
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 10 

 DNE: 11.3. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 150/2019/ORÚP 

 

NÁZEV: 
 

Změna č. 1 ÚP 

 

ANOTACE: 
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 53 odst. 3, předkládá odbor rozvoje a ÚP 
návrh pokynů na přepracování návrhu změny č. 1 ÚP. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pokyny pro přepracování 
návrhu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou   

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

ing. Darina Faronová 

Předkládá: 

                  Odbor rozvoje a územního plánování 

 



 

Název materiálu:              Změna č. 1 ÚP 

 
Počet stran:       5  
 
Počet příloh:      2  
 
 
Popis 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, předkládá zastupitelstvu 
města ke schválení návrh pokynů pro přepracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žďár nad 
Sázavou. Návrh pokynů byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města.  
Dne 6.9.2019 schválilo zastupitelstvo města pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad 
Sázavou včetně jejího obsahu. V tomto obsahu změny ÚP zastupitelstvo města zohlednilo závěry 
rozsudku Krajského soudu v Brně. Návrh Změny č. 1 ÚP je pořizován zkráceným postupem.  
V návrhu změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání byla vymezena zastavitelná plocha rekreace pro 
chatovou zástavbu (RI) v lokalitě Krejdy. 
Vypracováním změny č. 1 ÚP byla pověřena firma Ateliér URBI Brno. 
V prosinci 2018 byla v rámci veřejného projednání k návrhu změny č. 1 ÚP uplatněna nesouhlasná 
stanoviska dotčených orgánů a námitky vlastníků pozemků.   
Po vyhodnocení výsledků veřejného projednání bylo dohodnuto s vlastníky pozemků na pracovním 
jednání dne 24.1. 2019  řešení, které bylo odborem rozvoje a ÚP předjednáno s krajským úřadem.  
Návrh pokynů, který je předkládán zastupitelstvu města, pro přepracování návrhu změny č. 1 ÚP 
byl zpracován po obdržení souhlasu vlastníků pozemků ze dne 21.2.2019. 
K návrhu pokynů pro přepracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou si 
následně pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
 
Na základě schválených pokynů bude přepracován návrh změny č. 1 ÚP a opakovaně projednán s 
dotčenými orgány, s vlastníky pozemků a s veřejností.  
 
Geneze případu 
- RM č. 61 ze dne 27.02.2017, usn.čj.953/2017/ORÚP 
- RM č. 62 ze dne 13.03.2017, usn.čj.985/2017/ORÚP                         
- ZM č.20   ze dne 23.03.2017, usn.čj. 20/2017/ORÚP/25 
- RM č. 92 ze dne 25.06.2018, usn.čj. 1615/2018/ORÚP 
- ZM č.30   ze dne 6.09.2018, usn.čj. 30/2018/ORÚP/2 

Návrh řešení 
- Schválit návrh usnesení v předloženém znění  

 
Varianty návrhu usnesení 
- viz. návrh usnesení na prvním listě materiálu 
 
 
Doporu čení předkladatele 
 
Odbor rozvoje a ÚP Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou doporučuje schválit materiál podle 
předloženého návrhu.  
 
Stanoviska : 
stanovisko krajského úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona o 
ochraně přírody a krajiny 
 
 
 



 

Návrh pokyn ů pro p řepracování návrhu Zm ěny č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou 
 
 
Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou po projednání  s c h v a l u j e  pokyny pro přepracování 
návrhu Změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, za použití ustanovení § 53 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
- Prověření možnosti za řazení pozemku p. č. 9076 (orná p ůda) v k.ú. M ěsto Žďár k využití 

pro zahrádky se zahradními domky, výhradn ě pro zahrádka ření. V případě kladného 
výsledku prov ěření zařazení tohoto pozemku do zastavitelné plochy (RZ) - rekreace – 
zahrádkové osady a upravení podmínek využití této z astavitelné plochy s ohledem na 
ochranu krajinného rázu. 

 
 
 

Odůvodn ění: 
 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města je pořizována změna č. 1 územního plánu Žďáru nad 
Sázavou se zohledněním závěrů Krajského soudu v Brně. Změna č. 1 ÚP je pořizována 
zkráceným postupem.  
Návrh změny č. 1ÚP  byl veřejně projednán s dotčenými orgány a s veřejností ve dnech  od 
9.11.2018 - do 19.12.2018. Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP se uskutečnilo dne 
12.12.2019. 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel Změny  
č. 1 ÚP, došel na základě výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP k závěru, že je 
potřebné pořídit nový návrh změny č. 1 ÚP. Důvodem jsou nesouhlasná stanoviska dotčených 
orgánů k návrhu Změny č. 1 ÚP a dále námitky, které byly uplatněny vlastníky pozemku p.č. 9076 
v k.ú. Město Žďár, prostřednictvím jejich právního zástupce, dne  19.12.2018.  
V souladu s ust. § 53 odst. 3 stavebního zákona na základě projednání bude návrh změny č. 1 ÚP 
Žďár nad Sázavou přepracován.  V rozsahu, v jakém se pokyny pro přepracování návrhu odchylují 
od schváleného obsahu Změny č. 1 ÚP, jsou jeho změnou. 
Důvodem přepracování návrhu změny č. 1 ÚP je udělení nesouhlasného stanoviska z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu Krajským úřadem Krajem Vysočina, odborem životní 
prostředí a zemědělství. Krajský úřad nesouhlasí se záborem ZPF a ve svém stanovisku uvádí, že 
z návrhových ploch je nevyužito cca 5,7 ha a není důvod navyšovat plochy pro chatovou zástavbu. 
Dále krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu změny č. 1 ÚP nesouhlasí s uspořádáním 
navržené lokality odsazené od stávajících ploch rekreace, což znamená vyšší nároky na zábor a 
další narušení organizace zemědělského půdního fondu. Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody 
a krajiny nesouhlasí s návrhem, protože je zastavitelná plocha (RI) nově vsazena doprostřed 
zemědělské krajiny, přičemž chatová zástavba není nijak odcloněna a dochází tak k narušení 
krajinného rázu.  
Vlastníci pozemku s návrhem Změny č.1ÚP nesouhlasí, protože mají zato, že návrhem dochází ke 
znehodnocení uvedeného pozemku (p.č. 9076 v k.ú. Město Žďár). Předkládají návrh využitelnosti 
pozemku, ve kterém deklarují zachování odstupu od okolních rekreačních lokalit, navrhují pásmo 
zeleně mezi silnicí a rekreační oblastí o rozsahu cca 1 ha a navrhují zastavitelné plochy, které jsou 
určené pro chatovou zástavbu (RI) Z218, plochu Z 219 a plochu Z 220 o celkové výměře 5, 33 ha 
zastavitelné plochy rekreace rodinné. Vlastníci pozemku dále předkládají investiční záměr z roku 
2014, který představuje proveditelnost návrhu, zákres ploch rekreace, které v návrhu změny č. 1 
ÚP oproti investičnímu záměru postrádají, zákres ploch, které požadují do návrhu změny doplnit a 
zobrazení tohoto požadavku nad ortofotomapou. Po vyhodnocení výsledků veřejného projednání 
bylo dohodnuto s vlastníky pozemků  na pracovním jednání dne 24.1.2019 řešení, které bylo 
odborem rozvoje a ÚP předjednáno s krajským úřadem. Návrh pokynů pro přepracování návrhu 
změny č. 1 ÚP byl zpracován po obdržení souhlasu vlastníků pozemků ze dne 21.2.2019. 
 
 



 

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel, zpracoval 
v souladu s ustanovením § 51 odst. 3 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem 
starostou města návrh pokynů pro přepracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu Žďár nad 
Sázavou. V rozsahu, v jakém se návrh pokynů odchyluje od obsahu Změny č. 1 ÚP, které bylo 
schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 30/2018/ORUP/2 ze dne 6.9.2018, jsou pokyny 
změnou schváleného obsahu změny č. 1 ÚP.  
K návrhu pokynů pro přepracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou si 
pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. 
Na základě pokynů pro přepracování návrhu změny č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou bude zpracován 
upravený návrh změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou pro opakované veřejné projednání, 
který bude projednáván s dotčenými orgány, se sousedními obcemi, s oprávněnými investory, 
s občany města a s veřejností za použití ustanovení § 52 až § 54 stavebního zákona.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, starostou města, vyhodnotí výsledky 
opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Změny č. 1 územního plánu Žďár nad 
Sázavou  a pokud nebudou provedeny žádné podstatné úpravy návrhu změny č. 1 ÚP, podá návrh 
na vydání Změny č. 1 Územního plánu Žďár nad Sázavou v zastupitelstvu města podle § 54 odst. 
1 stavebního zákona. 
 
 
 
 
Původní návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání – výřez z koordinačního výkresu   
vymezení zastavitelné plochy (RI) pro chatovou zástavbu Z218 a plochy zeleně (ZP) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Námitka vlastníků pozemků – požadovaná úprava návrhu změny č. 1 ÚP  
vymezení ploch pro chatovou zástavbu (RI) - Z218,  Z219 a Z220 o celkové výměře 5, 33 ha 
 

 

 
 
 



 

Konečné řešení dohodnuté s vlastníky – zastavitelná plocha Z218  
(RZ) – plocha pro rekreaci -  zahrádky se zahradními domky 

 
 














