
Příloha 26: Podrobný popis problémů k řešení v ÚPD 

 

Označení problému: 

ZD-1 
Problém: 

Průtah silnice I. třídy zastavěným územím 
Lokalizace: 

Nové Dvory, Ostrov 
n./O., Sázava, Sazomín, 
Vatín, Vojnův Městec, 

Žďár n./S. 

Popis:   

Průchod silnice I. třídy přes sídlo zpomaluje tranzitní dopravu a spolehlivost dopravy vůbec. Zvýšená 
intenzita dopravy na silnici ohrožuje bezpečnost a zdraví všech účastníků silničního provozu.  

Druh problému:    dopravní závada Úroveň řešení:     nadmístní, místní 

Řešení: 

V územním plánu příslušné obce zpřesnit záměry ZÚR Kraje Vysočina s ohledem na konkrétní 
podmínky místa. Zohlednit vypracované vyhledávací studie silničních tahů. 

Odůvodnění/poznámka:  

Odvedením rozhodující části tranzitní dopravy mimo sídlo při správném návrhu obchvatu dojde ke 
snížení intenzit dopravy v původní trase silnice. Na druhou stranu je třeba uvážit i negativní stránky 
těchto řešení. 

Zdroj:    vlastní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:  ano 

 

Označení problému: 

ZD-2 
Problém: 

Průtah silnice II. třídy zastavěným územím 
Lokalizace: 

Budeč, Nové Veselí, 
Ostrov n./O., Radostín 
n./O., Rudolec, Žďár 

n./S. 

Popis:   

Průchod silnic II. tříd (II/353, II/354) přes sídla zpomaluje tranzitní dopravu, zvýšená intenzita 
dopravy na silnici ohrožuje obyvatele obce. Silnice zajišťují nejrychlejší spojení velké čásit okresu 
Žďár nad Sázavou s krajským městem (II/353) a dálnicí D1 (II/354). 

Druh problému:    dopravní závada Úroveň řešení:     nadmístní, místní 

Řešení: 

Obchvat sil. II/353 je řešen územním plánem Nové Veselí a územním plánem obce Budeč. Vyhledat 
vhodné dopravní řešení při koncepci územního plánu Rudolec. V dopravní studii obce Ostrov n./O. 
analyzovat dopravní řešení uplatněné ve vydaném ÚP. V rámci návrhu ÚP Radostín n./O. připravit 
optimální možnost řešení problematiky sil. II/354 se zohledněním výsledku dopravní studie Ostrova 
nad Oslavou.  

Odůvodnění/poznámka:  

Silnice II/353 je součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina umožňující nejvhodnější spojení velké 
části území okresu Žďár n./S. s krajským městem a dálnicí D1 ve směru do Prahy. 

Silnice II/354 není součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina, avšak je dlouhodobě využívána 
velkou částí území okresu Žďár nad Sázavou jako nejvhodnější spojení s dálnicí D1 ve směru do 
Brna.  

Řešení silnice II/353 v ÚP Žďár n./S. nelze považovat za optimální. 

Zdroj:    vlastní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 



 

 

Označení problému: 

ZD-3 
Problém: 

Systém cyklistické dopravy 
Lokalizace: 

Světnov, Žďár n./S. 
(místní části: Mělkovice, 

Stržanov, Veselíčko) 

Popis:   

Používání jízdních kol vedle pěší dopravy po městě (dojížďka za prací, do škol, za odpočinkem 
apod.) patří mezi důležité znaky zdravého města, má příznivý dopad na používání aut v osobní 
dopravě. 

Druh problému:    dopravní závada Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

 Cyklistickou dopravu na území města (případně v hlavních směrech dojížďky za prací) zahrnout jako 
rovnoprávný druh dopravy do řešení územního plánu. 

Odůvodnění/poznámka:  

Vytvořením podmínek pro častější používání jízdního kola může zároveň přinést nový pohled na 
potřebu parkovacích míst resp. používání osobních vozů vůbec. 

Zdroj:    vlastní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

Označení problému: 

ZD-4 
Problém: 

Doprava v klidu 
Lokalizace: 

Svratka, Žďár n./S. 

Popis:   

Prudký nárůst individuální automobilové dopravy způsobil nedostatek parkovacích míst především u 
kapacitních zařízení občanské vybavenosti, stezek a dalších cílů dopravy především v jádrových 
částech sídel. Schodek v počtu odstavných stání se projevuje především v obytných souborech 
hromadné bytové výstavby (Palackého ulice, Libušín apod.). 

Druh problému:    dopravní závada Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

 Nároky na počet parkovacích a odstavných stání jsou dány normovými ukazateli, které je třeba 
v míře přiměřené uplatnit v řešení územního plánu. 

Odůvodnění/poznámka:  

Plochy dopravy v klidu mají významnou roli v prostorovém uspořádání sídel, ovlivňují kvalitu 
bydlení, dostupnost pracoviště, rekreačního území, občanské vybavenosti apod. Vytváří předpoklady 
pro sociální soudržnost obyvatel daného místa. 

Zdroj:    vlastní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZD-5 
Problém: 

Nebezpečný úsek silnice 
Lokalizace: 

Hamry n./S. 

Popis:   

Průjezd sil. I/19 zastavěným územím. Přímé úseky silnice v obytných zónách se směrově i výškově 
komplikovaným přechodem řeky Sázavy. 

Druh problému:    dopravní závada Úroveň řešení:     místní 



Řešení: 

Pokračovat v důsledném oddělení motorové a nemotorové dopravy, prověřit možnosti zlepšení 
rozhledových a prostorových podmínek v úzkém profilu původní zástavby. 

Odůvodnění/poznámka:  

Bezpečnost účastníků silničního provozu a plynulost dopravy patří mezi základní kameny koncepce 
územního plánu. Nalézt optimální řešení v rámci homogenizace sil. tahu I/19. 

Zdroj:    vlastní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

SL-1 
Problém: 

Obchvat sídla 
Lokalizace: 

Ostrov n./O. 

Popis:   

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina preferují obchvat sil. I/37 odvádějící tranzitní dopravu 
mimo jádro sídla v technicky náročné poloze v částečném souběhu se železniční tratí. Situování 
obchvatu (soulad s vyhledávací studií Aktualizace studie tahu silnice I/37 Ždírec n./D. – V. Bíteš) 
znesnadňuje dořešení dopravního systému obce v žádoucí kvalitě. Jedná se o střet mezi funkcí 
plánovaného obchvatu a stávajícím dopravním systémem obce. 

Druh problému:    Střet záměru na provedení 
změn v území s limity 

Úroveň řešení:     nadmístní, místní 

Řešení: 

Při změně č. I ÚP akceptovat dopravní řešení platného ÚP včetně územní rezervy pro novou sil. 
II/354. Následně řešit dopravní studii obce se zohledněním výsledů Sčítání dopravy na dálniční a 
silniční síti ČR v roce 2010.  

Odůvodnění/poznámka:  

Preferování obchvatu sil. I/37 z hlediska širších souvislostí není jednoznačné zejména při rozdělení 
dopravní zátěže na křižovatce sil. I/37 a II/354 v jádru sídla. Intenzity dopravy na sil. I/37 u obce 
Jívoví jsou 2 267 vozidel na sil. II/354 u obce Netín 2 119 vozidel. Tedy zhruba stejně. 

Zdroj:   Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 

           Územní plán Ostrov n./O. 

         Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

SL-2 
Problém: 

Obchvat sídla 
Lokalizace: 

Žďár nad Sázavou 

Popis:   

Záměr na odvedení tranzitní dopravy mimo sídlo obchvatem sil. I/37 západně od zastavěného území a 
dále v souběhu s železniční tratí trvá již od 70. let minulého století. Jedná se o střet mezi 
realizovatelností záměru a velikostí tranzitní dopravy. 

Druh problému:    Střet záměru na provedení 
změn v území s limity 

Úroveň řešení:     nadmístní, místní 

Řešení: 

Analyzovat situaci, stanovit podíl tranzitní dopravy a z toho plynoucí snížení intenzity dopravy na 
stávajícím průtahu. Výsledky zohlednit se Studií aktualizace sil. tahu I/37 Ždírec n./D. – V. Bíteš a 
Aktualizace tahu silnice I/19 v úseku Pohled – Rozseč n./K. Nově získaný materiál bude podkladem 
pro aktualizaci ZÚR Kraje Vysočina i územně plánovací činnosti města. 



Odůvodnění/poznámka:  

Výstavba ochvatu je náročná na finanční prostředky, přírodní a urbanizované prostředí. Žďár nad 
Sázavou má vysoké procento cílové dopravy. Získat řádné argumenty pro řešení dopravní 
problematiky města.  

Zdroj:   Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

SL-3 
Problém: 

Obchvat sídla 
Lokalizace: 

Vojnův Městec 

Popis:   

Aktualizace ZÚR Kraje Vysočina ruší původně vymezenou územní rezervu pro prověření budoucího 
umístění stavby přeložky sil. I/37 Ždírec n./D. - V. Městec a stejný záměr navrhuje blíže zastavěnému 
území. Problém úzce souvisí se sousední obcí Krucemburk. Dochází ke střetu mezi vlivy silniční 
dopravy, bydlením a občanskou vybaveností.  

Druh problému:    Střet záměru na provedení 
změn v území s limity 

Úroveň řešení:     nadmístní, místní 

Řešení: 

V řešení ÚP je využito podkladu Studie aktualizace sil. tahu I/37 Ždírec n./D. – V. Bíteš. 

Odůvodnění/poznámka:  

Řešení přeložky je v komplikovaném terénu s výrazným dopadem na krajinný ráz. Přiblížení přeložky 
k citlivým funkcím sídla může snížit (potlačit) výhodnost přeložky. 

Zdroj:   Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

SL-4 
Problém: 

Obchvat sídla 
Lokalizace: 

Rudolec 

Popis:   

Silnice II/353 je nejdůležitější spojnicí značné části území okresu Žďár n./S. s dálnicí D1 ve směru do 
Prahy a krajským městem. ZÚR Kraje Vysočina vymezily koridor pro umístění stavby přeložky sil. 
II/353 Rudolec, v aktualizaci ZÚR kraje však již záměr na umístění přeložky byl vypuštěn. Jedná se o 
střet mezi kapacitou průtahu a efektivností sil. tahu II/353.  

Druh problému:    Střet záměru na provedení 
změn v území s limity 

Úroveň řešení:     nadmístní, místní 

Řešení: 

V rámci připravovaného územního plánu Rudolec vymezit alespoň plochu koridoru územní rezervy 
pro prověření umístění stavby přeložky sil. II/353 severně od sídla. 

Odůvodnění/poznámka:  

Vymezením územní rezervy bude zajištěna ochrana území pro případnou výstavbu přeložky před 
znehodnocením. Vymezení koridoru řešit mimo území Natura 2000. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 



Označení problému: 

SL-5 
Problém: 

Obytný soubor rodinných domů 
Lokalizace: 

Radostín n./O. 

Popis:   

Rozšíření obytného souboru v severní části sídla se nachází na vyvýšené poloze a na zemědělských 
půdách I. třídy ochrany (lokalita Na záhonech). Obytnou soubor RD může mít dopad na krajinný ráz 
a ochranu ZPF. 

Druh problému:    Střet záměru na provedení 
změn v území s limity 

Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Aktualizovat dříve zpracovanou dokumentaci celkového řešení obytného souboru zejména s ohledem 
na dopad řešení výše uvedených střetů k zapracování do územního plánu. 

Odůvodnění/poznámka:  

Na problematiku je upozorněno i v zadání nového územního plánu. V rámci společného jednání o 
návrhu ÚP byla uplatněna připomínka týkající se rozšíření obytného souboru RD. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

Označení problému: 

SL-6 
Problém: 

Územní rozvoj zemědělského areálu 
Lokalizace: 

Bohdalov 

Popis:   

Dlouhodobá koncepce rozvoje společnosti Agras Bohdalov a.s. směřuje k výstavbě moderních stájí 
pro dojnice. Pro daný záměr se za značné finanční prostředky podařilo získat více jak 5 ha pozemků. 
Koridor pro zdvojení el. vedení ZVN 400 kV vymezený v ZÚR KrV uskutečnění tohoto záměru 
znemožňuje.  

Druh problému:    Střet záměru na provedení 
změn v území s limity 

Úroveň řešení:     nadmístní, místní 

Řešení: 

V rámci návrhu nového ÚP dohodnout s nositelem záměru na zdvojení el. vedení ZVN 400 kV 
zúžení koridoru na šíři, která by umožnila výstavbu nových stájí. 

Odůvodnění/poznámka:  

Stávající areál společnosti Agras Bohdalov je průběžně modernizován. Směr extenzivního rozvoje 
směrem k el. vedení ZVN je jedinou možností, kde lze záměr realizovat. Mimo jiné jde i o zlepšení 
obytné pohody v obytné zóně sídla, protože se zvětší vzdálenost objektů živočišné výroby od objektů 
hygienické ochrany. 

Zdroj:     Zásady územního rozvoje Kraje 
Vysočina, podklady pro řešení ÚP 

Vývoj v čase:         nový 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

 

Označení problému: 

OS-1 
Problém: 

Čistírna odpadních vod 
Lokalizace: 

Chlumětín 

Popis:   

Jádrové sídlo má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Kanalizace je jednou vyústí zaústěna do 
Chlumětínského potoka. V rámci revitalizace Chlumětínského potoka byly pod sídlem realizovány tři 



rybníky. Již několik let jsou prováděny odběry a rozbory kvality vypouštěných vod. 

Druh problému:    ostatní Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Na základě kontrolních vzorků a jednání se správcem povodí (Povodí Labe) stanovit účinný a 
ekonomický způsob odvádění a likvidace odpadních vod a ve změně č. I upravit řešení upravit řešení 
způsobu nakládání s vodami. 

Odůvodnění/poznámka:  

Dobrý stav a funkčnost stávajících kanalizačních stok byl důvodem změny koncepce Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a počítá se s využitím stávající kanalizace a s jejím 
dobudováním. Kanalizace bude zaústěna do tří stabilizačních nádrží. 

Zdroj:   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina, Územní plán Chlumětín 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano  (vydáno územní rozhodnutí na ČOV Chlumětín) 

 
Označení problému: 

OS-2 
Problém: 

Velká obec mimo silnice I. a II. třídy 
Lokalizace: 

Velká Losenice 

Popis:   

Obec Velká Losenice je populačně i plošnou rozlohou jedna z největších obcí ORP Žďár n./S. Obec 
leží mimo síť silnic I. a II. třídy. 

Druh problému:    ostatní Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Připravit územně technické podmínky pro zkapacitnění sil. III/35018, která spojuje sídlo V. Losenice 
se sil. I/19. 

Odůvodnění/poznámka:  

Zlepšením parametrů sil. III/35018 bude zvýšen komfort dopravní obsluhy sídla s rozvíjející se 
výrobní zónou. 

Zdroj:   Územní plán Velká Losenice 

               terénní šetření 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano   

 
Označení problému: 

OS-3 
Problém: 

Veřejná zeleň náměstí 
Lokalizace: 

Vojnův Městec 

Popis:   

Veřejná zeleň se vzrůstnými stromy na náměstí patří mezi základní pozitivní hodnoty městyse. 
Zachovat tuto hodnotu městyse. 

Druh problému:    ostatní Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Rekonstrukci zeleně bude předcházet hodnocení zdravotního stavu a vitality stromů s návrhem 
pěstebních opatření směřující k zachování vzrostlých stromů. 

Odůvodnění/poznámka:  

Zdravotní stav vzrostlých stromů je základním prvkem pro rekonstrukci veřejné zeleně s cílem 



zachování autentičnosti veřejného prostranství. 

Zdroj:   Územní plán obce Vojnův Městec 

               terénní šetření 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano   

 
Označení problému: 

OS-4 
Problém: 

Koordinace prvků ÚSES (lok. úroveň) 
Lokalizace: 

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

Pavlov, Počítky, 
Polnička, Račín, 

Radostín n./O., Sklené, 
Světnov, Svratka, 
Škrdlovice, Újezd, 

Vepřová, Vysoké, Žďár 
n./S. 

Popis:   

Pro území okresu Žďár nad Sázavou byl zpracován generel lokálních ÚSES, který sjednotil systém 
místních ÚSES, z kterého bylo vycházeno při zpracování ÚPD obcí. Jako podklad pro návrh ÚSES 
do ÚPD také vstupovaly generely lokálních ÚSES řešící dílčí území obcí. 

Druh problému:    ostatní Úroveň řešení:     nadmístní 

Řešení: 

V rámci územně plánovací činnosti postupně dosáhnout koordinace prvků ÚSES na území ORP Žďár 
nad Sázavou a sousedních území ORP. 

Odůvodnění/poznámka:  

ÚSES musí tvořit ucelený systém funkční i zatím nefunkčních prvků ÚSES podporující ochranu 
krajiny v rámci přírodního prostředí. 

Zdroj:   územní plány obcí Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano  (s potřebou koordinace) 

 
Označení problému: 

OS-5 
Problém: 

Koordinace nadmístních prvků ÚSES se ZÚR 
Lokalizace: 

Bohdalec, Cikháj, 
Chlumětín, Karlov, 

Kněževes, Krásněves, 
Matějov, Nové Dvory, 
Nové Veselí, Pavlov, 
Poděšín, Polnička, 
Račín, Radostín, 

Radostín n./O., Sázava, 
Sirákov, Sklené, 

Světnov, Svratka, 
Škrdlovice, Velká 
Losenice, Vepřová 

Popis:   

Velký počet územních plánů nabyl účinnosti před dnem 29.01.2014. Na základě bližších 
(podrobnějších) znalostí území řešeného územním plánem bylo provedeno zpřesnění nemístních 
ÚSES dle konkrétních podmínek tak, jak to umožňoval výrok 108 písm. a,b ZÚR KrV ve znění 
aktualizace č.1. Nebo se jedná o ÚPD, které nabyly účinnosti před platností ZÚR KrV. 



Druh problému:    ostatní Úroveň řešení:     nadmístní 

Řešení: 

V rámci další územně plánovací činnosti respektovat rozhodnutí MMR ČR č.j. 33094/2013-81/2 ze 
dne 29.01.2014, kterým byl zrušen výrok 108a ZÚR Kraje Vysočina ve znění aktualizace č. 1. 

Odůvodnění/poznámka:  

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

Zdroj:  Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, 
územní plány obcí, 

             rozhodnutí MMR 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano  (s potřebnými úpravami) 

 

 
Označení problému: 

ZH-1 
Problém: 

Čistírna odpadních vod 
Lokalizace: 

Kotlasy 

Popis:   

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Kraje Vysočina předpokládá výstavbu čistírny odpadních vod na 
k.ú. Kotlasy, do které by vedly kanalizační sběrače ze sídla Kotlasy i Březí nad Oslavou. Změna 
PRVKÚK Kraje Vysočina vyvolaná požadavkem obce Březí nad Oslavou předpokládá výstavbu 
vlastní celoobecní ČOV na k.ú. Březí nad Oslavou.  

Druh problému:    hygienická závada Úroveň řešení:     nadmístní 

Řešení: 

Nutnost sesouladit záměry obcí a PRVKÚK Vysočina. 

Odůvodnění/poznámka:  

 

Zdroj:   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 
Označení problému: 

ZH-2 
Problém: 

Ochrana obytné zóny 
Lokalizace: 

Matějov 

Popis:   

Soustavné narušení obytné pohody v sídle zápachem z velkokapacitního zařízení pro chov prasat. 
Výsadba dostatečně širokého pásu ochranné zeleně narazila na nesouhlasné stanovisko orgánu 
ochrany ZPF (I. třída ochrany).  

Druh problému:    hygienická závada Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Nalézt dostatek argumentů a výsadbu ochranného pásu zeleně prosadit ve změně ÚP. 

Odůvodnění/poznámka:  

Orgánem ochrany ZPF doporučená výsadba ovocného sadu, který je vyznačen ve vydaném ÚP, 
nemůže zajistit ochranu před emisemi zápachu tak jako speciálně komponovaná ochranná zeleň. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ne 



 
Označení problému: 

ZH-3 
Problém: 

Veřejná kanalizace 
Lokalizace: 

Karlov 

Popis:   

V územním plánu je uvažováno s velmi vysokým nárůstem počtu obyvatel (z 65 obyv. v r. 
2007 na 188 ve výhledu). Kromě jiných potřeb je důležité zabezpečení kvalitního odvádění a 
čištění splaškových vod. V současné době se realizuje kanalizační systém pouze v obci 
Škrdlovice a Světnov, do kterého dle koncepčních materiálů (PRVKUK Vysočina, ÚP 
zmíněných obcí) sídlo Karlov patří. 

Druh problému:    hygienická závada Úroveň řešení:     nadmístní 

Řešení: 

Proklamovanou investiční i finanční náročnost koncepce PRVKUK Vysočina prověřit studií 
s ekonomickou rozvahou stavebních a provozních nákladů (tj. ČOV Světnov a vlastní ČOV) 
se zohledněním přírodních a urbanistických hodnot obce Karlov. Výhodnější řešení 
promítnout do změny ÚP nebo ponechat řešení ÚP. 

Odůvodnění/poznámka:  

Před zapracováním do změny ÚP musí následovat změna PRVKUK Vysočina. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 
Označení problému: 

ZH-4 
Problém: 

Stará ekologická zátěž (kontaminované místo) 
Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

 Na územích se nachází skládky nebezpečného odpadu, které nejsou již využívány, nicméně jsou stále 
potencionálně nebezpečné. 

Druh problému:    hygienická závada Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Ekologickou zátěž řešit sanací skládek a následnou rekultivací. Průsakové vody monitorovat. 

Odůvodnění/poznámka:  

Sanace kontaminovaného horninového prostředí je finančně i časově náročné, nehrozí bezprostřední 
ohrožení života. 

Zdroj:   Systém evidence kontaminovaných míst Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 
Označení problému: 

ZH-5 
Problém: 

Technické řešení kanalizace 
Lokalizace: 

Počítky, Vysoké 

Popis:   

Nevyhovující stav kanalizační sítě v obou obcích ležících na území jednoho hydrologického pořadí - 
č.h.p. 1-09-01-004. V souvislosti se zrušením lokality pro akumulaci povrchových vod na Stržském 
potoce zvážit odchylné řešení, než které uvádí PRVKUK Vysočina (čerpání na ČOV Žďár n./S.). 

Druh problému:    hygienická závada Úroveň řešení:    nadmístní 



Řešení: 

V rámci aktualizace PRVKUK Vysočina prověřit možnost výstavby splaškové ČOV pro obě obce 
ležící v jednom povodí. 

Odůvodnění/poznámka:  

Nalézt efektivní a udržitelný způsob odvádění a likvidace splaškových vod pro obě obce. 

Zdroj:     Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
Kraje Vysočina, terénní šetření 

Vývoj v čase:         nový 

Řešeno v ÚPD:   ano  (dle PRVKUK) 

 

Označení problému: 

ZH-6 
Problém: 

Veřejná kanalizace 
Lokalizace: 

Hamry nad Sázavou 

Popis:   

Obec Hamry n./S. patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obce ORP Žďár nad Sázavou. Obec Hamry 
nad Sázavou nemá ucelenou kanalizační síť. 

Druh problému:    hygienická závada Úroveň řešení:    místní 

Řešení: 

Výstavba oddílné kanalizace ukončené ČOV, kdy stávající stoky mohou plnit funkci dešťové 
kanalizace. 

Odůvodnění/poznámka:  

Koncepční řešení uplatněné v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací uvažuje s čerpáním splaškových 
vod na ČOV Žďár nad Sázavou. 

Zdroj:   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje 
Vysočina 

Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZH-7 
Problém: 

Intenzifikace zemědělského areálu 
Lokalizace: 

Radostín n./O. 

Popis:   

Rostoucí nároky na využívání areálu především pro potřeby živočišné výroby. 

Druh problému:    hygienická závada Úroveň řešení:    místní 

Řešení: 

Respektovat intenzity využití území stanovené v ÚPO. Potřebné kejdové hospodářství řešit 
v odsunuté poloze od obytné zóny sídla. 

Odůvodnění/poznámka:  

Je důvodná obava obyvatel sídla, že dojde k překročení hygienické únosnosti prostředí především 
zvyšováním kapacity kejdového hospodářství. Záměr by měl být posuzován komplexně za celý areál. 

Zdroj:   Územní plán obce Radostín n./O., 

       terénní šetření 

Vývoj v čase:         nový 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

 

 



Označení problému: 

OH-1 
Problém: 

Těžba a související aktivity 
Lokalizace: 

Polnička 

Popis:   

Realizován byl ochranný val mezi dobývacím prostorem lomu a obytnou zónou sídla. Nyní obdobný 
val vyrůstá na protější straně lomů ve směru do volné krajiny v pohledově exponovaném místě.  

Druh problému:    ohrožení území Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Vymezit dotčenou plochu na základě analýzy viditelnosti plochy. Kultivaci území pak prosadit 
nástroji územního plánování. 

Odůvodnění/poznámka:  

Budováním valu dochází k zesílení negativního vizuálního působení celého dotčeného prostoru. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 
Označení problému: 

OH-2 
Problém: 

Protipovodňové úpravy 
Lokalizace: 

Světnov, Radostín n./O. 

Popis:   

 Zabezpečení ochrany zastavěného území před extravilánovými vodami, které při přívalových deštích 
a rychlém tání sněhu způsobují škody na nemovitostech.  

Druh problému:    ohrožení území Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Do řešení územního plánu zahrnout výsledky z oborové dokumentace, která se řešením problematiky 
na území obce zabývá. 

Odůvodnění/poznámka:  

Hospodaření s dešťovými vodami vyžaduje především hledání řešení přírodě blízké. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 
Označení problému: 

OH-3 
Problém: 

Vodní eroze 
Lokalizace: 

Cikháj, Žďár n./S. 

Popis:   

Erozní a transportní činnost povrchového odtoku při dešťových srážkách na dlouhých sklonitých 
svazích na orné půdě s širokořádkovými plodinami.  

Druh problému:    ohrožení území Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Důsledně respektovat zásady přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v pl. znění, úprava 
velikosti a tvaru pozemků, delimitace kultur atd. 

Odůvodnění/poznámka:  

Kromě ztráty půdy na erozí dotčených pozemích dochází k transportu a následné deponii materiálu. 
Vyžaduje se zároveň odpovědnost uživatele půdy. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         nový 



Řešeno v ÚPD:   ne 

 

 
Označení problému: 

ZU-1 
Problém: 

Jádrová část města 
Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

 Neúčelově využité území mezi sil. II/353, potokem Řivnáč a řekou Svratkou je jedno z nejcennějších 
území jádrové části města, které je využíváno ke skladování a při řece Svratce se jedná o zbytky 
zaplevelených odříznutých meandrů řeky. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Řešit revitalizaci území v územním plánu v rámci přestavbových ploch, u řeky Svratky návrhem 
veřejného prostranství – veřejné zeleně. Při řešení úkolu akceptovat skutečnost, že při vodním toku 
Řivnáč a řece Svratce je stanoveno záplavové území. 

Odůvodnění/poznámka:  

Nalezením vhodného využití ploch především ploch při vodních tocích se zabrání dalšímu 
znehodnocování území (území „nikoho“) a bude nastavena hráz proti stálým tlakům na výstavbu 
v záplavovém území. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZU-2 
Problém: 

Obraz města 
Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

Řadové rodinné domy z II. poloviny 20. století byly založeny na kótě, která leží o 10 m výše než byl 
založen blízký památkově chráněný kostel sv. Jana Křtitele. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Územním plánem nepřipustit další rozvoj těchto forem bydlení v této pohledově exponované poloze. 

Odůvodnění/poznámka:  

Jedná se o vážné narušení obrazu města s nežádoucím dopadem na krajinný ráz. Mimo tyto závady 
dochází k problémům s dopravní obložností území a problémy s dodávkou pitné vody. Logika a 
harmonie uspořádání území hraje zásadní úlohu jak město vnímáme, jak se v něm cítíme. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZU-3 
Problém: 

Průmyslová zóna při vstupu do města 
Lokalizace: 

Svratka 

Popis:   

Bezkoncepčně založená výrobní zóna při vstup do města 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 Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

V územním plánu řešit možnosti využití volných ploch pro výrobní aktivity či sídelní zeleň. 
Akceptovat blízkost obytné zóny a přírodně hodnotného území. 

Odůvodnění/poznámka:  

Pro extenzivní rozvoj výrobních ploch má město Svratka velmi omezené podmínky, proto je nezbytné 
efektivně využívat stávající výrobní plochy a přilehlé disponibilní plochy. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZU-4 
Problém: 

Zemědělský areál 
Lokalizace: 

Vojnův Městec 

Popis:   

Rozsáhlý zemědělský areál na okraji sídla ve výhodné dopravní poloze je velmi omezeně využíván a 
postupně chátrá. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

V rámci organizované a koordinované distribuci s veřejností a vlastníky areálu během koncepčních 
prací na územním plánu nalézt odpovědné řešení. 

Odůvodnění/poznámka:  

Hospodářský rozvoj území s řádným využíváním zastavěného území jsou jedny z podmínek 
udržitelného rozvoje. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZU-5 
Problém: 

Populační velikost obce 
Lokalizace: 

Karlov, Škrdlovice 

Popis:   

Populační velikost obce Karlov k roku 2011 činila 95 osob, v obci Škrdlovice žilo ke stejnému roku 
639 obyvatel. Územní plán uvažuje s nárůstem počtu obyvatel v obci Karlov na 188 osob, v obci 
Škrdlovice na 980 osob. Problematická se jeví koordinace využívání území s výhledovou populační 
velikostí obcí. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Analyzovat potřeby obce z hlediska vyváženosti populační velikosti, rozsahu ploch občanského 
vybavení a pracovištní kapacity se zohledněním dopravní dostupnosti obce. Výsledky shrnout do 
zprávy o uplatňování územního plánu. 

Odůvodnění/poznámka:  

Vysoký podíl zastavitelných ploch pro bydlení, občanské vybavení a výrobu nelze využít bez přílivu 
obyvatel a podnikajících subjektů. Je vysoká míra pravděpodobnosti neefektivního a 
nekoordinovaného zastavování zmíněných ploch se změnou v území. Toto riziko není v ÚP 
eliminováno např. vyhotovením regulačního plánu pro zásadní rozvojové plochy. 

Zdroj:   Územní plán Škrdlovice Vývoj v čase:         přetrvávající 



            Územní plán Karlov 

            Český statistický úřad 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

Označení problému: 

ZU-6 
Problém: 

Intenzita využití území 
Lokalizace: 

Herálec, Nové Dvory 

Popis:   

Časté překračování stanoveného koeficientu zastavěné plochy zvl. při výstavbě rodinných domů i na 
plochách řešených územní studií. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Lze najít silnější právní oporu v rámci vyhotovení regulačního plánu. Jedná se především o 
rozsáhlejší plochy pro bydlení (Herálec). U ploch menších řešit důsledným uplatňováním územního 
plánu v rámci územního rozhodování. 

Odůvodnění/poznámka:  

Trvající tlaky investorů související zvl. s cenami pozemků. Zvyšování míry zastavění pozemku se 
děje vždy na úkor zeleně. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZU-7 
Problém: 

Výstavba rodinných domů 
Lokalizace: 

Bohdalov, Nové Dvory, 
Vysoké 

Popis:   

Oprávněné požadavky na rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech případně na plochy 
smíšené obytné nelze uspokojit v zastavěném území. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Provést řádnou analýzu potřeb, které posléze promítnout do řešení územního plánu. 

Odůvodnění/poznámka:  

Zastavitelné plochy vymezené v platných ÚPO jsou již naplněny. Poptávka po trvalém bydlení 
v těchto sídlech neopadá. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ne   (Bohdalov - zpracovává se nový ÚP, Nové Dvory - schváleno zadání pro nový ÚP) 

 

Označení problému: 

ZU-8 
Problém: 

Celistvost návesního prostoru 
Lokalizace: 

Březí n./O., Lhotka, 
Rosička, Světnov, Újezd, 

Vepřová, Žďár n./S. 
(místní část: Stržanov) 



Popis:   

Neuvážené přestavby, nástavby, přístavby a nová výstavba na uvolněných plochách po asanacích 
původních vesměs selských usedlostí hrubě narušují hodnoty těchto dříve nejvýstavnějších částí sídel. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

V míře podrobnosti územního plánu je provedeno pro všechna sídla. Nalézt účinnější nástroj nejlépe 
regulační plán nebo alespoň územní studii, která bude zastupitelstvem obce a veřejností přijata jako 
dohoda o využívání území. 

Odůvodnění/poznámka:  

I přes existenci územních plánů stále dochází k nežádoucím zásahům do stavebního fondu, který 
určuje obraz návsi (viz. probíhající asanace jednoho z nejhodnotnějšího statku v sídle Stržanov). 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZU-9 
Problém: 

Obraz města 
Lokalizace: 

Žďár nad Sázavou 

Popis:   

V obraze města se projevují nežádoucím způsobem technicistní prvky (komíny, silo) i bodové domy 
na ulici Palacké. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

V územním plánu stanovit opatření, která by zastavila další narušování panoramatu města. U objektů 
a zařízení, kde lze předpovídat zásah do obrazu města, nutno předem prokázat, že nedojde k porušení 
panoramatu města či dotčení krajinného rázu. 

Odůvodnění/poznámka:  

Prostorové uspořádání města významným způsobem ovlivňuje, jak město vnímáme. Prostorové 
hodnoty místa jsou nedílnou součástí krajinného rázu. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

Označení problému: 

ZU-10 
Problém: 

Rozrůstání sídla do krajiny 
Lokalizace: 

Kněževes 

Popis:   

Způsob rozvoje obce nerespektuje tradici vesnice. Plochy smíšené obytné expandují do samostatné 
polohy při silnici do Radostína nad Oslavou. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Navržený rozvoj považovat za konečný. V rámci další územně plánovací činnosti vymezit 
v zastavitelné ploše veřejné prostranství. 

Odůvodnění/poznámka:  

Volba místa k zástavbě nemá žádná kritéria kromě účelových, chybějí znaky urbanistické. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         přetrvávající 



Řešeno v ÚPD:   ano 

 

Označení problému: 

ZU-11 
Problém: 

Hospodářský rozvoj území 
Lokalizace: 

Hodíškov 

Popis:   

V jižní části sídla Hodíškov je vymezena územně stabilizovaná plocha výroby drobné a plochy 
přestavby stejného způsobu využití. Pro dynamicky se rozvíjející firmu v oblasti výroby 
bramborového škrobu je třeba kromě kvalitativních změn řešit i možnosti územního rozvoje. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

Prověřit možnosti územního růstu výrobních ploch mimo zastavěné území v rámci územně plánovací 
činnosti. 

Odůvodnění/poznámka:  

Pro zvýšení obratu firmy za současného zvýšení počtu pracovních míst je třeba zajistit územně 
technickou připravenost. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         nový 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

Označení problému: 

ZU-12 
Problém: 

Obnova využití znehodnoceného území 
Lokalizace: 

Nížkov 

Popis:   

Území staré škrobárny je nehospodárně využíváno. Umožnit regeneraci a nápravu této části sídla. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 

Řešení: 

V územně plánovací dokumentaci vytvořit předpoklady pro víceúčelové využití této plochy s cílem 
zvýšit přitažlivost této plochy v jejím dalším flexibilním využití. 

Odůvodnění/poznámka:  

Revitalizace znehodnocených a opuštěných areálů patří k nejdůležitějším úkolům územního 
plánování zajišťující mimo jiné ochranu půdního fondu a volné krajiny. 

Zdroj:   terénní šetření Vývoj v čase:         nový 

Řešeno v ÚPD:   ne 

 

Označení problému: 

ZU-13 
Problém: 

Varianty tras obchvatu N. Veselí  
Lokalizace: 

Nové Veselí 

Popis:   

Studie proveditelnosti byla zadána za účelem technického prověření trasy sil. II/353 dle územního 
plánu v souladu s platnými normami a předpis. Studie řeší dvě varianty - červenou (dle platného ÚP) 
a modrou. Délka modré varianty je 4,849 km, délka červené varianty je 5,064 km. 

Druh problému:    závada urbanistická Úroveň řešení:     místní 



Řešení: 

Modrá varianta vyžaduje změnu ÚP, uzavírá možnosti pro další rozvoj výrobní zóny za zemědělským 
areálem, vyžaduje významně větší požadavky na výkup pozemků. Červená varianta je delší o 215 m, 
zohledňuje dlouhodobé požadavky na územní rozvoj městyse, maximálně využívá pozemků ve 
vlastnictví městyse. 

Odůvodnění/poznámka:  

Účelem studie bylo nalezení trasy výhledového vedení obchvatu N. Veselí a porovnání technické 
realizovatelnosti variant. Z hlediska technických a dopravních parametrů je doporučeno sledovat 
modrou variantu. Výběr variant dopravního řešení je třeba posuzovat nejen z technických a 
dopravních náležitostí, ale z pohledu zajištění udržitelného rozvoje území přinášející komplexní 
řešení účelného využití území s cílem dosažení obecně prospěšného rozvoje území městyse. 

Zdroj:   Územní plán Nové Veselí 

           Studie II/353 Nové Veselí - obchvat 
(Novák&Partner, inženýrská projektová 
kancelář, Praha) 

Vývoj v čase:         nový 

Řešeno v ÚPD:   ano  (červená varianta) 

 


