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NÁZEV: 
 

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou - schválení po řízení 

 

ANOTACE: 
      Návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou zkráceným postupem. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad 
Sázavou za použití ustanovení § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Změna č. 1 územního plánu 
bude pořizována zkráceným postupem. 
Změna č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou bude obsahovat: 
-   Změnu způsobu využití z plochy zemědělské – orná půda (NZ.1) na části pozemku p.č. 9076 
    v k.ú. Město Žďár na plochu rekreace – rodinné (individuální) rekreace (RI). Bude prověřena 
    možnost vymezení nové zastavitelné plochy rekreace rodinné menšího rozsahu, splňující 
    rozměry pro podřazení do menších rekreačních ploch. Nově vymezená zastavitelná plocha 
    v jihovýchodní či východní části pozemku p.č. 9076 v k.ú. Město Žďár se bude nacházet 
    v dostatečném odsazení od zastavitelné plochy Z70. Ve zbylé části pozemku p.č. 9076 v k.ú. 
    Město Žďár bude navrženo takové funkční využití, aby bylo v souladu se zachováním 
    krajinného rázu. 
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Popis 
Podle stavebního zákona, dojde-li ke zrušení části územního plánu, zastupitelstvo města 
bezodkladně rozhodne o pořízení změny územního plánu a o jejím obsahu.  
Při projednání návrhu územního plánu nebylo vyhověno námitkám vlastníků pozemků v lokalitě 
Krejdy, proto po nabytí účinnosti ÚP podali prostřednictvím svého právního zástupce ke Krajskému 
soudu v Brně návrh na zrušení  části územního plánu, týkající se pozemků  p.č. 9075, 9076 a 9077 
v k.ú. Město Žďár. Na základě rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 6/2016 – 99 ze dne 
3.3.2017 byla část územního plánu Žďár nad Sázavou zrušena.  
Právní zástupce města po analýze tohoto rozsudku a na základě rozhodnutí Rady města ze dne 
13.3.2017 podal dne 12.04.2017 k Nejvyššímu správnímu soudu  kasační stížnost, délka řízení o 
kasační stížnosti trvala 11 měsíců. Kasační stížnost byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
dne 14.03.2018 zamítnuta.  
Podle ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo města je povinno z důvodu 
neúspěchu kasační stížnosti bezodkladně rozhodnout o pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár 
nad Sázavou a současně schválit obsah změny č. 1 ÚP (zadání změny č. 1). V obsahu změny ÚP 
zastupitelstvo města zohlední závěry rozsudku Krajského soudu v Brně. Návrh Změny č. 1 ÚP 
bude pořizován zkráceným postupem (pouze jako návrh pro veřejné projednání). 
K navrhovanému obsahu změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, týkající se vymezení 
nové zastavitelné plochy pro rekreaci rodinnou na pozemku p.č. 9076 v k.ú. Město Žďár v lokalitě 
Krejdy, vydal dne 15.06.2018  krajský úřad, stanovisko, ve kterém nepožaduje vyhodnocení vlivů 
zadání Změny č. 1 ÚP na životní prostředí a zároveň jako orgán ochrany přírody konstatoval ve 
smyslu § 45i odst. 1 zákona, že návrh zadání Změny č. 1 ÚP nebude mít významný vliv na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 
2000).  Toto stanovisko se vztahuje pouze na území Kraje Vysočina mimo Chráněnou krajinnou 
oblast Žďárské vrchy. Zpracování variant řešení návrhu Změny č. 1 ÚP se nepožaduje. V územním 
plánu bude vymezena pouze jedna zastavitelná plocha pro rekreaci rodinnou (RI). V předloženém 
obsahu zadání změny č. 1 ÚP se nenachází záměry vyžadující posouzení vlivu na životní 
prostředí. 
Ostatní návrhy na pořízení změny ÚP, schválené zastupitelstvem města v předchozím období, 
budou zapracovány do změny, která bude projednávána jako změna č. 2 ÚP. Změna č. 2 ÚP bude 
pořizována klasickým postupem ve 3 etapách (zadání změny č. 2 ÚP, společné jednání o návrhu 
změny č. 2 ÚP a veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP).  
 
 
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, 20/2017/ORÚP/25 
- RM č. 92 ze dne 25.06.2018, usn.čj.1615/2018/ORÚP 

Návrh řešení 
- viz. Popis 

 
Varianty návrhu usnesení 
 
- viz. návrh usnesení 
 
Doporu čení předkladatele 
 
- Odbor rozvoje a ÚP Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou doporučuje schválit materiál 

podle předloženého návrhu.  



 

Příloha č. 1: 
 
Zrušení části Územního plánu Žďár nad Sázavou správním soudem 
 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města bude dle ust. § 55 odst. 3 stavebního zákona pořízena 
změna č. 1 územního plánu Žďáru nad Sázavou se zohledněním závěrů krajského soudu. Ty části 
územního plánu Žďár nad Sázavou, které nebyly zrušeny, zůstávají v platnosti. Zadání změny č. 1 
územního plánu se v tomto případě nezpracovává. Na tu část správního území, v níž je zrušen 
územní plán, je do vydání a nabytí účinnosti změny č. 1 územního plánu pohlíženo jako na území 
bez územního plánu. Zrušení Územního plánu Žďár nad Sázavou v části uvedené ve výroku 
nezpochybňuje správní akty vydané na základě Územního plánu Žďár nad Sázavou před právní 
mocí tohoto rozhodnutí. V návrhu změny č. 1 územního plánu bude na části pozemku p.č. 9076 
v k.ú. Město Žďár prověřena změna způsobu využití z plochy zemědělské – orná půda (NZ.1) na 
plochu rekreace – rodinné (individuální) rekreace (RI).  Na základě rozhodnutí zastupitelstva města 
o pořízení změny č. 1 ÚP a na základě schválení obsahu změny č. 1 ÚP zajistí pořizovatel výběr 
projektanta a uzavření smlouvy mezi městem a zpracovatelem změny č. 1 územního plánu 
(autorizovanou osobou). V rámci pořizování bude pořizovatel spolupracovat s určeným 
zastupitelem. Změna č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou se bude vydávat pouze v rozsahu 
měněné části územního plánu. Pořizovatel pro město zajistí vyhotovení úplného znění územního 
plánu Žďár nad Sázavou po vydání jeho změny č. 1 ÚP v zastupitelstvu města. 
 
Obsah Změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou  
 
1. Prověřit možnost změny způsobu využití z plochy zemědělské – orná půda (NZ1) na plochu 

rekreace – rodinné (RI).  Na části pozemku p.č. 9076 v k.ú. Město Žďár prověřit možnost 
vymezení nové zastavitelné plochy rekreace rodinné menšího rozsahu, splňující rozměry pro 
podřazení do menších rekreačních ploch.  Nově vymezená zastavitelná plocha v jihovýchodní 
či východní části pozemku p.č. 9076 v k.ú. Město Žďár se bude nacházet v dostatečném 
odsazení od zastavitelné plochy Z70. Ve zbylé části pozemku p.č. 9076 v k.ú. Město Žďár 
bude navrženo takové funkční využití, aby bylo v souladu se zachováním krajinného rázu. 

 
Výřez z hlavního výkresu územního plánu Žďár nad Sázavou: 
 

 
 

 












