
 

 

 
ár nad Sázavou 

 

Základní informace:  
Kód obce: 595209 
Rozloha:  37,06 km2 
Po et obyvatel (k 31.12.2013):    21 669 
Hustota obyvatel (2013):    35,27 obyv./km2  
Katastrální území:   1 
Pov ený obecní ú ad:    ár nad Sázavou 
Komplexní pozemkové úpravy:  ne 
Územn  plánovací dokumentace:    

územní plán sídelního útvaru (nabytí ú innosti 13.05.2003) 
zm na . I ÚPM (nabytí ú innosti 07.12.2005) 
zm na . II ÚPM (nabytí ú innosti 14.04.2006) 
zm na . III ÚPM (nabytí ú innosti 14.07.2010) 

Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:   2a 
(V obci jsou nevyvážené vztahy územních podmínek v sociodemografickém pilí i, vztahy územních podmínek 
v environmentálním a ekonomickém pilí i jsou vyvážené.) 
 

Rozbor URU: 

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

2. Vodní režim 
podíl vodních ploch na celkové vým e obce (2013):  5,6 % 
chrán ná oblast p irozené akumulace vod: ano 
zranitelná oblast: ano 
záplavové území: 3 (Sázava, Stržský potok, potok Stavišt ) 
aktivní zóna záplavového území: - 

3. Hygiena životního prost edí 
podíl sm sného komunálního odpadu na obyvatele (2013):  193,73 kg/obyv. 
podíl t íd ného komunálního odpadu na obyvatele (2013):     43,32 kg/obyv. 
istírna odpadních vod:    ano 

koridor pro lety v nízkých a p ízemních výškách:  ano 

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: 4 (PP Peperek, PP Louky u erného lesa, PP Šafranice,  

 PP Díly u Lhotky) 
Natura 2000: 4 (EVL Dívka, EVL Louky u erného lesa, EVL Stavišt ,  
 EVL Vatín) 
památný strom: 1 

írodní park: - 



 
lokalita výskytu zvlášt  chrán ných druh  rostlin a živo ich :   1 (Šafranice) 
významný krajinný prvek registrovaný:   - 
krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - CHKO Ž árské vrchy, Ž ársko-Bohdalovsko,  
 Novom stsko-Byst icko 

 místo - Veselská sníženina, Ž ársko, Ž ár nad Sázavou,  
 Henzli ka, Peperek, Ransko 

KES  (2013):  0,85 
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):  49,1 % 
podíl p d I. a II. t ídy ochrany: 61,0 % 
podíl les  na celkové vým e obce (2013): 27,0 % 
lesy zvláštního ur ení: ano 

6. Ve ejná dopravní a technická infrastruktura 
silnice I. t ídy: 3 
silnice II. t ídy: 3 
železnice: 2 
vodovod v provozu: ano 
zdroj pitné vody: - 
kanalizace: ano 
istírna odpadních vod: ano 

plynofikace obce: ano 
výrobna el. energie: ano 

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

9. Rekreace 
památka UNESCO: Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené ho e 
kulturní památka: 33 
vále ný hrob: 11 
turistická trasa: ervená, modrá, zelená, žlutá 
cyklotrasa: ano 
cyklostezka: ano 
sjezdovka: - 
golfové h išt : - 
rozhledna: - 

10. Hospodá ské podmínky 
míra nezam stnanosti - dosažitelní (2011): 8,0 % 
podnikatelská aktivita (2013): 151,22 
vyjíž ka za prací (2011): 23,17 % 
 

Rozvojové zám ry obce: 

Cyklostezka Ž ár n./S. - Nové Veselí 
Cyklochodník ul. Novom stská 
Obytný soubor Klafar - pokra ování výstavby 

ešení dopravního autocvi išt  
Rekonstrukce povrch  nám stí Republiky  



 
Revitalizace sídlišt  Libušín, revitalizace p ím stské zelen  
 

Známé rozvojové zám ry jiných subjekt : 

Kanalizace Veselí ko - investor SVaK Ž ársko 
 
 

Problémy vyplývající z ÚAP: 

Ozna ení problému: 

ZD-1 
Problém: 

Pr tah silnice I. t ídy zastav ným územím 
Lokalizace: 

Nové Dvory, Ostrov 
n./O., Sázava, 

Sazomín, Vatín, 
Vojn v M stec, Ž ár 

n./S. 
Popis:   

Pr chod silnice I. t ídy p es sídlo zpomaluje tranzitní dopravu a spolehlivost dopravy v bec. 
Zvýšená intenzita dopravy na silnici ohrožuje bezpe nost a zdraví všech ú astník  silni ního 
provozu.  

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     nadmístní, místní 
ešení: 

V územním plánu p íslušné obce zp esnit zám ry ZÚR Kraje Vyso ina s ohledem na 
konkrétní podmínky místa. Zohlednit vypracované vyhledávací studie silni ních tah . 
Od vodn ní/poznámka:  

Odvedením rozhodující ásti tranzitní dopravy mimo sídlo p i správném návrhu obchvatu 
dojde ke snížení intenzit dopravy v p vodní trase silnice. Na druhou stranu je t eba uvážit i 
negativní stránky t chto ešení. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:  ano 

 
Ozna ení problému: 

ZD-2 
Problém: 

Pr tah silnice II. t ídy zastav ným územím 
Lokalizace: 

Bude , Nové Veselí, 
Ostrov n./O., Radostín 
n./O., Rudolec, Ž ár 

n./S. 
Popis:   

Pr chod silnic II. t íd (II/353, II/354) p es sídla zpomaluje tranzitní dopravu, zvýšená 
intenzita dopravy na silnici ohrožuje obyvatele obce. Silnice zajiš ují nejrychlejší spojení 
velké ásit okresu Ž ár nad Sázavou s krajským m stem (II/353) a dálnicí D1 (II/354). 

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     nadmístní, místní 
ešení: 

Obchvat sil. II/353 je ešen územním plánem Nové Veselí a územním plánem obce Bude . 
Vyhledat vhodné dopravní ešení p i koncepci územního plánu Rudolec. V dopravní studii 
obce Ostrov n./O. analyzovat dopravní ešení uplatn né ve vydaném ÚP. V rámci návrhu ÚP 
Radostín n./O. p ipravit optimální možnost ešení problematiky sil. II/354 se zohledn ním 
výsledku dopravní studie Ostrova nad Oslavou.  
Od vodn ní/poznámka:  

Silnice II/353 je sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina umož ující nejvhodn jší 



 
spojení velké ásti území okresu Ž ár n./S. s krajským m stem a dálnicí D1 ve sm ru do 
Prahy. 
Silnice II/354 není sou ástí Páte ní silni ní sít  Kraje Vyso ina, avšak je dlouhodob  
využívána velkou ástí území okresu Ž ár nad Sázavou jako nejvhodn jší spojení s dálnicí 
D1 ve sm ru do Brna.  

ešení silnice II/353 v ÚP Ž ár n./S. nelze považovat za optimální. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 
Ozna ení problému: 

ZD-3 
Problém: 

Systém cyklistické dopravy 
Lokalizace: 

Sv tnov, Ž ár n./S. 
(místní ásti: 

lkovice, Stržanov, 
Veselí ko) 

Popis:   

Používání jízdních kol vedle p ší dopravy po m st  (dojíž ka za prací, do škol, za 
odpo inkem apod.) pat í mezi d ležité znaky zdravého m sta, má p íznivý dopad na 
používání aut v osobní doprav . 

Druh problému:    dopravní závada Úrove ešení:     místní 
ešení: 

 Cyklistickou dopravu na území m sta (p ípadn  v hlavních sm rech dojíž ky za prací) 
zahrnout jako rovnoprávný druh dopravy do ešení územního plánu. 
Od vodn ní/poznámka:  

Vytvo ením podmínek pro ast jší používání jízdního kola m že zárove  p inést nový 
pohled na pot ebu parkovacích míst resp. používání osobních voz  v bec. 

Zdroj:    vlastní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne 

 
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: 

SL-2 
Problém: 

Obchvat sídla 
Lokalizace: 

ár nad Sázavou 

Popis:   

Zám r na odvedení tranzitní dopravy mimo sídlo obchvatem sil. I/37 západn  od zastav ného 
území a dále v soub hu s železni ní tratí trvá již od 70. let minulého století. Jedná se o st et 
mezi realizovatelností zám ru a velikostí tranzitní dopravy. 

Druh problému:    St et zám ru na provedení 
zm n v území s limity 

Úrove ešení:     nadmístní, místní 

ešení: 

Analyzovat situaci, stanovit podíl tranzitní dopravy a z toho plynoucí snížení intenzity 
dopravy na stávajícím pr tahu. Výsledky zohlednit se Studií aktualizace sil. tahu I/37 Ždírec 
n./D. – V. Bíteš a Aktualizace tahu silnice I/19 v úseku Pohled – Rozse  n./K. Nov  získaný 
materiál bude podkladem pro aktualizaci ZÚR Kraje Vyso ina i územn  plánovací innosti 

sta. 
Od vodn ní/poznámka:  

Výstavba ochvatu je náro ná na finan ní prost edky, p írodní a urbanizované prost edí. Ž ár 
nad Sázavou má vysoké procento cílové dopravy. Získat ádné argumenty pro ešení 
dopravní problematiky m sta.  

Zdroj:   Zásady územního rozvoje Kraje 
Vyso ina 

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: 

OH-3 
Problém: 

Vodní eroze 
Lokalizace: 

Cikháj, Ž ár n./S. 

Popis:   

Erozní a transportní innost povrchového odtoku p i deš ových srážkách na dlouhých 
sklonitých svazích na orné p  s široko ádkovými plodinami.  

Druh problému:    ohrožení území Úrove ešení:     místní 
ešení: 

sledn  respektovat zásady p ílohy . 1 k na ízení vlády . 242/2004 Sb. v pl. zn ní, úprava 
velikosti a tvaru pozemk , delimitace kultur atd. 
Od vodn ní/poznámka:  

Krom  ztráty p dy na erozí dot ených pozemích dochází k transportu a následné deponii 
materiálu. Vyžaduje se zárove  odpov dnost uživatele p dy. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         nový 

ešeno v ÚPD:   ne 

 
Ozna ení problému: 

ZU-8 
Problém: 

Celistvost návesního prostoru 
Lokalizace: 

ezí n./O., Lhotka, 
Rosi ka, Sv tnov, 

Újezd, Vep ová, Ž ár 
n./S. (místní ást: 

Stržanov) 
Popis:   

Neuvážené p estavby, nástavby, p ístavby a nová výstavba na uvoln ných plochách po 
asanacích p vodních vesm s selských usedlostí hrub  narušují hodnoty t chto d íve 
nejvýstavn jších ástí sídel. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

V mí e podrobnosti územního plánu je provedeno pro všechna sídla. Nalézt ú inn jší nástroj 
nejlépe regula ní plán nebo alespo  územní studii, která bude zastupitelstvem obce a 
ve ejností p ijata jako dohoda o využívání území. 
Od vodn ní/poznámka:  

I p es existenci územních plán  stále dochází k nežádoucím zásah m do stavebního fondu, 
který ur uje obraz návsi (viz. probíhající asanace jednoho z nejhodnotn jšího statku v sídle 
Stržanov). 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ano 

 



 
Ozna ení problému: 

ZU-9 
Problém: 

Obraz m sta 
Lokalizace: 

ár nad Sázavou 

Popis:   

V obraze m sta se projevují nežádoucím zp sobem technicistní prvky (komíny, silo) i 
bodové domy na ulici Palacké. 

Druh problému:    závada urbanistická Úrove ešení:     místní 
ešení: 

V územním plánu stanovit opat ení, která by zastavila další narušování panoramatu m sta. U 
objekt  a za ízení, kde lze p edpovídat zásah do obrazu m sta, nutno p edem prokázat, že 
nedojde k porušení panoramatu m sta i dot ení krajinného rázu. 
Od vodn ní/poznámka:  

Prostorové uspo ádání m sta významným zp sobem ovliv uje, jak m sto vnímáme. 
Prostorové hodnoty místa jsou nedílnou sou ástí krajinného rázu. 

Zdroj:   terénní šet ení Vývoj v ase:         etrvávající 

ešeno v ÚPD:   ne 

 


