
 

 

 
Svratka 

 

Základní informace:  
Kód obce: 596868 
Rozloha:  14,51km2 
Po et obyvatel (k 31.12.2013):    1 416 
Hustota obyvatel (2013):    97,62 obyv./km2  
Katastrální území:   4 
Pov ený obecní ú ad:    ár nad Sázavou 
Komplexní pozemkové úpravy:  ne 
Územn  plánovací dokumentace:    

územní plán (nabytí ú innosti 18.08.2013) 
Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:    1 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v environmentálním, ekonomickém i sociodemografickém 
pilí i.) 
 

Rozbor URU: 

1. Horninové prost edí 
dobývací prostor: - 
chrán né ložiskové území: - 
ložisko nerostných surovin: - 
poddolované území: 2 
stará ekologická zát ž: 3 

2. Vodní režim 
podíl vodních ploch na celkové vým e obce (2013):  0,8 % 
chrán ná oblast p irozené akumulace vod: ano 
zranitelná oblast: - 
záplavové území: 1 (Svratka) 
aktivní zóna záplavového území: - 

3. Hygiena životního prost edí 
podíl sm sného komunálního odpadu na obyvatele (2013):  198,55 kg/obyv. 
podíl t íd ného komunálního odpadu na obyvatele (2013):     43,33 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: CHKO Ž árské vrchy 
národní p írodní rezervace: -  
národní p írodní památka: - 

írodní rezervace: - 
írodní památka: 1 (PP Zkamen lý zámek) 

Natura 2000: - 
památný strom: - 

írodní park: - 
lokalita výskytu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich :   - 
významný krajinný prvek registrovaný:   - 
krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - CHKO Ž árské vrchy 

 místo - Hlinecko, Centrální h bet Ž árských vrch , Borovský  
 les 

KES  (2013):  3,77 



 
biogeografický význam ÚSES:    nadregionální, regionální, 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):  25,9 % 
podíl p d I. a II. t ídy ochrany: 26,0 % 
podíl les  na celkové vým e obce (2013): 64,7 % 
lesy zvláštního ur ení: ano 

6. Ve ejná dopravní a technická infrastruktura 
silnice I. t ídy: - 
silnice II. t ídy: 3 
železnice: - 
vodovod v provozu: ano 
zdroj pitné vody: 8 
kanalizace: ano 
istírna odpadních vod: ano 

plynofikace obce: ano 
výrobna el. energie: - 

7., 8.  Sociodemografické podmínky, bydlení 
sociální za ízení a služby: ano 
škola: MŠ, ZŠ 1-9 
léka ská pé e: ano 
smíšené zboží: ano 

9. Rekreace 
památka UNESCO: - 
kulturní památka: 6 
vále ný hrob: 6 
turistická trasa: ervená, modrá, žlutá, zelená 
cyklotrasa: - 
cyklostezka: - 
sjezdovka: ano 
golfové h išt : ano 
rozhledna: - 

10. Hospodá ské podmínky 
míra nezam stnanosti - dosažitelní (2011): 6,6 % 
podnikatelská aktivita (2013): 268,36 
vyjíž ka za prací (2011): 42,21 % 
 

Rozvojové zám ry obce: 

Modernizace stávajících za ízení - koupališt , muzeum. 
Zajišt ní místních komunikací a inženýrských sítí pro nový obytný soubor RD. 
 

Známé rozvojové zám ry jiných subjekt : 

Rekonstrukce firmy Kovo HB s realizací staveb na nových plochách. 
Modernizace firmy Mars Svratka a.s. s využitím ploch dle ÚP. 
 
 
 
 
 



 
 
Problémy vyplývající z ÚAP: 

 
Ozna ení problému: 

ZD-4 
Problém: 

Doprava v klidu 
Lokalizace: 

Svratka, Ž ár n./S. 

Popis:   

Prudký nár st individuální automobilové dopravy zp sobil nedostatek parkovacích míst 
edevším u kapacitních za ízení ob anské vybavenosti, stezek a dalších cíl  dopravy 
edevším v jádrových ástech sídel. Schodek v po tu odstavných stání se projevuje 
edevším v obytných souborech hromadné bytové výstavby (Palackého ulice, Libušín 

apod.). 

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     místní 
ešení: 

 Nároky na po et parkovacích a odstavných stání jsou dány normovými ukazateli, které je 
eba v mí e p im ené uplatnit v ešení územního plánu. 

Od vodn ní/poznámka:  

Plochy dopravy v klidu mají významnou roli v prostorovém uspo ádání sídel, ovliv ují 
kvalitu bydlení, dostupnost pracovišt , rekrea ního území, ob anské vybavenosti apod. 
Vytvá í p edpoklady pro sociální soudržnost obyvatel daného místa. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení problému: 

ZU-1 
Problém: 

Jádrová ást m sta 
Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

 Neú elov  využité území mezi sil. II/353, potokem ivná  a ekou Svratkou je jedno 
z nejcenn jších území jádrové ásti m sta, které je využíváno ke skladování a p i ece 
Svratce se jedná o zbytky zaplevelených od íznutých meandr eky. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

ešit revitalizaci území v územním plánu v rámci p estavbových ploch, u eky Svratky 
návrhem ve ejného prostranství – ve ejné zelen . P i ešení úkolu akceptovat skute nost, že 

i vodním toku ivná  a ece Svratce je stanoveno záplavové území. 
Od vodn ní/poznámka:  

Nalezením vhodného využití ploch p edevším ploch p i vodních tocích se zabrání dalšímu 
znehodnocování území (území „nikoho“) a bude nastavena hráz proti stálým tlak m na 
výstavbu v záplavovém území. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
 



 
Ozna ení problému: 

ZU-2 
Problém: 

Obraz m sta 
Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

adové rodinné domy z II. poloviny 20. století byly založeny na kót , která leží o 10 m výše 
než byl založen blízký památkov  chrán ný kostel sv. Jana K titele. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Územním plánem nep ipustit další rozvoj t chto forem bydlení v této pohledov  exponované 
poloze. 
Od vodn ní/poznámka:  

Jedná se o vážné narušení obrazu m sta s nežádoucím dopadem na krajinný ráz. Mimo tyto 
závady dochází k problém m s dopravní obložností území a problémy s dodávkou pitné 
vody. Logika a harmonie uspo ádání území hraje zásadní úlohu jak m sto vnímáme, jak se 
v n m cítíme. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení problému: 

ZU-3 
Problém: 

Pr myslová zóna p i vstupu do m sta 
Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

Bezkoncep  založená výrobní zóna p i vstup do m sta od Herálce se „zbytkovými“ 
plochami bez daného využití. Mimo komplikovanou obsluhu území dopravní a technickou 
infrastrukturou dochází k neefektivnímu využití území. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

V územním plánu ešit možnosti využití volných ploch pro výrobní aktivity i sídelní zele . 
Akceptovat blízkost obytné zóny a p írodn  hodnotného území. 
Od vodn ní/poznámka:  

Pro extenzivní rozvoj výrobních ploch má m sto Svratka velmi omezené podmínky, proto je 
nezbytné efektivn  využívat stávající výrobní plochy a p ilehlé disponibilní plochy. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení problému: 

ZH-4 
Problém: 

Stará ekologická zát ž (kontaminované 
místo) 

Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

 Na územích se nachází skládky nebezpe ného odpadu, které nejsou již využívány, nicmén  
jsou stále potencionáln  nebezpe né. 

Druh problému:    hygienická závada Úrove ešení:     místní 
ešení: 

Ekologickou zát ž ešit sanací skládek a následnou rekultivací. Pr sakové vody monitorovat. 



 
Od vodn ní/poznámka:  

Sanace kontaminovaného horninového prost edí je finan  i asov  náro né, nehrozí 
bezprost ední ohrožení života. 

Zdroj:   Systém evidence kontaminovaných 
míst 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
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) 

 
Ozna ení problému: 

OS-5 
Problém: 

Koordinace nadmístních prvk  ÚSES se 
ZÚR 

Lokalizace: 

Bohdalec, Cikháj, 
Chlum tín, Karlov, 

Kn ževes, Krásn ves, 
Mat jov, Nové Dvory, 
Nové Veselí, Pavlov, 
Pod šín, Polni ka, 
Ra ín, Radostín, 
Radostín n./O., 

Sázava, Sirákov, 
Sklené, Sv tnov, 

Svratka, Škrdlovice, 
Velká Losenice, 

Vep ová 



 
Popis:   

Velký po et územních plán  nabyl ú innosti p ed dnem 29.01.2014. Na základ  bližších 
(podrobn jších) znalostí území ešeného územním plánem bylo provedeno zp esn ní 
nemístních ÚSES dle konkrétních podmínek tak, jak to umož oval výrok 108 písm. a,b ZÚR 
KrV ve  zn ní  aktualizace  .1.  Nebo se  jedná  o  ÚPD,  které  nabyly  ú innosti  p ed  platností  
ZÚR KrV. 

Druh problému:    ostatní Úrove ešení:     nadmístní 
ešení: 

V rámci další územn  plánovací innosti respektovat rozhodnutí MMR R .j. 33094/2013-
81/2 ze dne 29.01.2014, kterým byl zrušen výrok 108a ZÚR Kraje Vyso ina ve zn ní 
aktualizace . 1. 
Od vodn ní/poznámka:  

Viz Rozhodnutí MMR R .j. 33094/2013-81/2 ze dne 29.01.2014 

Zdroj:  Zásady územního rozvoje Kraje 
Vyso ina, územní plány obcí, 

             rozhodnutí MMR 

Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano  (s pot ebnými úpravami) 

 


