru1 

2. Veřejně prosp ěšné zařízení - zařízení, které slouží veřejnosti a je umístěno 
na veřejném prostranství (např. lavičky, nádoby na odpad, veřejné osvětlení, zařízení 
hřišť apod.). 

3. Noční klid  - doba od 22:00 do 06:00 hodin2. V této době je každý povinen zachovat 
klid a omezit hlučné projevy3. 

4. Veřejná zeleň - jsou stromy, stromořadí, keře, živé ploty, travnaté plochy, květinové 
záhony, mobilní zeleň apod. na veřejných prostranstvích. 

5. Správce ve řejné zelen ě – příslušný odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou. 
6. Veřejná produkce  - pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, případně dalších hromadných akcí 
s hudbou živou i reprodukovanou, konanou na území města. 

7. Území města - území tvořené katastrálním územím Města Žďár nad Sázavou 
8. Zastavěné území - území definované a vymezené v platném Územním plánu Města 

Žďár nad Sázavou a dále definované v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)4. 

 

                                                           
1 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
2 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
3 § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 2 odst. 1 písm. d), § 58, § 189 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) Hranice současně zastavěného území města jsou vyznačeny v územním plánu města, 
schváleném zastupitelstvem města dne 8.9.2016 usnesením č.j. 16/2016/ORUP/8. 
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Část II. 

Článek 2 

Vymezení činností, za podmínek dále uvedených, které by mohly  narušit ve řejný 
pořádek ve m ěstě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpe čnosti, zdraví 

a majetku 
 
Za činnosti, za podmínek dále uvedených, které by mohly ve městě Žďár nad Sázavou 
narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví 
a majetku jsou považovány zejména: 

1. pořádání veřejných produkcí,  
2. rušení nočního klidu a provozování hlučných činností v nevhodnou denní dobu,  
3. nevhodné užívání veřejné zeleně, 
4. nepovolené vylepování plakátů, reklam, inzerátů apod., 
5. používání pyrotechnických výrobků,  
6. žebrání, 
7. nabízení, sjednávání, provozování a využívání sexuálních služeb. 

 
 

Článek 3 

Podmínky pro po řádání ve řejných produkcí 

1. Veřejné produkce lze na veřejných prostranstvích provozovat pouze v době od 8:00 do 
24:00 hod.  

2. V lokalitě Pilská nádrž, která je vymezena Přílohou č. 1, bod 48, lze veřejné produkce 
provozovat pouze v době od 8:00 do 02:00 hod.  

3. V lokalitě místní část Veselíčko lze veřejné produkce provozovat pouze v době od 8:00 
do 02:00 hod.  

4. Časové omezení v odst. 1 se nevztahuje na den konání novoročních oslav z 31. 12. na 1. 
1. kalendářního roku. 

5. Pořadatel veřejné produkce je povinen respektovat stanovenou dobu nočního klidu.  
6. Pořadatel veřejné produkce je povinen oznámit Městskému úřadu Žďár nad Sázavou 

nejméně 7 kalendářních dnů před jejím konáním následující skutečnosti: 
a) jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li 

odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele, je-li pořadatelem právnická osoba, 
název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu 
jedná, 

b) označení druhu veřejné produkce (opakující se veřejné produkce), dobu a místo 
konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení, 

c) předpokládaný počet účastníků, 
d) počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení, 
e) kontaktní údaje osob, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má 

veřejná produkce konat, 
f) lhůtu, ve které bude proveden úklid místa konání veřejné produkce, a způsob tohoto    

úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena pro pořádání veřejných produkcí uvedených 
v čl. 1,  

g) způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání 
veřejné produkce5,  

h) způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti 
požární ochrany6, 

i) souhlas vlastníka nebo uživatele prostor, kde se akce koná, s jejich využitím 
                                                           
5 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
6 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 
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Článek 4 

Rušení no čního klidu a omezení hlu čných činností v nevhodnou denní dobu 

1.  Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin7. V této době je každý 
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy8. 

2.  Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu9 
v zastavěném území města veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů 
způsobujících hluk, např. cirkulárek, motorových pil, křovinořezů. 

3.   Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví,  
že žádná doba nočního klidu se nevymezuje. 

 
 

Článek 5 

Pravidla pro pohyb ps ů na veřejných prostranstvích a pravidla k užívání za řízení 
města sloužících pot řebám ve řejnosti 

1. Fyzická osoba10 je povinna mít psa na veřejných prostranstvích znázorněných 
v Příloze č. 1 této vyhlášky, která je její nedílnou součástí, vždy na vodítku. 
Doporučuje se, aby byl pes opatřen i náhubkem.  

2. Fyzická osoba je vždy povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.  
3. Každý pes musí být označen známkou a to tak, aby mohl být jednoznačně 

identifikován. 
4. Fyzická osoba provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních psů je povinna 

zajistit, aby pes byl vybaven místo evidenční známky podle odst. 3. známkou 
s telefonním kontaktem výcvikového centra, kde je pes evidován.  

5. Pravidla pro pohyb psů na vodítku uvedená v odst. 1. se nevztahují na psy slepecké, 
záchranářské, asistenční a služební. 

6. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy psa odstraní neprodleně toto 
znečištění osoba, která má psa v dané chvíli ve své péči. 

7. Zakazuje se vstup se zvířaty do zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, která 
jsou označena nápisem: „ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY“. Těmito zařízeními jsou 
zejména objekty a budovy v majetku města (městský úřad, muzeum, knihovna, 
poliklinika, sportoviště, dětská hřiště, pískoviště atd.). Zákaz se nevztahuje na psy 
slepecké, záchranářské, asistenční a služební. 

 

Článek 6 

Nevhodné užívání ve řejné zelen ě 

1.   Na plochách veřejné zeleně není dovoleno: 
a) stát, zastavit nebo jezdit motorovými vozidly,  
b) jezdit na motocyklech nebo v autech po parkových cestách, 
c) poškozovat, znečišťovat a ničit veřejnou zeleň11, 
d) vstupovat na květinové záhony, 
e) užívat plochy veřejné zeleně pro nakládání a skládání materiálu, surovin a výrobků 

na dobu delší než 24 hod., 
f) bez souhlasu vlastníka, správce veřejné zeleně popř. oprávněného uživatele této 

veřejně zeleně vysazovat nebo ošetřovat vegetaci.  

                                                           
7 § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
8 § 47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
9 Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 

klidu, v platném znění 
10 Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba 
11 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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2. Omezení uvedené v odst. 1. písm. a) se nevztahuje na oprávněné obslužné, údržbové 
a pěstitelské činnosti a na povolené zábory veřejného prostranství. 

 
 
 

Článek 7 

Nepovolené vylepování plakát ů, reklam, inzerát ů apod. 

1. Na veřejných prostranstvích na území města a na objektech a zařízeních ve vlastnictví 
města není dovoleno vylepování plakátů, inzerátů a dalších propagačních materiálů, mimo 
plochy k tomu určené.  

2. Bez předchozího souhlasu města není dovoleno jiné přechodné instalování (např. 
připevňovat drátem či provazem) plakátů, inzerátů či jiných propagačních materiálů na 
objektech a zařízeních ve vlastnictví města, mimo plochy k tomu určené a schválené. 

 
 
 

Článek 8  
Používání pyrotechnických výrobk ů 

1. Používání pyrotechnických výrobků je na veřejných prostranstvích území města zakázáno. 
2.  Ustanovení odst. 1. se nevztahuje na dny 31. 12, 1. 1. a 30. 4. kalendářního roku. 
3. Výjimku ze zákazu stanoveného v čl. 8 odst. 1. může na základě žádosti udělit Rada města. 
4. Žadatel v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. 

jinou adresu pro doručování, název nebo obchodní firmu, IČ osob nebo obdobný údaj 
a adresu sídla, popř. jinou adresu pro doručování, místo a čas používání zábavné 
pyrotechniky12. 

 

Článek 9 

Žebrání  

Na území města se zakazuje žebrání na veřejných prostranstvích znázorněných v Příloze 
č. 1 k této vyhlášce, která je její nedílnou součástí. 

 

 

Článek 10 

Nabízení, sjednávání, provozování a využívání sexuá lních služeb 

Činnosti uvedené v názvu článku potažmo v článku 2 odst. 7. této vyhlášky je zakázáno 
provádět na všech veřejných prostranstvích, která se nacházejí v zastavěném území13 
města. 
 
      Část III. 

Článek 11 

Dohled a kontrola 

Dohled nad dodržováním ustanovení této vyhlášky jsou oprávněni provádět strážníci 
Městské policie města, kontrolou jsou pověřeni pracovníci příslušného orgánu města 
a Policie ČR. 

                                                           
12  § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
13

 § 2 odst. 1, § 58 a § 189 odst. 1. zákona. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hranice současně zastavěného území města jsou vyznačeny v v územním 
plánu města, schváleném zastupitelstvem města dne 8.9.2016 usnesením č.j. 16/2016/ORUP/8. 
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Část IV. 

Závěrečná ustanovení 

Článek 12 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2006, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích ze dne 23. 3. 2006. 

 

 

Článek 13 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………. .......   ………………………....... 
    Ing. Josef Klement      Mgr. Zdeněk Navrátil 
         místostarosta      starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017  

Vymezení veřejných prostranství na území města Žďár nad Sázavou pro účely této vyhlášky: 

Vyvěšeno dne:  

Sňato dne: 



Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2017 

Vymezení veřejných prostranství na území města Žďár nad Sázavou pro účely této vyh lášky 

1. Plochy kolem české pojišťovny (ul. Dolní), polikliniky a prodejny Lidi včetně parkoviště (ul. 
Studentská). 

2. Libušin 1 - sídlištní zeleň a zpevněné plochy vč. části komunikace ul. Studentská, ohraničeno ul. 
Dolní, potokem Staviště, ul. Studentskou (vč. ploch před SATT- tepelné hosp. a VAS). 

3. Ul. Studentská- plochy před zastávkou MHD, domovem mládeže, VOŠ a SPŠ, kolem gymnázia 
na ul. Neumannova (vně oplocení) vč . hřiště za VOŠ a SPŠ. 

4. Ul. Neumannova - okolí garáží nad hřištěm za VOŠ a SPŠ a garáží na ul. Vodárenská vč. 
komunikace. 

5. Okolí DM Centra, plochy pod prodejnou nábytku a veř. WC, louka za DM Centrem vč. Rákosníčkova 
hřiště. 

6. Okolí urnového háje, Domu dětí a mládeže, Vesny a dalších komerčních budov na této straně 
náměstí Republiky až po Komerční banku, centrální parkoviště. 

7. Sídliště U průmyslovky 1, ohraničeno ul. Neumannova, Bří Čapků, plotem hřiště 4. ZŠ vč. okolí 
prodejny na ul. Bří čapku. 

8. Sídliště Vodojem- ohraničeno ul. Novoměstská, Neumannova, Kosinkova a částr ul. Vysocká. 

9. Sídliště U průmyslovky 2 - od Břl Čapku po ul. Neumannovu, dále ul. Wolkerova, Vančurova, 
Nezvalova, Švermova a Nerudova. 

1 O. 4. ZŠ, MŠ. 

11 . Plochy kolem obch. domu Konvent (ohranič. ulicemi Horní, Nerudova a Novoměstská) . 

12. Ul. Novoměstská (plochy před rodinnými domky a podél silnice) po křižovatku s ul. Neumannova. 

13. Park před hřbitovem mezi ulicemi Jamská a Novoměstská včetně plochy před bývalou školní 
zahradou, okolí garáží, bytových domů a firem na ulici Novoměstská až po rybník Velký Posměch a 
ulici Jamskou. 

14. Okolí MěÚ a budovy nad MěÚ , centrum Florian, parkoviště pod MěÚ, schodiště pod 2. ZŠ a přilehlé 
plochy (ohraničeno ul. Dr. Draže, Žižkova, Komenského). 

15. Ul. Komenského- okolí bytovek vč. celé komunikace. 

16. Okolí 2. ZŠ, 3. ZŠ, Obchodní akademie, bývalý domov mládeže (ul. Komenského), hřiště za 2. ZŠ 
a jeho okolf. 

17. Stalingrad - část sídliště ZR 3, zdola ohranič. ul. Brodská, shora ul. Okružní (horní), vč. ul. 
Revoluční (horní), MŠ u sport. haly až po zač. ul. Komenského. 

18. Stalingrad - horní část sídliště ZR 3, zdola ohranič. částí ul. Brodská a ul. Okružní (horní), okolí 
garážl a firmy SATT. 

19. Stalingrad- dolní část sídliště ZR 3 vč. plochy před MŠ na Okružní (dolní) a před prodejnou, okolí 
obch. domu OSA, restaurace Astra a kina Vysočina, ohraničená částí ul. Okružní {dolní), ul. 
V Zahrádkách, částí ul. Strojírenská, ul. Kopečnou a Brodskou. 

20. Stalingrad- spadni část Dagmarek, ohraničená ul. 1. máje, částí ul. Strojírenská a řekou , plochy pod 
Dagmarkami u řeky (Modré hřiště, cyklostezka). 

21. Okolí stacionáře (býv. jeslí) na ul. Okružní (horní), ul. Vápenická, Libická, Trhová, 
U Křížku , Uhlířská , Sázavská, Libická, Kupecká, Povoznická, Hrnčířská, Rytecká, K Milířům , 
Kamenická, okolí Biskupského gymnázia, Klafar. 

22. Část Dagmarek a dále až k mostu na ul. Nábřežní, ohraničeno ul. Kopečnou , částí ul. 1. máje, řekou 
a částr ul. Žižkova. 



23. Okolf bytovek na ul. Barákova a MŠ na ul. Veselská. 

24. Okolí garáží na ul. U Malého lesa, Penny market a okolf. 

25. Plocha ohranič. ul. Barákovou, částí ul. Strojírenské a částí ul. Veselské. 

26. Plocha ohranič. částí ul. Vrchlického, ul. Veselské a ul. Strojírenské, zahrnující ul. Smejkalova, 
Binkova a část ul. Jiřího z Poděbrad. 

27. Park RA, ul. Hálkova, Drdlova, Sadová, Vrchlického. 

28. Plochy ohraničené částí ul. Nádražní, ul. Husovou (vč. komunikace), částí ul. Veselská až po náměstí 
Republiky. 

29. Ul. Veselská (komunikace). 

30. Farská humna, ul. Zahradní, ohranič. řekou, částí ul. 1. máje a částí ul. Veselské. 

31 . Ul. Nábřežní, Havlíčkovo nám., okolí kostela sv. Prokopa, ul. Radničn í, náměstí Republiky. 

32. Část ul. Nádražní od nám. Republiky po ul. Strojírenská. 

33. Doležalovo nám., ul. Tyršova, ohraničeno ulicemi Smetanova, Nádražní a Horní. 

34. Urnový háj . 

35. Sídliště Přednádraží (část) - ul. Palachova, Haškova, Chelčického vč. autobusového nádraží, 
ohraničeno ulicemi Smetanova, Jihlavská, Chelčického a Nádražní. 

36. Sídliště Přednád raží (část) - vč. prodejny Hypernova, budovy FÚ a části prostoru před vlakovým 
nádražím, Kaufland, chodník ke Žďasu , ohraničeno ulicemi Nádražní, Strojírenskou a železniční 
tratr. 

37. Prostor mezi železniční tratí a ul. U Malého lesa vč. přístupové komunikace ke Žďasu . 

38. Libušín 2- sídliště , herní areál, cyklostezka, okolí Domu kultury a hotelu Jehla, ohran ičeno ul. Dolní, 
ul. Žižkovou, řekou a potokem Staviště . 

39. Sportovní areál Bouchalky - okolí sportovní haly, zimního stadionu, autocvičiště , fotbalového 
hřiště a tenis. kurtů , ohraničeno potokem Staviště, cyklostezkou, ul. Bezručova a Jungmannova. 

40. Vysočany- ul. Jungmannova, Wonkova, Vysocká, Na úvoze, V Lískách, K Přehradě, U Hrázek, 
Na Prutech, Žitná, Vnitřní, Růžová, Šípková, Luční (část) . 

41 . Vysočany - ul. Květná , Javorová, Chrpová, Trnková, Lipová, Šeříková, Hlohová, Vrbová, Kaštanová, 
Rybářská , Luční (část). 

42. Sídliště pod Zelenou horou - ul. Bezručova, Sychrova, Ferencova, Zelenohorská, Vejmluvova, 
Studniční, Srázná, Polní, Lesní, Nová, U Pily, Krátká. 

43. Ul. Bezručova, U Táferny, Purkyňova. 

44. Okolí zámku - ul. Santiniho, Dvorská, Dolní hřbitov a okol! čerpací stanice na ul. Santin iho. 

45. Okolí "Horňáku" - ul. Jamská, Novoměstská , Rybníček, Za Jatkami, Lučiny, část ul. Brněnská. 

46. Stezka pro chodce a cyklisty od ulice Strojírenská po "viadukt" + 2 m od levého okraje stezky směrem 
k viaduktu, a dále prostor ohraničený stezkou a ulicemi. V Zahrádkách, Okružní (dolní), Brodská a 
železniční tratí. 

47. Stezka pro chodce a cyklisty, část vedoucí podél řeky z ul. Žižkova až k Bránskému rybníku včetně 
naučné stezky, a dále místní komunikace od Bránského rybníku na ulici Dvorskou + 2m od okrajů 
stezek a místní komunikace . 

48. Rekreační areál u Pilské nádrže (autokemp, Táborky, Tálský mlýn). 

49. Ul. Dr. Drože. 

50. Průmyslová zóna, ohraničená ulicemi Jamská, Brněnská a komunikací I. tř. (obchvat), a dále prostor 
mezi ulicemi Brněnská , Jihlavská až po oplocení stávajících firem a dále ke garážím na ulici Jihlavská. 

51 . Chodník na ulici Jihlavská, a dále stezka pro chodce a cyklisty směrem k místní části Radonín +2m 
od okrajů chodníku a stezky + prostor mezi komunikací a oplocením firmy Řádek. 



52. Ul. Brněnská - prostor kolem čerpacf stanice, a dále kolem zde sídlících firem na pravé straně ul ice 
Brněnská za železn iční tratí. 

53. Ul. Novoměstská- prostor kolem čerpacf stanice. 

54. Naučná stezka Convent + 2m od okrajů stezky + Zelená hora vč. hřbitova a okolf. 

55. Místnf část Mělkovice 

56. Mfstnf část Veselíčko 

57. Mfstní část Stržanov 

58. Mfstnr část Radanin 

59. Lokalita Krejdy 1 

60. Lokalita Krejdy 2 



M 1:15 000 





M 1:10 000 


