
 

 

 

Hamry nad Sázavou 

 

Základní informace:  

Kód obce: 595586 

Rozloha:  7,12 km
2
 

Počet obyvatel (k 31.12.2015):    1 542 

Hustota obyvatel (2015):    216,58 obyv./km
2
  

Katastrální území:   2 

Pověřený obecní úřad:    Žďár nad Sázavou 

Komplexní pozemkové úpravy:  ne 

Územně plánovací dokumentace:    

územní plán (nabytí účinnosti 16.08.2007) 

změna č. I ÚP (nabytí účinnosti 14.07.2012) 

Kategorie obce dle vyváženosti vztahu územních podmínek:    1 
(V obci jsou vyvážené vztahy územních podmínek v environmentálním, ekonomickém i sociodemografickém pilíři.) 

 

Rozbor URU: 

1. Horninové prostředí 

dobývací prostor: - 

chráněné ložiskové území: 1 

ložisko nerostných surovin: - 

poddolované území: - 

stará ekologická zátěž: 1 

2. Vodní režim 

podíl vodních ploch na celkové výměře obce (2015):  2,9 % 

chráněná oblast přirozené akumulace vod: ano 

zranitelná oblast: ano 

záplavové území: 1 (Sázava) 

aktivní zóna záplavového území: ano 

3. Hygiena životního prostředí 

podíl směsného komunálního odpadu na obyvatele (2015):  167,87 kg/obyv. 

podíl tříděného komunálního odpadu na obyvatele (2015):     41,62 kg/obyv. 

čistírna odpadních vod:    ano 

koridor pro lety v nízkých a přízemních výškách:  - 

4. Ochrana přírody a krajiny 

chráněná krajinná oblast: CHKO Žďárské vrchy 

národní přírodní rezervace: -  

národní přírodní památka: - 

přírodní rezervace: - 

přírodní památka: 1 (PP Rozštípená skála) 

Natura 2000: 1 (EVL Dívka) 

památný strom: - 

přírodní park: - 

lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů:   - 

významný krajinný prvek registrovaný:   - 

krajinný ráz (oblast, místo):    oblast - CHKO Ždárské vrchy 

 místo - Žďársko, Údolí Sázavy, Henzlička, Peperek, Ransko,  

 Veselská sníženina 

KES  (2015):  1,19 



 

biogeografický význam ÚSES:    nadregionální, regionální, lokální 

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkci lesa 

podíl zemědělské půdy na celkové výměře obce (2015):  49,9 % 

podíl půd I. a II. třídy ochrany: 70,1 % 

podíl lesů na celkové výměře obce (2015): 36,2 % 

lesy zvláštního určení: ano 

6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

silnice I. třídy: 1 

silnice II. třídy: - 

železnice: 1 

vodovod v provozu: ano 

zdroj pitné vody: - 

kanalizace: ano 

čistírna odpadních vod: ano 

plynofikace obce: ano 

výrobna el. energie: ano (3x MVE) 

7., 8.  Sociodemografické podmínky, bydlení 

sociální zařízení a služby: ano 

škola: MŠ, ZŠ 1-5 

lékařská péče: - 

smíšené zboží: ano 

9. Rekreace 

památka UNESCO: - 

kulturní památka: 7 

válečný hrob: 1 

turistická trasa: červená, modrá, žlutá 

cyklotrasa: ano 

cyklostezka: ano 

sjezdovka: - 

golfové hřiště: - 

rozhledna: - 

10. Hospodářské podmínky 

míra nezaměstnanosti - dosažitelní (2011): 7,8 % 

podnikatelská aktivita (2015): 233,46 

vyjížďka za prací (2011): 85,71 % 

 

Rozvojové záměry obce: 

Úprava středu obce. 

Zateplení mateřské školy. 

Dokončení cyklostezek. 

 

Známé rozvojové záměry jiných subjektů: 

Informace nebyly získány. 

 

 

 

 

 



 

 

Problémy vyplývající z ÚAP: 

 
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: 

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 

 


