
 

MATERIÁL PRO RADU M ĚSTA č. 20 

 DNE: 26. 08. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 320/2019/ORUP 

 

NÁZEV: 
 

Změna ÚP č. 3 – schválení po řízení 

 

ANOTACE: 
 
Návrh na schválení pořízení změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou a návrh na schválení 
obsahu změny č. 3 Územního plánu, která bude pořízena zkráceným postupem. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 3  
Územního plánu Žďár nad Sázavou zkráceným postupem a schválit obsah změny č. 3 Územního 
plánu. 

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: Darina Faronová 

 

Předkládá: Odbor rozvoje a územního plánování 

 

 



 

Název materiálu:  Změna ÚP č. 3 – schválení po řízení 

 
Počet stran:  1 
 
Počet příloh: 3 
 
 
Popis 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, bude předkládat 
zastupitelstvu města návrh na pořízení změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou zkráceným 
postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona. Změna bude obsahovat prověření změny 
způsobu využití zastavitelné plochy Z 123 „Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 
(OM)“. Důvodem návrhu na pořízení změny č. 3 územního plánu je záměr města na výstavbu 
centra sociálních služeb v ulici Dvořákova na pozemcích parc.č. 6224 (zahrada), 6223 (zahrada), 
6225 (zahrada) v k.ú. Město Žďár. Hlavní využití zastavitelné plochy „OM“ je určeno pro malé a 
střední obchodní areály. Podle územního plánu v této ploše není přípustné umístění sociálních 
služeb, jako např. ubytování, společného zázemí, kanceláří, noclehárny apod..  
Změna bude dále obsahovat změnu podmínek pro využití zastavěných a zastavitelných ploch pro 
občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Navrhuje se doplnit podmíněně 
přípustné využití ploch „OS“ o stavby pro občanskou vybavenost menšího rozsahu určené pro 
vzdělávání a výchovu, pokud neomezí či nenaruší hlavní funkci.  
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města o pořízení změny č. 3 územního plánu a na základě 
schválení obsahu změny č. 3 ÚP bude zpracován návrh změny č. 3 ÚP pro veřejné projednání.  
Obsah změny č. 3 ÚP je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu.  
 
 
Dopad do rozpo čtu m ěsta 
Zpracování návrhu změny č. 3 územního plánu Žďár nad Sázavou pro veřejné projednání bude 
uhrazeno z položky Územní plán, předpokládaná cena na zpracování návrhu Změny č. 2 
územního plánu projektantem je 50 000,- Kč bez DPH. 
 
 
Geneze případu 
            ---- 
 
 
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 příslušného orgánu ochrany přírody k navrhovanému obsahu Změny č. 3 ÚP 

(stanovisko NATURA) 
- Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny č. 3 ÚP 

(stanovisko SEA) 



 

Příloha č. 1 – obsah změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou 
 
 
Změna č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou bude obsahovat: 
 

1) Prověření změny způsobu využití vymezené zastavitelné plochy Z 123 „Plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)“ na pozemcích parc.č. 6224 (zahrada), 
6223 (zahrada), 6225 (zahrada) v k.ú. Město Žďár, na plochu nekomerční občanské 
vybavenosti, sloužící pro sociální služby. 

2) Prověření změny podmínek pro využití zastavěných a zastavitelných ploch „Občanské 
vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS)“ v podmíněně přípustném využití pro 
možnost umístění drobných školských zařízení pro výchovu a vzdělávání malého rozsahu. 

3) Aktualizaci vymezení zastavěného území v lokalitě ulic Strojírenská a Dvořákova. 

 
 
 
 
 
 
 
Výřez z územního plánu: 
 

    

 

 

            Navrhovaná změna způsobu využití zastavitelné plochy Z 123 „Občanské vybavení  

          – komerční zařízení malá a střední (OM)“ v ulici Dvořákova.  

 

 

Odůvodnění: 
K bodu 1: 
Navrhuje se změnit způsob využití zastavitelné plochy Z 123 z plochy „OM“ na plochu „OV“ – 
veřejná vybavenost. 
Územní plán Žďár nad Sázavou (dále jen ÚP) vymezuje na pozemcích parc.č. 6224 (zahrada), 
6223 (zahrada), 6225 (zahrada) v k.ú. Město Žďár zastavitelnou plochu Z123 s rozdílným 
způsobem využití (OM) – Občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. Podmínky pro 
využití této plochy jsou tyto: plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru – obchody, 
restaurační provozovny, služby, s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem k rušivým vlivům 
na okolí umístit pouze v plochách výroby. Toto území je určeno pro využití s hlavní dominantní 
funkcí pro malé a střední obchodní areály. Nepřípustné jsou jiné funkce než stanovené, včetně 
činností a zařízení zhoršují kvalitu životního prostředí.  



 

Naproti tomu ÚP Žďár nad Sázavou vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití OV - 
Občanské vybavení – veřejná vybavenost. Podmínky pro využití plochy jsou tyto: Území je určeno 
pro využití s hlavní dominantní funkcí pro stavby veřejné občanské vybavenosti. Přípustné využití 
plochy je následující – „plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti (sloužící např. pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na 
kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. Podmíněně přípustné – 
„služební a pohotovostní byty (jiné formy bydlení přípustné nejsou), komerční prostory ve vazbě na 
hlavní funkci (např. bufet a občerstvení, lékárna, nevýrobní služby např. kopírování, údržbářské 
dílny)“. Nepřípustné je jiné než stanovené využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního 
prostředí (výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností 
a zařízení chovatelských a pěstitelských, tedy všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na 
životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních 
předpisech – vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. 
ÚP Žďár nad Sázavou pro sociální služby vymezuje pouze plochy OV - občanské vybavení – 
veřejná vybavenost. 
 
 
K bodu 2: 
Navrhuje se doplnit podmínky pro využití zastavěných a zastavitelných ploch pro občanské 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS). Podmíněně přípustné využití se navrhuje 
doplnit o stavby pro občanskou vybavenost menšího rozsahu určené pro vzdělávání a výchovu, 
pokud neomezí či nenaruší hlavní funkci.  
ÚP Žďár nad Sázavou navrhuje v urbanistické koncepci rozšířit podružné městské centrum podél 
páteřní osy v lokalitě Starý Dvůr o občanskou vybavenost. Ve vazbě na lokalitu Starý Dvůr a podél 
řeky Sázavy je navrženo doplnění ploch pro sport a tělovýchovu. Stávající zařízení pro sport a 
tělovýchovu jsou stabilizovaná. 
Územní plán předpokládá doplnění hřišť pro děti a mládež ve stávajícím zastavěném území, a to 
nejen v rámci zástavby sídlištního charakteru, ale i ve čtvrtích rodinných domků a uzavřených 
blocích bytových domů.  
Dominantní funkce plochy „OS“ je určena pro tělovýchovu a sport. Přípustné jsou v plochách „OS“ 
vyhrazené plochy areálů pro tělovýchovu a sport a pozemků související dopravní a technické 
infrastruktury, veřejných prostranství a zeleně. Podmíněně přípustné jsou v plochách „OS“ stálé 
provozovny zajišťující občerstvení, pokud nedojde k omezení či narušení hlavní funkce.  
Pro plochy „OS“ v blízkosti kapacitní komunikace platí, že podmínkou pro jejich využití je prokázání 
toho, že negativní účinky dopravy budou vyloučeny prostřednictvím navržených konkrétních 
opatření. 
Návrhem změny č. 3 územního plánu je sledována podpora rozvoje občanského vybavení ve 
městě a to jak ve městě Žďáru, tak v jeho místních částech. 

 
 
 












