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NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání 
schvaluje návrh zadání změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou 
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Vyhodnocení připomínek k návrhu zadání 
Navazující stanovisko SEA k upravenému návrhu zadání Změny č. 2 ÚP   

 
Popis 
Zastupitelstvo města dne 23. 3. 2017 schválilo usnesením 20/2017/ORÚP/25 pořízení změny č. 2 
ÚP z vlastního podnětu.  
Projektant změny č. 2 ÚP na základě doplňujících průzkumů a rozborů připravil podklad pro návrh 
zadání změny č. 2 ÚP, který byl následně dopracován ve spolupráci s pořizovatelem, architektem 
města a s určeným zastupitelem.  
Pořizovatel zaslal dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím a městu návrh zadání 
změny č. 2 ÚP a zveřejnil toto zadání na úřední desce MěÚ Žďár nad Sázavou v termínu od 3. 3. - 
do 3. 4. 2020. 
Dle § 47 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit své požadavky na obsah 
zadání vyplývající ze zvláštních právních předpisů, ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení návrhu 
zadání. Ve stejné 30 denní lhůtě ode dne zveřejnění na úřední desce mohou podat připomínky 
sousední obce a každý občan. 
Na základě uplatněných požadavků, připomínek a podnětů, pořizovatel v souladu s § 47 odst. 4 
stavebního zákona upravil návrh zadání Změny č. 2 ÚP a předkládá jej pro schválení 
v zastupitelstvu města. 
Zásadní změna nastává vzhledem k požadavku KÚ na zpracování vyhodnocení vlivů záměrů 
obsažených v návrhu zadání změny č. 2 ÚP na životní prostředí.  
Aby nemuselo dojít k zpracování vyhodnocení vlivů záměrů na ŽP, byly z návrhu zadání vyřazeny 
záměry, u kterých nelze vyloučit výrazný vliv na životní prostředí a na krajinný ráz (EIA). 
Po omezení zadání přehodnotil KÚ dle § 22 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., své stanovisko a 
vydal souhlas s upraveným zadáním návrhu změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou.  
 
Z návrhu Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou byly vypuštěny záměry M05, M09, M12, M16, M17, 
M23, M27, P4, P13, P14 a P21. Dále bylo vypuštěno zadání ohledně vymezení ploch pro zařízení 
pro nakládání s odpady a ploch pro vymezení cyklostezek, cyklotras, komunikací apod.  
 
Spolu s upraveným návrhem zadání předkládá pořizovatel zastupitelstvu vyhodnocení připomínek 
veřejnosti, uplatněných v zákonné lhůtě k návrhu zadání změny č. 2 ÚP.  
 
 
Dopad do rozpočtu města 
Na zpracování změny č. 2 ÚP je uzavřena SOD v celkové výši 279.000,- Kč (bez DPH). Cena za 
zpracování úplného znění, po vydání změny č. 2 ÚP činí 93.000,- Kč (bez DPH). Částka je kryta 
položkou rozpočtu na rok 2020. 
 
 
Geneze případu 
- RM č. 62 ze dne 13.3.2017, č. usnesení  985/2017/ORUP 
- ZM č. 20 ze dne 23.3.2017, č. usnesení 20/2017/ORUP/25 
- RM č. 92 ze dne 25.6.2018, č. usnesení  1616/2018/ORUP 
- ZM č. 30 ze dne 6.9.2018, č. usnesení 30/2018/ORUP/3 
- RM č. 50 ze dne 24.8.2020, č. usnesení 781/2020/SÚP 

 

Návrh řešení 
Schválit návrh usnesení v předloženém znění  
 
 
 
 



 
 
Varianty návrhu usnesení 
 
• Zastupitelstvo města, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání 
schvaluje návrh zadání změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou 
 

• Zastupitelstvo města neschvaluje předložený materiál a ukládá …… 
 
 
Doporučení předkladatele 
Předkladatel doporučuje schválit materiál podle předloženého návrhu 
 
 
Stanoviska 
- Navazující stanovisko k upravenému návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou 

z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). 
- Materiál byl předložen městským architektům. 
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Příloha č. 1 – Vyhodnocení záměrů k prověření Změnou č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou 

 

 

 

 

 

Pořizovatel:  Městský úřad Žďár nad Sázavou 

 odbor rozvoje a územního plánování 

 

 

Datum zpracování: duben 2020 
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Zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na základě zmocnění uvedeného v § 47 odst. 5 zákona č. 
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“), stanoví v souladu s § 47 
odst. 1 stavebního zákona, § 11 odst. 2 a 3 a přílohou 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů tyto cíle a požadavky na zpracování návrhu Změny č. 2 územního plánu 
(dále jen ÚP) Žďár nad Sázavou: 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

- vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR: 
- návrh Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou zpracovat v souladu s republikovými prioritami 

územního plánování obsaženými v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 
č. 3 (dále jen PÚR ČR), které mají vazbu na proces pořízení změny č. 2 územního plánu. Jedná 
se zejména o priority č. 14, 14a, 17, 19, 20, 20a, 21, 26 a 31.  
(Území města se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani ose republikového významu ani 
v žádné specifické oblasti. Na území města není vymezen PÚR ČR žádný koridor ani plocha 
dopravní nebo technické infrastruktury.); 

- vyplývající ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina: 
- návrh Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou zpracovat v souladu s prioritami územního plánování 

Kraje Vysočina obsaženými v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace 
č. 1,2,3, 5 a č. 6 (ZÚR KrV), pro zajištění udržitelného rozvoje území kraje, které mají vazbu na 
proces pořízení územně plánovací dokumentace města. Jedná se zejména o priority č. 01, 06, 
07, 19, 20, 20a, 21, 26 a 31; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou respektovat plnění zásad pro usměrňování rozvoje 
obsažených v ZÚR KrV pro řešené území; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou respektovat plnění úkolů územního plánování 
obsažených v ZÚR KrV pro řešené území; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou respektovat plnění zásad pro činnost a rozhodování 
o změnách v území obsažených v ZÚR KrV pro řešené území. 

- vyplývající z Územně analytických podkladů ORP Žďár nad Sázavou: 
- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou zohlednit limity využití území vyplývající z ÚAP 

ORP Žďár nad Sázavou, které mají vazbu na proces pořízení územně plánovací dokumentace 
města; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou respektovat rozbor udržitelného rozvoje území 
vyplývající ze SWOT analýzy uvedené v ÚAP ORP Žďár nad Sázavou; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou prověřit možnosti řešení problémů, závad a střetů 
uvedených v ÚAP ORP Žďár nad Sázavou ke městu Žďár nad Sázavou. 

- Širší územní vztahy: 
Změnou č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou zajistit koordinaci s územně plánovací dokumentací 
sousedních obcí (město Nové Město na Moravě, obec Hamry nad Sázavou, obec Jámy, obec 
Počítky, obec Lhotka, obec Vysoké, obec Polnička, obec Račín, obec Světnov, obec Vatín, obec 
Budeč, obec Březí nad Oslavou a městys Nové Veselí). Řešit širší územní vztahy v rozsahu, 
v němž existují vazby prostorové i funkční mající vliv nebo související s rozvojem města (návaznost 
na územní systém ekologické stability sousedních k. ú., návaznost na dopravní řešení, technickou 
infrastrukturu, dostupnost nadřazené občanské vybavenosti). 
Vzájemné územně plánovací vztahy se sousedními obcemi řešit v návaznosti na územně 
plánovací dokumentaci obcí tak, aby územní rozvoj respektoval požadavky na využití území přes 
správní hranici obce. Pro tento cíl vytvořit podmínky, tzn. pro plynulou návaznost funkčního využití 
plochy i návaznost obslužných a krajinných systémů. Pokud potenciální rozvojové záměry 
sousedních obcí zasahují na území města Žďáru nad Sázavou, prověřit možnost jejich řešení. 

- Vyplývající z jiných podkladů a rozhodnutí: 

- změnou č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou řešit a zajistit návaznost zákonem chráněných prvků na 
okolní katastrální území.  

- návrhem Změny č.2 ÚP Žďár nad Sázavou v maximální míře respektovat ochranu NKP Kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře včetně OP areálu kláštera a poutního kostela sv. J. 
Nepomuckého na Zelené hoře, vymezeného současně jako nárazníkové pásmo tohoto statku 
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zapsaného na seznam UNESCO. 
- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou v maximální míře respektovat základní koncepci 

rozvoje stanovenou územním plánem; 
- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou zohlednit a zapracovat změnu mapového podkladu 

řešených katastrů, pokud k ní dojde v procesu pořizování před zahájením řízení o změně 
územního plánu, včetně návrhu využití případných nově vzniklých nebo zásadně měněných 
ploch; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou provést aktualizaci zastavěného území na základě 
reambulovaného nebo nového mapového podkladu. 

a.1. Urbanistická koncepce 
- při návrhu jednotlivých rozvojových lokalit na území památkového ochranného pásma preferovat 

jejich umístění v návaznosti na současné zastavěné území sídla a respektovat podmínky ochrany 
památkového ochranného pásma; 

- při řešení požadavků na návrh rozvojových ploch brát v úvahu nejen jejich reálnost z hlediska 
technického, časového a ekonomického, ale rovněž jejich vhodnost z hlediska architektonického, 
historického, památkového a krajinářského; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou v maximální míře respektovat urbanistickou koncepci 
stanovenou územním plánem; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou provést aktualizaci zastavěného území a v souvislosti 
s touto aktualizací stabilizovat využité návrhové plochy; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou prověřit jednotlivé (návrhy) požadavky schválené 
zastupitelstvem města v průběhu  let 2009 – 2020 podle ustanovení § 46 stavebního zákona, 
vyhodnocené v příloze č. 1 tohoto zadání; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou prověřit jednotlivé (návrhy) požadavky uplatněné 
odbory městského úřadu, vyhodnocené v příloze č. 1 tohoto zadání; 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou prověřit další uplatněné požadavky: 

- upravit podmínky využití ploch a podmínky plošného a prostorového uspořádání tak, aby 
vhodně vystihovaly urbanistické potřeby místa a splňovaly legislativní požadavky (po novelizaci 
stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek), 

- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou prověřit jednotlivé (návrhy) požadavky schválené 
zastupitelstvem města dne 7. 2. 2019, 5. 9. 2019 a 6. 2. 2020 podle ustanovení § 46 stavebního 
zákona, vyhodnocené v příloze č. 1 tohoto zadání. 

Při zpracování Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou je třeba respektovat stavební zákon, který stanovuje, 
že „další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby 
vymezení nových zastavitelných ploch“.  

a.2. K oncepce veřejné infrastruktury 
- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou v maximální míře respektovat koncepci vymezení 

veřejné infrastruktury stanovenou územním plánem; 
- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou prověřit: 

 
o stav již vybudované veřejné infrastruktury (převést z návrhu do stavu), 
o dílčí změny technické a dopravní infrastruktury, případně navrhnout její doplnění (vzhledem 

k novým návrhům plynoucím z prověření záměrů), 
o dílčí změnu vymezení zastavitelné plochy dopravní infrastruktury Z146/DS (a případné rozšíření 

plochy Z93/OS) z hlediska možného umístění přístřešku na lodě,  
o dílčí změny veřejné infrastruktury – občanského vybavení v ulici Bezručova, prověřit současné 

využití ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), plochy dopravní 
infrastruktury silniční (DS), a plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 
(OM), vymezit návrhovou plochu Z114/OM v reálném rozsahu dle uvažovaného záměru – menší 
komerční vybavenosti jako doprovodné funkce plochy v rámci sportovního areálu a vymezení 
územní rezervy pro možnost rozšiřování sportovního areálu, 
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o dílčí změny veřejné infrastruktury – občanského vybavení, rozšíření plochy občanského 
vybavení – veřejné vybavenosti (OV) v k. ú. Město Žďár na parcele p. č. 1133 na celou parcelu 
1130/4 (možnost dobudování plochy pro zásobování a odstavování vozidel), 

o koncepci vymezení veřejných prostranství, tzn. provést jednoznačnou identifikaci zastavitelných 
ploch tak, aby je bylo možné lépe detekovat, vyhodnocovat a upravovat, 

o dílčí změny veřejných prostranství, tj. realizované plochy stabilizovat, případně navrhnout jejich 
doplnění (vzhledem k novým návrhům plynoucím z prověření záměrů), 

o provést opravy detekovaných chyb v dokumentaci (např. vypuštění kódů ../VPS, dále např. 
vymezení nepopsané plochy zeleně na pozemcích p. č. 7267/18 v k. ú. Město Žďár a okolních 
parcelách, které jsou ostatní plochou a kudy vedou komunikace - zde by měl být respektován 
stávající stav využití území, stejně jako u zastavitelné plochy Z106, která zasahuje do vymezené 
stabilizované plochy výroby (spolu s hranicí zastavěného území). 

a.3. K oncepce uspořádání krajiny 
- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou v maximální míře respektovat koncepci uspořádání 

krajiny stanovenou územním plánem. 
- návrhem Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou definovat některé pojmy (např. „podkroví“ nebo 

„ustupující podlaží“) v návaznosti na zajištění podmínek prostorového uspořádání pro ochranu 
krajinného rázu. 
 

Požadavky dotčených orgánů vyplývající z projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚP: 
- Správním územím obce procházejí silnice I. třídy č. 19 a č. 37. Respektovat silniční ochranné 

pásmo v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;  
- V souladu se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina respektovat koridor pro veřejně 

prospěšnou stavbu (VPS) obchvat Žďár nad Sázavou (dle ZÚR Kraje Vysočina se jedná o VPS 
DK02 a DK05). Koridor vymezit tak, aby umožňoval umístění ploch nezbytných k zajištění a 
následnému užívání stavby;  

- V plochách, které navazují na vymezený koridor pro obchvat, umožnit stavby dopravní infrastruktury 
(DI) a technické infrastruktury (TI) (vedlejší stavby) jako přípustné využití, aby nebylo vyloučeno 
umístění staveb DI a TI (vedlejší stavby) v nezastavěném území;  

- Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 250 (Praha -) Havlíčkův 
Brod - Tišnov (-Brno), která je ve smyslu § 3 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do 
kategorie dráhy celostátní. Dále je předmětným územím vedena jednokolejná neelektrizovaná 
železniční trať č. 256 Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Tišnov, která je ve smyslu § 3 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální. Respektovat ochranné 
pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách; 

- Respektovat vymezené území Ministerstva obrany ČR a zapracovat je do textové části návrhu 
územního plánu. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracovat následující 
textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v zájmovém území Ministerstva obrany 
ČR – vyjmenované druhy výstavby jev 119; 

- Návrh zadání Z2 ÚP obsahuje pokyn na respektování ZÚR KrV. Při řešení Z2 ÚP je nutno 
respektovat specifické i obecné zásady vztahující se k oblasti krajinného rázu stanovené v článku 
(146a);  

- Ve výkresové části vymazat značku válečného hrobu umístěnou v ploše zeleně na Doležalově 
náměstí, Žďár nad Sázavou 1, pravděpodobně pozemek parcela číslo 329/1, katastrální území 
Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou. Zde se žádný válečný hrob nenachází. 
 

b) Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 
využití, které bude nutno prověřit 
V návaznosti na prověření dílčí změny veřejné infrastruktury – občanského vybavení v ulici 
Bezručova, prověřit vymezení územní rezervy pro možnost rozšiřování sportovního areálu. 
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c) Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 
předkupní právo 

- Upravit způsob vymezení předkupního práva (vyloučit vymezení předkupního práva na 
pozemcích města); 

- Upravit návrh objektů k asanaci v koridoru pro umístění stavby silnice I/37 (tak, aby se zamezilo 
„zdvojení“ omezení vlastnických práv vyplývajících z vymezení VPS a VPO); 

- Prověřit potřebu zpřesnění v ZÚR KrV vymezených veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření. 
 

d) Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Nejsou stanoveny požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých by bylo 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 
studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 

e) Požadavky na zpracování variant řešení 
Nejsou stanoveny požadavky na zpracování variant řešení. 

 

f) Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání 
obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 
- Návrh Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou zpracovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů;  

- Uspořádání obsahu návrhu změny č. 2 ÚP a jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení bude vycházet z platného územního plánu Žďár nad Sázavou, přičemž výkresy č. 3 
Dopravní řešení, č. 4 Zásobování vodou, č. 5 Odkanalizování a č. 6 Energetika a spoje lze 
přesunout z výrokové části územního plánu do části odůvodnění, pokud bude jako náhrada 
návrhů z nich vyplývajících, proveden výkres veřejné infrastruktury, nebo pokud budou do 
hlavního výkresu doplněny návrhové koridory. Vzhledem k plánovaným dílčím změnám 
převážně v centrální části řešeného území bez vlivů na okolní obce, není požadován výkres 
širších vztahů (pokud z vyhodnocení vlivů aktualizované nadřazené dokumentace na řešené 
území nevyplyne potřeba jeho zpracování); 

- Názvy kapitol textové části návrhu změny č. 2 ÚP budou odpovídat příloze č. 7 k vyhlášce č. 
500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

- Pokud se během zpracování návrhu prokáže, že lokality řešené změnou č. 2 neovlivní některý 
ze zpracovaných platných výkresů, nebude tento výkres v rámci změny zpracován a tato 
skutečnost bude uvedena a zdůvodněna v textové části odůvodnění; 

- Veškeré výkresy (výrok a odůvodnění) zpracovat nad aktuální katastrální mapou (k datu předání 
zadání). Zohlednit a zapracovat změnu katastrální hranice, pokud k ní dojde v procesu 
pořizování, před zahájením řízení o územním plánu; 

- Návrh Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou bude odevzdán v 1 vyhotovení v tištěné formě  
a 2 x v elektronické formě (formát *.pdf) pro každou fázi projednávání. Konečné znění změny č. 
2 územního plánu bude odevzdáno ve 2 vyhotoveních a v elektronické formě (ve strojově 
čitelném formátu a ve formátu *.pdf). 
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g) Případný požadavek na stanovení pořadí změn v území (etapizaci) 
Prověřit etapizaci stanovenou územním plánem, navrhnout případné změny, pokud k nim bude 
shledán důvod. 

 

h) Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území 

- Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ), jako příslušný orgán 
ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), vydal dne 30. 3. 2020 toto stanovisko: 

S předloženým návrhem zadání Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou souhlasíme. Je třeba řešit a zajistit 
návaznost zákonem chráněných prvků na okolní katastrální území.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona ve smyslu § 45i odst. 
1 zákona, zároveň konstatuje, že řešení předloženého návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Žďár 
nad Sázavou nebude mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000). V řešeném území se uvedené lokality nevyskytují. Vzhledem 
k charakteru navrhovaných změn, vzdálenosti nejbližších evropsky významných lokalit a jejich předmětů 
ochrany lze vyloučit i dálkové vlivy na tyto lokality.  

Toto stanovisko se vztahuje pouze na území v působnosti KrÚ Kraje Vysočina, OŽPZ, tj. území Kraje 
Vysočina mimo Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy.  

AOPK ČR, Regionálního pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou,  
ve svém stanovisku  č.j. 00916/ZV/2020 ze dne 9. 3. 2020 konstatovala, že uvedená koncepce nemůže 
mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (NATURA 
2000) na území CHKO Žďárské vrchy. 

  

Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán dle § 22 
písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o EIA“) na základě předloženého 
návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou a podle § 10i odst. 2 zákona o EIA 
nepožaduje zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
V předloženém zadání se nenachází záměry vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí. 
Upozorňujeme, že pokud se v průběhu projednávání návrhu ÚP vyskytnou záměry vyžadující toto 
vyhodnocení, může příslušný úřad požadovat zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
 

Příloha č. 1 k návrhu zadání Změny č. 2 územního plánu Žďár nad Sázavou  

Vyhodnocení záměrů schválených zastupitelstvem města DLE ust. § 46 
stavebního zákona v průběhu  let 2009 – 2018    
M01 

 Pozemky p. č. 8467 a p.č. 8469 v k.ú. Město Žďár začlenit do ploch se změnou v území 
umožňujících výstavbu rodinných domů.  

 Využití v dosavadním ÚP: Části pozemků p.č. 8467 a p.č. 8469 jsou zařazeny do zastavitelných 
ploch bydlení v RD ozn. Z44, Z45, zbývající části pozemků - plocha zemědělská - orná půda (NZ1) 

       Pozemky se nacházejí za hranicí zastavěného území města, v III. zóně CHKO Žďárské vrchy v 
CHOPAV a částečně zasahují do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. Zhruba 2/3 
pozemku – západní část navazující na zastavitelné plochy jsou v I. třídě ochrany BPEJ. 
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 Pro podpoření prostupnosti území je vhodné navázat navrhované veřejné prostranství ploch Z44 a 
Z45 podél plochy OS tak, aby vzniklo napojení na ulici Alšova, což znamená změnu části 
stabilizované plochy ZV na veřejné prostranství.  

M02 

 Pozemky parc. č. 253 a p.č. 251/1 v k.ú. Stržanov zařadit do ploch umožňujících výstavbu 
rodinného domu. 

 Využití v dosavadním ÚP: Pozemky p.č. 253 a 251/1 se nacházejí v nezastavěném území a jsou 
zařazeny do ploch zeleně soukromé a vyhrazené  (ZS) – zahrady a sady. 

       Pozemky se z větší části nacházejí za hranicí zastavěného území obce. Ze 2 stran jsou obklopeny 
zastavěným územím, a ze 3. strany zastavitelnou plochou. Celou svou plochou leží v III. zóně 
CHKO Žďárské vrchy a v CHOPAV. Zhruba 1/3 pozemku je v I. třídě ochrany BPEJ. 

  Plánovaná výstavba rodinného bydlení (Z63) na jih od zmiňovaných pozemků umožní jejich 
dopravní napojení.  

M03 

Pozemek parc. č. 8702 v k.ú. Město Žďár zařadit do ploch umožňujících výstavbu rodinného 
domu. 

 Využití v dosavadním ÚP: Pozemek p.č. 8702 - plocha zeleně soukromé a vyhrazené (ZS), ovocný 
sad v nezastavěném území. 

  Pozemek se nachází v nezastavěném území obce, v CHOPAV, ochranném pásmu RRT (zájmové 
území MO ČR) a částečně v ochranném pásmu silnice II. třídy. Přes jihozápadní cíp pozemku 
prochází vodovodní přivaděč. Západní část pozemku se nachází v II. třídě ochrany BPEJ. 

       V případě prověřování záměr sloučit s dalším požadovaným záměrem na vymezení plochy pro 
tělovýchovu a sport (P21) a do zastavitelné plochy zahrnout též přiléhající pozemky na západní 
straně pozemku, nejlépe jako veřejné prostranství. Vytvoří se tak kompaktnější hranice intravilánu 
obce a vznikne plocha veřejného prostranství v centru sídla, která umožní dopravní obsluhu 
zastavitelných ploch a vytvoří prostor pro setkávání obyvatel. 

M04 

Pozemek p.č. 1263/3 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, jiná plocha, zahrnout do ploch 
umožňující umisťování garáže pro zemědělské stroje. 

 Využití v dosavadním ÚP: Pozemek je součástí nezastavěného území, navazuje na zastavěné 
území a souvisí se zastavěnými pozemky p.č. 1261/14 a 1261/12. Jedná se o plochu zeleně 
přírodního charakteru (ZP). 

  Pozemkem prochází stávající hranice zastavěného území obce. Pozemek se nachází 
v poddolovaném území. 

      Řešit situaci v kontextu přilehlých pozemků majitele (p. č. 1261/14, 1261/12 a st. 186) a to sdružením 
těchto pozemků do statusu stabilizované plochy s využitím SV (plochy smíšené obytné – 
venkovské) protože požadovaný pozemek je pro požadované využití tvarově nevhodný a poměrně 
úzký. 

M05  

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Pozemky p.č. 295/1, 299, 301, 302, 324/1, 324/5, 306/1, 306/2 v k.ú. Stržanov zařadit do ploch 
umožňujících výstavbu areálu pro motocyklový a trekbikerový sport. 

       Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

M06 

Pozemek p.č. 162/1 v k.ú. Stržanov zařadit do ploch umožňujících výstavbu rodinného domu. 

Využití v dosavadním ÚP: Pozemek p.č. 162/1  se nachází zčásti v zastavitelné ploše Z 64 bydlení 
v RD (BV) a část pozemku se nachází v zastavitelné ploše Z 100 občanského vybavení – 
tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) ve Stržanově. 
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Pozemek se nachází v zastavitelném území, v III. zóně CHKO, v CHOPAV a částečně zasahuje do 
území s archeologickými nálezy. Pozemek je v I. třídě ochrany BPEJ, byl však již vyhodnocován 
jako zastavitelná plocha OS. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit plochu Z100 (OS) na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech 
(BV), případně o tuto plochu rozšířit sousední zastavitelnou plochu Z64 (BV).  

M07 

Pozemky p.č. 240, 242/3, 242/5, 241/3 v  k.ú. Stržanov – změna způsobu využití stabilizované 
plochy výroby a skladování- zemědělské výroby (VZ) na plochu výroby a skladování – 
drobná a řemeslná výroba (VD)  v areálu  Zemědělského družstva Světnov ve Stržanově. 

Pozemky se nacházejí v zastavěném území obce a v III. zóně CHKO a v CHOPAV. Na 
severovýchodní hranici zasahují do odvodňovaných ploch a při jihovýchodní hranici je navrhováno 
vedení VN 22kV. Pozemek je v I. třídě ochrany BPEJ. 

       Areál je přípustné změnit na plochu VD – drobná a řemeslná výroba, v jeho sousedství se plocha 
VD objevuje jako návrhová. Požadované využití ploch je ovšem podmíněně přípustné i u plochy VZ 
– zemědělská výroba. Požadavek byl vznesen na základě prohlášení, že tento areál se již jako 
zemědělský nevyužívá a jeho náplň je v současné době shodná s využitím stanoveným pro plochy 
výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD). 

M08 

Pozemek p.č. 147/5 v k.ú. Město Žďár zařadit do stabilizovaných ploch bydlení v bytových 
domech (BH) v ulici Veselská. 

Využití v dosavadním ÚP: stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury silniční (DS) – parkoviště na 
ul. 1. Máje u parku Farská humna. 

Pozemek se nachází v zastavěném území města, ve IV. zóně CHKO, ochranném pásmu RRT 
(zájmové území MO ČR), v CHOPAV a v území zvláštní povodně pod vodním dílem. Nad 
pozemkem prochází radioreléová trasa. Pozemek se nachází v II. třídě ochrany BPEJ. 

       Změna pozemku na plochu bydlení v bytových domech (BH) je možná, jedná se o úpravu 
dokumentace dle skutečného stavu využití v území.  

M09   

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Pozemky p.č. 690/3, 692/3, 692/4, 689, 690/2, 692/9 a 702/1  v k.ú. Zámek Žďár zařadit do ploch 
umožňujících rozšíření stávajícího areálu zemědělské výroby (VZ) pro chov ryb na ulici 
Dvorská. 

      Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

M10 

Pozemky p.č. 6393, 6394, 6392, 6391, 6389, 6387, 6386 a 639 v k.ú. Město Žďár v zastavěném 
území zařadit do plochy smíšené obytné - městské (SM) v ulici Strojírenská vedle 
hypermarketu Albert.   

Využití v dosavadním ÚP: Pozemky se nacházejí v zastavěném území v ploše výroby a skladování 
– drobná a řemeslná výroby (VD). 

Pozemky se nacházejí v zastavěném území města, ve IV. zóně CHKO, v ochranném pásmu RRT 
(zájmové území MO ČR) a v CHOPAV. Přes část pozemků prochází trasa optického kabelu. Na jih 
od pozemku je bodové označení pro sesuvná území. 

      Změna pozemků na plochu SM mimo vymezenou plochu zastavitelnou DS je přípustná a vhodná. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit vymezené plochy – stabilizovanou plochu výroby a skladování - drobná a 
řemeslná výroba (VD) a zastavitelnou plochu Z169 (VD) na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou 
– městskou (SM).  

M11 

Pozemek p.č. 7745 v k.ú. Město Žďár – začlenit do ploch se změnou v území umožňujících 
výstavbu rodinných domů (zahrada u Radonínského rybníka) 
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Využití v dosavadním ÚP: pozemek se nachází v nezastavěném území v plochách zemědělských – 
trvalé travní porosty (NZ2) v sousedství plochy bydlení. 

Pozemek se nachází v nezastavěném území města, v III. zóně CHKO, v ochranném pásmu RRT, 
v ochranném pásmu lesa, v CHOPAV a je součástí odvodňovaných pozemků. Pozemek se 
nacházel v I. třídě ochrany BPEJ, proběhla na něm rebonitace a nyní je ve III. třídě ochrany BPEJ. 

       Změna pozemku na zastavitelnou plochu pro bydlení v rodinných domech (BV) v návaznosti na 
stabilizovanou plochu bydlení v rodinných domech (BV) se jeví jako možná. Na pozemku je 
realizována stavba malého domu. 

M12  

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Pozemek p.č. 8653  k.ú. Město Žďár začlenit do ploch se změnou v území umožňujících 
rozšíření výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD) v Mělkovicích. 

       Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

M13 

Pozemek p.č. 4259 v k.ú. Město Žďár začlenit do ploch se změnou v území umožňujících 
výstavbu rodinných domů (u sídliště Vodojem). 

Využití v dosavadním ÚP: pozemek se nachází v nezastavěném území v plochách zemědělských – 
trvalé travní porosty (NZ2) v sousedství ploch bydlení na sídlišti Vodojem. 

Pozemek se nachází mimo zastavěné území města, ve IV. zóně CHKO, v ochranném pásmu lesa, 
v ochranném pásmu RRT, částečně zasahuje do bezpečnostního pásma plynovodu VTL. 

       Výstavba na pozemku je limitována ochranným pásmem lesa a bezpečnostním pásmem plynovodu 
VTL.  Využitelnost území prověřit nejprve územní studií, která prověří dopravní napojení plochy a 
umístitelnost staveb vzhledem k vymezeným limitům využití území v návaznosti na zastavěné 
území. 

M14 

Část pozemku p.č. 8937 v k.ú. Město Žďár, nacházející se na ploše zemědělské (NZ2) začlenit 
do ploch se změnou v území umožňující výstavbu stavby pro rekreaci (u silnice Jamská, ve 
Smrčkách za tratí). 

Využití v dosavadním ÚP: pozemek se nachází v nezastavěném území v plochách zemědělských – 
trvalé travní porosty (NZ2) v sousedství zastavitelné plochy rekreace individuální Z 76 (RI). 

Do zmíněné části pozemku zasahuje zastavitelná oblast Z76, ochranné pásmo lesa a odvodňované 
pozemky. 

       Na pozemku je ve stávajícím plánu vymezena oblast pro výstavbu, lze tedy stavby pro rekreaci 
umísťovat. Vzhledem k nízké prostavěnosti návrhových ploch RI v kontextu celého území nebude 
možné zdůvodnit v současné době jejich další navyšování. Jelikož nebyla využita ani část pozemku 
výstavbu umožňující, přestože realizaci záměru nic nebrání, nelze zdůvodnit rozšíření této plochy. 

M15 

Změna způsobu využití zastavitelné plochy na pozemcích p.č. 9162/5 a 9146/7 v k.ú. Město 
Žďár z plochy (RZ) rekreace – zahrádkové osady do ploch s funkčním využitím rekreace (RI) 
– rodinná (individuální) rekreace v zahrádkářské lokalitě Krejdy. 

Pozemky se nacházejí v zastavitelné části Z213 a zasahují do ochranného pásma lesa. 

       Vzhledem k množství vymezených ploch pro individuální rekreaci a jejich nízké prostavěnosti, 
nedoporučujeme další navyšování, protože je nebude možné v současné době zdůvodnit. V lokalitě 
se žádný limit, určující využití území nezměnil. Stále se více než 2/3 plochy nacházejí v pásmu 50 m 
od okraje lesa, takže umísťování objektů je tímto omezeno. Vzhledem k navrhované úpravě 
podmínek využití území v blízké lokalitě (Z218 – viz Z1 ÚPD), lze navrhnout podobnou úpravu i zde. 

      Změnou č. 2 ÚP prověřit podmínky využití území v této lokalitě tak, aby bylo umožněno umísťování 
rekreačních staveb do určité výměry zastavitelné plochy. 
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Vyhodnocení záměrů schválených zastupitelstvem města dle ust. § 46 
stavebního zákona dne 7. 2. 2019  
M16         

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Změna způsobu využití v nezastavěném území plochy přírodního charakteru (ZP) na 
pozemcích p. č. 893, 894, 897, 898 v k.ú. Zámek Žďár na plochu smíšenou nezastavěného 
území – sportovní (NS) v  lokalitě U staré Vápenice. 

Je požadováno vybudování přírodního víceúčelového a výukového sportoviště pro cyklotrial, 
sportovní a rekreační cyklistiku, pěší turistiku a streetworkout, které bude využívat přírodních 
překážek v krajině v kombinaci se zachováním zeleně. 

      Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

M17         

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy bydlení - v rodinných domech – městské 
a příměstské (BI) na pozemcích p. č. 456, 455, 454, 453 v k.ú. Město Žďár na plochu smíšenou 
obytnou - centrální (SC) v ulici Nádražní vedle hlavní pošty. 

      Záměr M17 prověřuje Změna č. 4 ÚP.  

M18 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS) na 
pozemcích p. č. 7028 a 7029 v k. ú. Město Žďár na plochu bydlení - v rodinných domech – 
venkovské (BV) v místní části  Radonín. 

Je požadována změna způsobu využití, neboť dle navrhovatele plánuje pro založení rodiny pořídit 
vlastní bydlení na pozemku plochy zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS), vymezené v zadní části 
tradičních budov statků. 

Dle územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu zeleně – soukromé a vyhrazené, kde je 
záměrem podržet plynulý přechod ze zástavby rodinnými domy přes pozemky soukromých zahrad 
do volné krajiny. Tyto zahrady jsou však zahrnuty do zastavěného území, zástavba by zde tedy 
měla být umožněna. Jedná se o ostatní plochu a zahradu související se stavbou zemědělské 
usedlosti na okraji zastavěného území, je to tedy přímá návaznost na zastavěné pozemky. Navíc je 
nutno podotknout, že v této místní části je třetina vymezených zastavitelných ploch pro bydlení 
zastavěna a na druhou třetinu je vydáno územní rozhodnutí (objekt je již postaven), rozvojové 
plochy pro bydlení jsou tedy z 60% využity.  

       Změnou č. 2 ÚP prověřit změnu využití území v této lokalitě na zastavitelnou plochu venkovského 
bydlení v rodinných domech. 

M19 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) na 
pozemcích p. č. 1270, 1263/2 a 1264 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou na plochu bydlení 
- v rodinných domech – venkovské (BV) v místní části  Veselíčko. 

Je požadována změna způsobu využití, neboť dle navrhovatele plánuje umístění novostavby 
rodinného domu na místě demolice stávajícího RD na pozemku plochy zeleně přírodního charakteru 
(ZP), vymezené v zadním traktu stávající zástavby.  

Na pozemku parc. č. 1264, 1270 a st. 86 a v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou v zastavěném 
území má navrhovatel záměr umístit novostavbu přízemního, nepodsklepeného rodinného domu. 

Záměrem bude hospodárně využito zastavěné území, neboť se jedná o oplocenou zahradu, která je 
součástí zastavěného stavebního pozemku p. č. st. 86 a parc. č. 1264. 

Při zpracování Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou je třeba respektovat stavební zákon který 
stanovuje, že „další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. 
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         Dle územního plánu se jedná o stabilizovanou plochu zeleně přírodního charakteru, do níž jsou 
zahrnuty neobhospodařované pozemky ostatních ploch a zahrad. Tyto pozemky jsou však zahrnuty 
do zastavěného území, z jedné strany na ně navazuje vymezená zastavitelná plocha pro bydlení 
(Z99/BV), zástavba by zde tedy měla být umožněna. Jedná se o zahrady související se stavební 
parcelou p. č. 86 na okraji zastavěného území, je to tedy přímá návaznost na zastavěné pozemky. 
Architekt města požaduje legalizovat dle skutečného stavu, ne celé pozemky. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit změnu využití území v této lokalitě na zastavitelnou plochu venkovského 
bydlení v rodinných domech.  

Vyhodnocení záměrů schválených zastupitelstvem města dle ust. § 46 
stavebního zákona dne 5. 9. 2019   
M20 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy zeleně veřejné (ZV) na pozemku p. č. 
1182 v k.ú. Město Žďár na plochu bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI) v  
lokalitě ul Dr. Drože. 

Je požadována změna způsobu využití plochy veřejné zeleně, neboť navrhovatel plánuje umístění 
novostavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1182 v k.ú. Město Žďár. V původním Územním 
plánu Žďár nad Sázavou byla část pozemku parc. č. 1182 v k.ú. Město Žďár zahrnuta do 
stabilizovaných ploch pro bydlení v rodinných domech. Zbývající část pozemku byla ve funkčním 
využití „Zeleň – veřejná (ZV)“. 

Stabilizovaná plocha zeleně veřejné (ZV)" bude prověřena a v případě kladného výsledku prověření 
bude změněno využití části pozemku parc. č. 1182 na plochu pro „Bydlení - v rodinných domech – 
městské a příměstské (BI). Zbývající část pozemku zůstane ve funkčním využití „Zeleň – veřejná 
(ZV)“. Záměrem bude hospodárně využito zastavěné území, neboť se jedná o oplocenou zahradu, 
která vyplňuje proluku mezi plochou bydlení v rodinných domech a plochou občanského vybavení .  

Při zpracování Změny č. 2 ÚP Žďár nad Sázavou je třeba respektovat stavební zákon který 
stanovuje, že „další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. 

M21 

Návrh plochy veřejného prostranství na pozemcích p. č parc. č. 8467 a 8469 v k.ú. Město 
Žďár  

Je požadováno vymezení veřejného prostranství (VP) pro návrh komunikačního napojení Alšovy 
ulice na navrhovanou obslužnou komunikaci na pozemcích parc. č. 8467 a 8469 v k.ú. Město Žďár. 
Dále je požadován návrh sběrné komunikace na pozemku parc. č. 8469 v k.ú. Město Žďár, která 
navazuje na stávající sběrnou komunikaci, čímž se zajistí průjezdnost tohoto prostoru. 

V případě kladného výsledku prověření budou pozemky zařazeny do zastavitelné plochy veřejného 
prostranství pro možnost dopravního napojení zastavitelné plochy ozn. Z44 a Z45 z Alšovy ulice. 
Záměr není umístěn na pozemcích, které by měly I. a II. třídu ochrany zemědělského půdního 
fondu. Plochy pro umístění záměru jsou mimo ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně a mimo 
ochranné pásmo nebezpečného objektu (vodojem). 

M22 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy smíšené obytné - městské (SM)  na 
pozemku p. č. 2051/1 v k. ú. Město Žďár na plochu bydlení - v bytových domech (BH). 

Je požadována změna způsobu využití stabilizované plochy smíšené obytné – městské (SM) na 
plochu pro bydlení v bytových domech (BH). Záměrem navrhovatele je změnit stávající objekt 
hotelového domu Jehla na pozemku parc. č. 2051/1 v k.ú. Město Žďár na bytový dům. Objekt 
hotelového domu je již z poloviny předělán na bytový dům. Součástí stavebních úprav objektu je i 
nástavba jednoho podlaží. 

Stabilizovaná plocha „Plochy smíšené obytné - městské (SM) bude prověřena a v případě kladného 
výsledku prověření bude změněn způsob využití plochy na plochu pro bydlení  
v bytových domech (BH). 
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M23         

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy veřejného prostranství (PV)  na pozemku 
p. č. 6810/3 v k. ú. Město Žďár na plochu výroby a skladování – lehký průmysl (VL). 

       Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

Vyhodnocení záměrů schválených zastupitelstvem města dle ust. § 46 
stavebního zákona dne 6. 2. 2020    
M24 

Změna způsobu využití plochy zemědělské – orná půda (NZ1)  na pozemku p. č. 818/20 v k. ú. 
Zámek Žďár na plochu rekreace – zahrádkové osady (RZ). 

Pozemek parc. č. 818/20 v k.ú. Zámek Žďár se nachází v plochách zemědělských a navazuje na 
plochy určené pro rekreaci individuální – zahrádkové osady (RZ). Pozemek p.č. 818/20  se nachází 
v ochranném pásmu lesa.  Změnou způsobu využití plochy zemědělské – orná půda na plochu pro 
zahrádkaření bude umožněno využívat oplocený pozemek v souladu se stávajícím způsobem 
využití. 

Plocha zemědělská – orná půda bude prověřena a v případě kladného výsledku prověření bude 
změněno využití pozemku na plochu rekreace – zahrádkové osady (RZ). 

M25 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy veřejného prostranství (PV)  na pozemku 
p. č. 922 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou na plochu bydlení - v rodinných domech - 
venkovské (BV). 

Je požadována změna způsobu využití stabilizované plochy veřejného prostranství (PV). Záměrem 
navrhovatele je o prověření využití pozemku parc. č. 922 (zahrada) v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad 
Sázavou, která je zařazena v plochách veřejného prostranství. Pozemek je součástí zastavěného 
stavebního pozemku a slouží jako zahrada u rodinného domu. 

Stabilizovaná plocha veřejného prostranství (PV) bude prověřena a v případě kladného výsledku 
prověření bude pozemek parc. č. 922 zařazen do plochy bydlení v RD - venkovské (BV). 

M26 

Změna způsobu využití v nezastavěném území plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) na 
pozemcích p. č. 8022/2, 8024/2, 8024/5, 8065/2  v k.ú. Město Žďár na plochu zeleně soukromé 
a vyhrazené (ZS). 

Je požadována změna způsobu využití plochy změny v krajině - zeleně přírodního charakteru (ZP) 
na zastavitelnou plochu „zeleň soukromou a vyhrazenou (ZS)“. V případě kladného výsledku 
prověření lze zahrnout části pozemků p. č. 8022/2, 8024/2, 8024/5, 8065/2  v k.ú. Město Žďár do 
ploch zeleně soukromé a vyhrazené - pro rozšíření zahrady u rodinných domů. Část výše 
uvedených pozemků je v platném územním plánu zahrnuta do zastavitelné plochy bydlení v RD 
ozn. č. Z9 (BI/2). 

Plocha změny v krajině (ZP) bude prověřena a v případě kladného výsledku prověření bude části 
výše uvedených pozemků zařazeny do plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). 

M27 

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Změna způsobu využití v zastavěném území plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná 
výroba (VD)  na pozemcích  parc.č. 8804/1 a parc. č. 8810 v k.ú. Město Žďár na plochu 
smíšenou obytnou - venkovskou (SV). 

        Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  
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Vyhodnocení záměrů uplatňovaných odbory městského úřadu 
P1 

Podle technické studie „Posouzení dopravy na sídlišti Žďár n.S. 6 z června 2016 řešit podle 
varianty 5 navrhovanou komunikaci (v délce 219 m) propojující ulici Palachova s ulicí 
Jihlavskou (silnice II/353) přes areál SÚS, případně areál Enpeky a.s. 

      Potřeba zlepšení dopravní obsluhy této lokality je zjevná. Územní plán sice navrhl propojení ulic 
Palachovy a Haškovy pomocí rozšíření komunikace za mateřskou školou, to ale nemůže nahradit 
chybějící vstup pro automobilovou dopravu ve východní části území. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit v požadované ose vymezení zastavitelné plochy veřejných prostranství. 

P2 

Vytipovat místo a vymezit zastavitelnou plochu bydlení umožňující výstavbu nových objektů 
pro chráněné bydlení a azylový dům. 

       Vzhledem k omezeným územním možnostem města a poměrně velkého množství stávajících 
zastavěných ploch s ne zcela využitými objekty, je na zvážení, jestli je nutné pro tento záměr 
vymezovat nové zastavitelné plochy. Lepší by bylo, využít stavby již realizované, anebo zastavitelné 
plochy již v územním plánu vymezené. V souvislosti s tímto záměrem lze prověřit, zda některé 
plochy, vymezené jako plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV), nelze zařadit spíše 
do ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) a upravit podmínky jejich 
využití tak, aby byly výslovně uvedeny ubytovací služby, případně podmíněně přípustné formy 
specifického bydlení, jako je chráněné bydlení, azylový dům, penziony pro seniory apod.    

       Změnou č. 2 ÚP prověřit na vytipovaných plochách vymezení stabilizované plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) a upravit podmínky využití ploch OM tak, aby 
byly výslovně uvedeny ubytovací služby, případně podmíněně přípustné formy specifického bydlení, 
jako je chráněné bydlení, azylový dům, penziony pro seniory apod.   

P3 

Řešit změnu způsobu využití stabilizované plochy občanského vybavení – veřejná 
vybavenost (OV) v ulici Strojírenská na  plochu bydlení v bytových domech (BH) umožňující 
sociální bydlení, startovací byty. 

       Řešit v návaznosti na předchozí požadavek a zde rovněž prověřit, zda některé plochy, vymezené 
jako plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost (OV), nelze zařadit spíše do ploch 
občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) a upravit podmínky jejich využití tak, 
aby byly výslovně uvedeny ubytovací služby, případně podmíněně přípustné formy specifického 
bydlení, jako je chráněné bydlení, azylový dům, penziony pro seniory apod.    

       Změnou č. 2 ÚP prověřit na vytipovaných plochách vymezení stabilizované plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM) a upravit podmínky využití ploch OM tak, aby 
byly výslovně uvedeny ubytovací služby, případně podmíněně přípustné formy specifického bydlení, 
jako je chráněné bydlení, azylový dům, penziony pro seniory apod.  

  P4    

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Vymezit zastavitelnou plochu umožňující výstavbu informačního centra východně NKP Žďár 
n./S. – poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (památka UNESCO), 
v návaznosti na plochu hřbitova (OH) na Zelené hoře. 

       Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

P5 

Vymezit zastavitelnou plochu v nezastavěném území umožňující výstavbu objektů pro psí 
útulek jihozápadně od Kamenného rybníka. 

       Jihozápadně Kamenného rybníka se nachází na pozemcích města cíp trvalého travního porostu, 
obklopený ze 3 stran lesem. Zde je vhodné umístit psí útulek v rozsahu max. 0,3 ha. Ze čtvrté 
strany lze navrhnout pás izolační zeleně anebo širší pás zalesnění na zbytku parcely tak, že se 
propojí dva sousedící lesní celky. Nutno řešit v návaznosti na dopravní obsluhu plochy. Ta musí být 
navržena, nejlépe po hrázi rybníka.    
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         Změnou č. 2 ÚP prověřit v požadované lokalitě vymezení zastavitelné plochy občanského vybavení 
– veřejné vybavenosti (OV) se specifickými podmínkami využití pouze pro tuto plochu tak, aby zde 
mohly být umísťovány pouze stavby potřebné pro zřízení psího útulku. Prověřit možnost izolace 
plochy od blízkého sídla tak, aby byla zajištěna pohoda životního prostředí v sídle, ochrana před 
možnými negativními vlivy z plochy, zejména hlukem, případně pohledová izolace. Prověřit dopravní 
napojení plochy vymezením hráze rybníka - stabilizované plochy přírodní (NP) a navazující části 
stabilizované plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) jako zastavitelnou plochu veřejných 
prostranství (PV). 

P6 

Vymezit zastavitelnou plochu občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení 
v místní části Mělkovice na pozemcích p.č. 8701/11 a 8701/12 v k.ú. Město Žďár umožňující 
výstavbu hřiště. 

Pozemky se nenacházejí v zastavěném území města, jsou v I. třídě ochrany BPEJ, v CHOPAV a 
v ochranném pásmu RRT. Pozemky částečně zasahují do ochranného pásma lesa a do území 
s archeologickými nálezy. 

      Změna plochy s využitím občanského vybavení – tělovýchova a sportovní zařízení je možná. Je 
třeba prověřit využití ploch občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) v této 
lokalitě, zejména využití plochy Z95. V případě prověřování tohoto záměru, navrhujeme jej sloučit 
s dalším požadovaným záměrem na vymezení plochy pro bydlení (M03) a do zastavitelné plochy 
zahrnout též pozemky přiléhající z jižní strany pozemku, nejlépe jako veřejné prostranství. Vytvoří 
se tak kompaktnější hranice intravilánu obce a vznikne plocha veřejného prostranství v centru sídla, 
která umožní dopravní obsluhu zastavitelných ploch a vytvoří prostor pro setkávání obyvatel. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit na návrh zastavitelných ploch občanského vybavení – tělovýchovná a 
sportovní zařízení (OS) v požadovaném rozsahu (cca 0,3 ha) a v návaznosti pak ploch veřejných 
prostranství (PV) v rozsahu cca 0,2 ha.  

P7 

Řešit změnu způsobu využití zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech Z1 - BH/3 
na plochu bydlení v rodinných domech BI dle podrobnější projekt. dokumentace (ul. 
Vápenická), zkolaudované stavby RD (zejména na parc. č.  7973/10 v k.ú. Město Žďár). 

Změna plochy Z1 a Z40 plus příslušné veřejné prostranství – stabilizovat. 

       Změna plochy vyplývá z reambulované katastrální mapy – změna průběhu hranice zastavěného 
území rovněž. Na požadovaných pozemcích bude stabilizováno bydlení v rodinných domech (BI). 
V souvislosti se změnou v území, která byla způsobena výstavbou rodinných domů na ploše určené 
k výstavbě domů bytových by měla být revidována celá zastavitelná plocha Z1, protože návaznost 
na sousední plochu bydlení v bytových domech byla tímto zrušena. Plocha by měla být nově určena 
pro zástavbu rodinnými domy. V návaznosti na tuto výstavbu budou stabilizovány i zastavěné 
plochy veřejných prostranství, které tyto stabilizované plochy obsluhují. 

       Změnou č. 2 ÚP stabilizovat na části zastavitelných ploch současné využití, rozšířit zastavěné území 
a prověřit plochu Z1 – změnit na návrh zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech (BI). 

P8 

Řešit dle podrobnější projektové dokumentace cyklostezky a pěší lávku přes řeku Sázavu 
v parku Farská humna. 

       Je vhodné zapracovat sledované rozvojové projekty. Bude však třeba dodat podrobnější vektorovou 
projektovou dokumentaci a zohlednit míru podrobnosti zobrazení, kterou je v dokumentaci 
územního plánu třeba dodržet. To znamená, že některé podrobnosti nemusí být zapracovány, 
poněvadž jsou velmi malé, je třeba se spokojit s tím, že cyklostezky, lávky apod. jsou ve 
vymezených plochách přípustné. V souvislosti s tím je třeba prověřit, jestli je tato přípustnost 
v požadovaných plochách skutečně stanovena. 

       Změnou č. 2 ÚP bude v požadovaných plochách prověřena přípustnost rozvojových záměrů, 
případně bude upraveno liniové vedení některých cyklotras nebo cyklostezek. 
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P9 

Stabilizovanou plochu bydlení (BI) v ulici Zahradní (směrem k parku Farská humna) vymezit 
jako plochu veřejné zeleně (ZV). 

       Na stabilizovaných plochách je, v rámci prostorových omezení, možno umísťovat stavby, pro které 
je využití stanoveno. K prověření je spíše vymezení plochy jako stabilizované, neboť jedinou 
realizovanou stavbou na ploše je stavba technického vybavení (trafostanice).  

       Změnou č. 2 ÚP prověřit vymezení stabilizované plochy - změnu způsobu využití plochy bydlení 
v rodinných domech  (BI) na plochu zeleně veřejné (ZV). 

P10 

Opravit způsob využití plochy stabilizované plochy (ZV) – zeleň veřejná související se 
zastavitelnou plochou Z216 za řadovými RD (p.č.2317/1 a 2318/3 na ulici Vápenická) na  
plochu bydlení (BI), parc. č. 2035/21 a 2035/22 v k.ú. Město Žďár byly odprodány vlastníkům 
těchto řadových RD. 

Pozemky se nacházejí v zastavěném území města, v ochranném pásmu RRT, ve IV. zóně CHKO a 
v CHOPAV. Při východní hranici pozemků prochází optický kabel. Pozemky leží na hranici 
ochranného pásma památky UNESCO. 

       Změna pozemků je možná. Změna nebude mít dopad na zamýšlenou funkci plochy ZV a její vliv 
posílí homogenitu území, soukromé zahrádky budou vhodně doplněny. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit vymezení stabilizované plochy pro bydlení v rodinných domech (BI) na 
požadovaných parcelách. 

P11 

Upřesnit výměru zastavitelné plochy Z216 (VD) – výroba a skladování – drobná a řemeslná 
výroba (parc. č. 1968/2, 1969/1 a 1969/2 v k.ú. Město Žďár). 

       Rozšíření zastavitelné plochy na celou parcelu p. č. 1968/2 dle reambulované katastrální mapy je 
možné. Změna nebude mít dopad na zamýšlenou funkci plochy ZV a její vliv posílí homogenitu 
území, plochy výroby budou vhodně doplněny. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit rozšíření zastavitelné plochy Z216 výroby a skladování – drobné a 
řemeslné výroby (VD) na požadované parcely.  

P12 

Opravit způsob využití plochy bydlení v rodinných domech BI na ulici Dr. Drože (tj. Dr. Drože 
č.p. 701, 649 a č.p. 659 na  plochu smíšenou obytnou - městskou (SM). 

       Jedná se o parcely p. č. 1142, 1141, 1143 a 1144 v k.ú. Město Žďár, o změnu využití stabilizované 
plochy, bude prověřeno dle současného (nebo požadovaného) využití. Městský úřad bude využívat 
tyto objekty pro rozšíření administrativy a kanceláří. V objektu na p.č. 1141 je „eGON centrum“ 
administrativní a vzdělávací centrum. Činnost vzdělávacího centra v OPR Žďár nad Sázavou je od 
1. 7. 2010.  

       Změnou č. 2 ÚP prověřit vymezení stabilizovaných ploch – změnu způsobu využití z plochy bydlení 
v rodinných domech (BI) na plochy smíšené obytné – městské (SM). 

P13 

        Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

 Upravit plochy zeleně ochranné a izolační (ZO), související se zastavitelnou plochou 
občanského vybavení Z 119 (OK) podle územního rozhodnutí o umístění stavby Obchodního 
centra Novoměstská – Žďár nad Sázavou ze dne 21.4.2015, právní moc dne 26.5.2015 pod č.j. 
SÚ/1879/14/Ka-11-Rozh. 

       Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

P14   

        Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Upravit zastavitelnou plochu (DS) - Z 148, související se zastavitelnou plochou Z 117 (kurty 
„Na Rybníčku“). Pro dva objekty v této ploše nebo na hranici ploch DS/OM byl vydán dle § 
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125 stavebního zákona pasport stavby: Sklad sportovního nářadí a antuky na kurtech "Na 
Rybníčku" ve Žďáře nad Sázavou dne 27.9.2016 pod č.j. SÚ/1420/16/Řeh-4-Ověř a kolaudační 
souhlas pro stavbu: Sklad sportovního nářadí se zastřešením na kurtech "Na Rybníčku" ve 
Žďáře nad Sázavou dne 27.9.2016 pod č.j. SÚ/1415/16/Řeh-4-Souh. 

       Zákres zmíněných objektů se propíše na základě použití reambulované katastrální mapy.  

P15 

Upravit podmínky využití ploch zeleně ochranné a izolační (ZO). Možnost umístění stavby 
chodníků v ploše ZO, které je vázána na přeložku silnice I/19 a železniční trať mezi 
Průmyslovou zónou a chatovou oblastí Na Krejdách. 

       Je potřeba přeformulovat nepřípustné využití a do přípustného mohou být  přímo citovány 
 chodníky. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit stanovené podmínky využití ploch zeleně ochranné a izolační (ZO) a 
zajistit, aby v nich bylo možné umísťovat chodníky. 

P16 

Upřesnit specifikaci plochy Z85 – plochy smíšené obytné (SV) v k.ú. Stržanov v textové části 
ÚP v tabulce „Přehled návrhových ploch ÚP“ (požadovaný podíl bydlení). 

      Jedná se o pomůcku pro vyhodnocování potřeby ploch pro bydlení v řešeném území. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o plochy smíšené obytné, předpokládaná využitelnost plochy pro obytnou funkci 
je poloviční, tedy 50%. Zbytek plochy by měl být využit pro podnikání, například pro objekty drobné 
nebo zemědělské výroby a skladování, nebo odstavné plochy či garáže pro stroje a technické 
zařízení. Možnost zástavby obytnými objekty (spolu se zázemím RD) je tedy 50% plochy a tak to 
platí pro všechny zastavitelné plochy smíšené obytné - venkovské (SV). 

       Změnou č. 2 ÚP v požadované tabulce sjednotit způsob ustanovení podmínek využití ploch 
smíšených obytných - venkovských (SV). 

P17 

Vymezit jako stabilizované území sportovně rekreační areál u Pilské nádrže -zastavitelné 
plochy Z79 (RH) a Z179 (DS). 

         V souvislosti s úpravou dokumentace na základě reambulované katastrální mapy, tedy 
s rozšiřováním zastavěného území na zastavěné plochy a s převedením realizovaných záměrů ze 
zastavitelných ploch, bude stabilizována i lokalita sportovně rekreačního areálu u Pilské nádrže. 
S rozšiřováním ploch pro dopravní infrastrukturu – parkování se v lokalitě nepočítá, vymezené 
stabilizované plochy jsou dostatečné. Plochu Z179 (DS) je možné vypustit. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit zrušení zastavitelných ploch Z79 (RH) a Z179 (DS) a vymezení 
stabilizovaných ploch hromadné rekreace. 

P18 

Vymezit jako stabilizované území parkoviště u Bránského rybníka a pěší trasu přes Stržský 
potok (zastavitelná plocha Z178). 

        V souvislosti s úpravou dokumentace na základě reambulované katastrální mapy, tedy 
s rozšiřováním zastavěného území na zastavěné plochy a s převedením realizovaných záměrů ze 
zastavitelných ploch, bude stabilizována i plocha parkoviště u Bránského rybníka  a pěší trasa přes 
Stržský potok. 

       Změnou č. 2 ÚP prověřit zrušení zastavitelné plochy Z178 (DS) a vymezení stabilizované plochy 
dopravní infrastruktury silniční (DS). 

P19 

Zvážit změnu způsobu využití části stabilizované plochy (OM) „U Táferny“ na bydlení v RD 
(BI) - stávající RD Santiniho 183/2 je zařazen v plochách (OM). 

Pozemek se nachází v zastavěném území města, v IV. zóně CHKO, v CHOPAV, v území 
s archeologickými nálezy, v ochranném pásmu památky UNESCO a v ochranném pásmu RRT. 
Pozemek sousedí s nemovitou kulturní památkou. 
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         Změna plochy je přípustná, ale vzhledem k tomu, že by byla oddělována v menším rozsahu, a 
vznikla by tak téměř podměrečná plocha, není záměr zcela podporován. Návaznost obytného 
objektu na plochu penzionu či restaurace (jako zázemí či byt pro provozovatele) je vhodné 
zachovat, podpora jejího osamostatnění a nároků, které začnou vyplývat z jejího zařazení do ploch 
BI není vhodná. Zde je však namístě zvážit a upravit vymezení podmíněně přípustného a 
nepřípustného využití v plochách OM a umožnit tak situování bydlení v těchto plochách, anebo 
vhodněji změnit využití plochy na smíšenou obytnou – městskou SM. 

       Změnou č. 2 ÚP upravit podmínky využití ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a 
střední (OM) tak, aby byly v přípustném využití výslovně uvedeny ubytovací služby, případně 
podmíněně přípustné formy specifického bydlení, jako je chráněné bydlení, azylový dům, penziony 
pro seniory apod. a bydlení správce nebo majitele objektu či služební byty.  

P20 

Zvážit změnu způsobu využití části stabilizované plochy BI v zástavbě města, ohraničenou 
ulicí Wonkova a Jungmannova, na plochu smíšenou obytnou – městskou (SM), která 
zahrnuje obslužnou sféru místního významu v kombinaci s bydlením. 

Pozemky se nacházejí v zastavěném území města, ve IV. zóně CHKO, v CHOPAV, v ochranném 
pásmu RRT, v ochranném pásmu nebezpečného objektu, v území zvláštní povodně pod vodním 
dílem. 

       Změna plochy pro bydlení v rodinných domech (BI) na plochu smíšenou obytnou – městskou (SM) 
je přípustná a vhodná, Změnou č. 2 ÚP prověřit vymezení stabilizované plochy smíšené obytné – 
městské (SM). 

P21 

       Záměr je vyřazen z návrhu zadání změny č. 2 ÚP 

Vymezit stávající pěší trasu (veřejné prostranství) z ul. Bezručova na ul. Sráznou. 

      Změnou č. 2 ÚP záměr neprověřovat.  

P22  

Zahrnout část  pozemku parc. č. 929/1 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z ploch 
veřejných prostranství do ploch pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). 

Jedná se o oplocený zastavěný stavební pozemek související s pozemkem par.č. st. 94 v k.ú. 
Veselíčko u Žďáru n.S. V katastrální mapě není záměr identifikovatelný. Stavba rodinného domu 
byla zřejmě provedena mimo hranici dosavadního objektu ve stavební parcele 94/1. Po kolaudaci 
stavby a jejím zaměření dojde k reambulaci katastrální mapy, na jejímž základě může být 
požadavek zapracován. Pro zapracováni požadavku v současné době chybí vektorový podklad.  
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Návrh vypořádání připomínek k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Žďár 
nad Sázavou 
 
 
 
1. František Pokorný 
podává podnět k zařazení pozemků parc. č. 8190/1 (orná půda), 8191/2 (ostatní plocha), 8191/3 
(ostatní plocha) v k.ú. Město Žďár do ploch zeleně – soukromé a vyhrazené (ZS). Jedná se o změnu 
způsobu využití ploch zemědělských – orná půda. Pozemky jsou využívány jako ovocný sad. 
Současný stav neumožnuje pozemky oplotit. 

 
Způsob vypořádání připomínky: 
Po projednání v radě města se připomínce nevyhovuje. Základním důvodem je zachování 
průchodnosti krajiny.  

 

      
 
 
 

2. Alena Kočanová 
podává podnět k zařazení pozemku parc. č. 4262/1 (orná půda) v k.ú. Město Žďár do ploch zeleně 
soukromé a vyhrazené (ZS). Jedná se o změnu způsobu využití ploch zemědělských – trvalé travní 
porosty (NZ2) z důvodu umístění doplňkové stavby (sklad hospodářských přebytků) a rozšíření 
zahrady. Na umístění uvedené stavby probíhá správní řízení. 
 
Způsob vypořádání připomínky: 
Po projednání v radě města se připomínce nevyhovuje. Na pozemku je vymezené bezpečností 
pásmo plynovodu VTL a ochranné pásmo lesa. Zároveň by byl omezen pohyb osob a celková 
průchodnost v krajině. 
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3. AG INTER HOLDING, a.s. 
podává podnět k zařazení části pozemků parc. č. p. č. 3249 (trvalý travní porost), 3248 (trvalý travní 
porost), 3250 (ostatní plocha), 3247/2 (lesní pozemek) do ploch bydlení v rodinných domech (BI). 
Jedná se o změnu způsobu využití ploch zeleně – přírodního charakteru (ZP) a ploch lesních, podél 
vodního toku Staviště. Změnu způsobu využití požaduje vlastník pozemků z důvodu umístění stavby 
RD. 
 
Způsob vypořádání připomínky: 
Po projednání v radě města se připomínce vyhovuje. Záměr je v souladu s podporou města pro 
výstavbu bydlení.   

                
 
 

         
 
 
 

4.     Vlastimil Beránek, ak. mal. 
podává připomínku k záměru M05, pozemky parc. č. 295/1, 299, 301, 302, 324/1, 324/5, 306/1, 306/2 
zařadit do ploch umožňující výstavbu areálu pro motocyklový a trekbikerový sport. 
Se záměrem nesouhlasí a požaduje záměr neprověřovat. Dle žadatele vzrůstá hluk z provozu silnice 
I/37 a záměrem by se hluk zvýšil provozováním extrémně hlučného sportu v místě, kde to odborníci 
nedoporučují z mnoha důvodů. Lze i laickou úvahou predikovat novou silně obtěžující zátěž pro obec 
Světnov, okolí Strže, Stržanov a přes otevřené údolí i pro značnou část Žďáru nad Sázavou 2. 
 
Způsob vypořádání připomínky: 
Připomínce se vyhovuje, záměr M05 byl již na podnět původního žadatele z návrhu zadání Změny č. 
2 ÚP vyřazen a nebude dále prověřován.  
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UpravenY navrtt zad3ni Zmeny c. 2 (lZemniho pl3nu Zd'ar nad S3zavou 

One 27. 5. 2020 a n&ledne dne 29. 7. 2020 jsme obdrZeli upravenY navrn zad3ni Zmeny i. 2 
tizemniho pl8nu obce Zdttr nad sazavou. ktenlll'Qveii: 

• M01 - Pozemky p. C. 8467 a p.C. 84-69 v k.U. Mesto Zcrar zaCienit do ploch se zmencu v 
Uzemi umoiil~icich vYstavbu rodinnYch domU. Vyui:iti v dosavadnim UP: Casti pozemkU 
p.c. 8467 a p.c. 8469 jsou zafuzeny do zastavitelnych ploch bydleni v RO ozn. Z44, Z45, 
zb'f/ajici Cclsti pozemkU - pk>cha zemedetsk3 - oma pUda (NZ1). 

• M02- Pozenicy pare. C. 253 a p.C. 251/1 v k.U. StrZanov zaradrt do ploch umoirlujicich 
vYstavbu rodinneoo domu. Vyuiiti v dosavadnim UP: Pozemky p.C. 253 a 251/1 se 
nach3zeji v nezastavenem Uzemi a jsou zarazeny do ploch ze1ene soukrorne a V)'hrazene 
(ZS) - zahrady a sady. 

M03 - Pozemek ,pare. c. 8702 v k.u. Mesto Zdar zaladit do ploch umomujicich .Ysta·tbu 
rocin.neho dornu. Vyuiiti v dosavad'nlm UP: Pozemek p.C. 8702 - plocha zeJene soukrcme 
a V)'tlrazene (ZS) , ovocnY sad v nezasta\'enem Uz:emi. 

M04- Pozemek p.C. 126313 v k.lt. VeseiKko u Zcraru nad sazavou, jiM plocha. zahmout 
do ploch l.l'floinujicl umist'ovB.nl garai:e pro zen1ede&ske stroje. Vyuiiti v dosava<!nlm UP: 
Pozemek je souC<isti nezastavenet!o Uzeml, navazuje na zastavene Uz:emi a souvisi se 
zastaven)'rni pozemky p.C. 1261/14 a 1261/12. Jedn3 se o plochu zelene pii'Odniho 
charakteru (ZP). 

• M06 - Pozemek p.C. 16211 v k.U. Stdanov zaiadit do pk>ch umoiilujicich vYsta·tbu 
rodn.neoo domu. Vyuiiti v dosavadnim UP: Pozemek p.C. 16211 se nach3zi zCasti v 
zastavitefr.e p&oSe Z 64 bydleni v RD (BV) a Cil.st pozemku se nach8zi v zastaYitelne ploSe 
Z 100 obCanskeho vybaveni - tetovYcho"'a a sportovni zai'izeni (OS) ve Stliaoove. 

Ktajakf <he! Klaje \lj0ctfn3 
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• M07 - Pozemky p.c. 240, 242/3, 242/5, 241/3 v k.u. Striaoov - zmena zpUSObU vyuiiti 
slabilizovane plochy vY<oby a skladovimi- zemedelske .Yroby (VZ) na plochu vY<oby a 
skladovani - drobo3. a femesiM V'froba (VO} v are3Ju Zemedetskeoo druistva svetnov 
ve StrZanove. Pozemky se nach3zeji v zastavenem Uzemi obce a v Ill. zOne CHKO a v 
CHOPAV. Na severoyYchodni luanici zasahuji do odvodriovanYch ploch a pii j iho...,Ychodni 
hranici je navrtlov3no vedeni \IN 22kV. Pozemekje v 1. tiide ochrany BPEJ. 

• MOS • Pozemek p.c. 147/5 v k.u. Mesto Zdar zara<it dO stabifiZOVanYch ploch bydleni v 
bytoyYch domech {BH) v utici VeseJskol. Vyuiiti v dosavadnim UP: stabifizova.M pJocha 
dopravni infrastruktury silniCni (OS) - patkoviSte na uJ. 1. M3je u parku Farsk<l humna. 

• M10. Pozemkyp.c. 6393,6394.6392, 6391, 6389, 6387, 6386a 639 vk.u. MestoZdar v 
zastavenem Uzemi zafadit do plochy smiSene obytne - mestske (SM) v ulici Stroj i-enska 

vedle hypennarketu Albert. VyuZiti v dosavadnim UP: Pozemky se nacMzeji v 
zastavenem Uz:emi v ploSe V'froby a skladov:ini - drobnii a lemesln3 vYroby (VO). 

• M11 - Pozemek p.C. 7745 v k.U. Mesto i.ditr - zaC.tenit do ploch se zme.oou v tizeml 
umoZiiujicich vYstavbu rodinnYch domU (zahrada u Radoninskeho rybnika). Vyuiiti v 
dosavadnin UP: pozemek se nach3zi v nezastavenem Uzeml v plocMch zemedelsfcYch 
- trvale travni porosty (NZ2) v sousedstvi plochy bydleni. 

• M13 - Pozemek p.C. 4259 v k.U. Mesto Zcrar zaCienit do ploch se zn1enou v tizemi 
umoiiiujicich vYstavbu rodinnYch domU (u sKUiSte Vodojem). Vyuiiti v dosavadnim UP: 
pozemek se nach3.zi v nezastavenem U:zemi v plochilch zemedelskYch - trvale travni 
porosty (NZ2) v soosedstvi ploch bydleni na sidliSti VodOjem. 

• M14 - Cast pozemku p.C. 8937 v k.U. Mesto Zcrar. nacttazejici se na ploSe zemedelske 
(NZ2) zaCienit do ploch se zmenou v Uzemi umoi:Oujici vYstavbu stavby pro rekreaci (u 
silnice Jamska, ve Smrikilch za trati). Vyuiitl v dosavactnfm UP: pozemek se nachilzi v 
nezastavenem Uzemi v ploch3ch zemectelsk)tch - trvale travni porosty (NZ2) v sousedstvl 
zastavitetne plochy rekreace individualni Z 76 (RI). 

• M15 - zn..ena zpUsobu vyuiiti zastavitetne ptochy na pozemcich p.C. 916215 a 914617 v 
k.U. Mesto i.dat z plochy (RZ) rekreace - zahradkove osady do ploch s funkCnim vyuZitim 
rekreace (RI) - rodinna (individuruni) rekreace v zalm\dkillske lokafite Krejdy. Pozemky se 
nachilzeji v zastavitelne Msti 2213 a zasahuji do ochra.nnetlo pasma lesa. 

• M18 - zmena zpUsobu vyuiiti v zastaver~m Uzemi plochy zelene - soukrome a vyhrazene 
(ZS) na pozemcich p. C. 7028 a 7029 v k. U. Mesto i.d3r na p&ochu bydleni - v rodinnYch 
domech - venkovske (BV) v mistni C3.sti Radonln. 

• M19 4 zrnena zpUsobu vyuiiti v zastavenem Uzemi plochy zelene prirodniho charakteru 
(ZP) na pozemcich p. c. 1270, 126312 a 1264 v k.u. VesetiCko u Zdaru nad sazavou na 
plochu bydleni 4 v rodinnYch domech - venko~..Jte (BV) v mistni C.clsti VeseliCko. 

• M20 4 zmena zpUsobu vyuZiti v zastavenem Uzemi plochy zelene verejne (ZV) na 
pozemku p. C. 1182 v k.U. Mesto i.d3.r na plochu bydleni v rodinnYch domech - mestske 
a prinestske (BI) v lokaltte ul Dr. Droie. 

• M21 4 N3.vrfl plochy verejneho prostranstvi na pozemcich p. C pare. C. 8467 a 8469 v k.U. 
Mesto Zdior 
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• M22 - zmera zpUsobu vyuiiti v zastavenem U:zemi pfochy smiSene obytne - mestske (SM) 
na pozemko p.l. 20~1/1 v k. U. Mes.to Z:disr na pfoc.hu bydk:<nl 4 v byto..,Yc.h dcmec.h (01 1). 

• M24 . Zmena zpcjsobu vyuZiti ploehy zemedelske - om3 pojda (NZ1) na pozemku p. c. 
818/20 v k. •i zamek Zcfar na plochu rekreace - zalmidkove osa<fy (RZ). 

• M25- Zrnetla zpl.sobu vyuiiti v zastavenem Uzeml plochy vefejneho prostra.mtvi (PV) na 
pozemku p. C. 922 v k. U. VeseliCko u Zdaru nad sazavou ll3 plochu bydteni - v rodinnYch 
domech - venkovske (6V). 

• M26 - Zmera zpUsobu vyuiiti v nezastavenem Uzemi plochy ze&ene pflrodniho charakteru 
(ZP) na pozemeich p. c. 8022/2, 802412, 802415, 806512 v k.u. Mesto Zcfft- na plochu 
zetene sou~rome a vytuazene (ZS). 

• P1 - Podle technicke studie .Posouzeni dopravy na sidliSti Zditr n.S. 6 z Cervro 2016 feSit 
podle varianty 5 navrhovanou komunikaci (v deice 219m) propojujici ulici Palachova s 
ulici Jil\lavstou (silnice 11/353) pfes are.il sUs, pfipadne are31 Enpeky a.s. 

• P2 4 Vytipo\'at misto a -vymezit zastavitetnou plochu bydleni umoi:nujici Y'jstavbu oovYch 
objektU pro clrinene bydieni a azylovY dUm. 

• P3 - ReSit ztnenu zpUsobu vyu§ti stabifizovane plochy obCanskeho vybaveni - veiejn3 
vybaveoost (OV) v ufici Stroj irensk3 na plochu bydleni v bytoyYch domech (BH:• umoZOujici 
socicllni bydleni, startovaci byty. 

• P5 - Vyme2it zastavitetnou plochu v oezastavenem Uzemi umoZriujici vYstao.'bu objektU 
pro psi Utulek jihozclpadne od Kamenneho rybnika. 

• P6 4 Vyrne.tit zastavltelnou plochu obCanskeho vybaveni - teto'y)ichovnci a sportovni 
zaf izeni v mistni C.3sti Meikovice na pozemcich p.C. 8701/11 a 8701/12 v lui Mesto Zditr 
umoiiiujici vYstavbu hiiSte. 

• P7 • ReSJt zmenu zpcjsobu vyuZiti zaslavilelne ploehy pro bydleni v byto.Yeh domeeh Z1 • 
6H/3 na ploehu bydleni v rodrnnych domech 61 die pocfrobnijSi projelct. dokunlentaee (ul. 
V3penick3), zkolaudovane stavby RD (zejmena na pare. e. 797311 0 v k.U. MEsto Zdilr). 

• P8 - ReSit die podrobni;Si projektove dokumentace cykbste2ky a pi.;i ISvku pie~ fe.ku 
S3zavu v parku Farskcl humna. 

• P9 - Stabili2ovanou plochu bydteni (61) v uiici Zahmdni (srnerem k parku FaBk3 humna) 
vymezit jako plochu verejne zelene (ZV). 

• P10 - Opra\lt zpUsob vyuiiti plochy stabilizovane plochy (Z\1) - zeten vefejn3 souvisejici 
se zastavitelnou plochou 2216 za rado.Ymi RO (p.c.2317/1 a 2318/3 na uliei Vapenieka) 
na plochu bydleni (61), pare. c. 2035121 a 2035/22 v k.u. Mesto Z<far byly ocfprodany 
vlastnikUm techto fudo\"fch RD. 

• P11 • Upiesntt ¥Ymeru zastavilelne plochy 2216 (VD) - .Yroba a sl<iadovilni - drobna a 
remeslna viroba (pare. c. 196812, 196911 a 196912 v k.u. t.testo :Zctar). 

• P12 . Oprmil zpusob vyuiiti plochy bydleni v rodinnyeh domech 61 na uliei C•r. Droze (tj . 
Dr. Droie cp . 701, 649 a c.p. 659 na ploehu smi$enou obytnou - mestskou (SM). 



 

• P15 - Upravit podminky vyuiiti ploch zelene ochranne a izolaCni (ZO). Moi:nost umisteni 
stavby chodnikU v pk>Se 20, ktere je vtlz3na na prebiku silnice 1/19 a i:elezniCni trat' mezi 
PrUmysk>vou z6nou a chatovou oblasti Na Krejditch. 

• P16 - Up(esnit specifikaci piochy 285 - p&ochy smiSene obytne (SV) v k.U. StrZaoov v 
texto.e casti UP" tabutoe .Pi'ehted na'lfhoyYCh ptoch UP' (poiadovany pod~ bydleni). 

• P17 - Vymezit jako stabilizovane Uzemi sportovne rekreaCni areat u Pilske M<frie 4 

zastavitetne plochy Z79 (RH) a Z179 (DS). 

• P18 . Vymezit jak.o stabilizovane Uzemi parkoviSte u Bnlnskeho rybnika a pe$1 trasu pies 
Strisi<Y potok (zastavitetna plocha Z178). 

• P19 . 2vaiit zmenu zp0sobu vyu!itl C3sti sta!XIizovane plochy (OM) ,.U TB.terny" na bydtenl 
v RD (51) - stavajici RD Santiniho 18312 je zarazen v plochach (OM). 

• P20 4 2vtliit zmenu zpUsobu \1}'\liiti C.3sti stabilizovane plochy 61 v zBstavt>e n1esta, 
ohranitenou ulici Wonkova a Jungmannova, na ptochu smi:Senou obytoou - mestskou 
(SM), kteci zahmuje obs1ui:nou ste-ru mistniho vYznamu v kombinaci s bydlenim. 

• P22 - Zahmout cast pozemku pare. C. 929/1 v k.U. VeseiM;ko u Zd3ru nad Sclzavou z ploch 
verejnYch prostranstvi do ploch. pro bydleni v rocfrnnYch domech - venkovske (BV). 

• diiCi zmenu vymezeni zastavitelne plochy dopravni infrastruktury 21 35/DS v souvislosti s 
mo2nY, vymezenim plochy jako plochy technicke infrastruktury - odpad>oveho 
hospodarstvi, 

• diiCi zn~u vymezeni zastavitetne plochy dopravni infrastrt*tury 2146/DS (a pr;pad.ne 
rozSireni plochy 293105) z hlediska moineho umis teni piistieSku Balode, 

• diiCi zmeny veiejne infrastruktury - obC.anskeho vybaveni v ulici BezruCova. provent 
souCasne vyuZiti ploch obCanskeho vybaveni - te toyYcOO\n3 a sportovni zaftZeni (OS), 
plochy dopravni i nfrastruktury si'lniCni (OS), a plo-chy obCaoskeho vybaveni - komerCni 
zarizeni mala a s:tredni (OM), Vy"mezit navrt~ovou plochu 2114/0M v re3.1nem rozsahu d~ 
uvaZovaneho zcirneru - menSi komerCni vybavenosti jako doprovodne tunkce plochy v 
r3nlCi sportovnino are31u a vymezeni Uzemni rezervy pro moi:nost rozSifov3ni sportovniho 
are3tu, 

• d~Ci zmeny vei"ejne infrastruktury - obCanskeho vybaveni, rozSifeni plochy obC.anskeho 
vybaveni - vei'ejne vybavenosti (OV) v k. u. Mi!sto Zclar na parcele p. c. 1133 na celou 
parcelu 113014 (mo.inost dobudo...ani pfochy pro z3sobov3ni a odstavov3ni vozideln. 

• etapizaci stanovenou Uzemnim p&anem, navrflnout pfipadne zmeny, pokud k ninl bude 
shteOO.n dUvod, 

• aktuaiizaci zastaveneho Uz:emi. 

Navazujici stanovisko z hlediska ztlkona o posuzov3ni vlivU na fjvotni prostiedi (SEA) 

KrajskY urad Kraje VysoCina, odbor ijvotnilo prostfedi a zemedetstvi. jako pfisluSnY organ dte 
§ 22 pism. b) z3kona C. 10012001 Sb., o posuzov3ni vlivU na iivotni prostredi a o zmene nekter}tch 
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souvise.idch zoikonU ve zneni pozdejiich piedpisU (d31e tei ,.zilkon o EIA•), nepoiaduje 
vynodnoceni vt1vU navmu Lmeny C. 2 (Jp Laar naa !:iazavou na Zlvotni Jrosti'edi. 

PiedtoienY upravenY n3vrh Zmeny C. 2 UP Zcr3r nad S3zavou byl posouzen na ZlikJade kriteni 
UYedenYch v pfiloze C. 8 z3kona a neb}'ta shled3na nutnost konlPiexniho posouzeni v!ivU na 
Zivotni prostiedL Zcljmy ochrany Zivotniho prostredi a vefejneho zdravi tze prosadit standardni"ni 
postupy podle zvlilstnich piedpi.U. 

KrajskY Ufad Kraje VysoCina. odbor Zivotniho prostiedi a zemedetstvi ve stanovisku ze dne 
30. 3. :mo (c.j . KUJI 32204/2020) p&adoval posouzeni vlivu na iivotni prostiedi, jelikoz navrh 
Zmeny e. 2 (Jp Zdar nad sazavou piedpoklcldal vymezeni rtekol£ka zame-u, u nichi nelze vylouCit 
Ze stanovuji romec pro realizaci zBmerlJ uvedenYch v pfiloze C. 1 z3kona o EIA. SooCasne obecne 
navrho\al umisteni ploch pro skl3dkov3ni a zai'izeni pro ookl3d3ni s o¢lady nebo nespecificky 
navrho\31 vymezeni komunikaci a c}'tlostezek. Z upraveneho n3vrhu zrneny C. 2 (Jp i.dat nad 
Sazavou bytyvypusteny zamery MOS, M09, M12, M16, M17, M23, M27, P4, P13, P14 a P21. Da!e 
bylo vypuSteno zad3ni ohf.edne vymezeni ploch pro zaflZeni pro nakJ3ddnl s odpady a pk>ch pro 
vyrnezeni cyklostezek, cykk>tras, komunikaci apod. Na zcikta& vYSe uvedeneho odpadl dltvod 
pro zprooov3ni v~odnoceni vlivU na Zivotni prostredi. 

Posouzenl koncepce by nepilneslo ve vztahu k posouzeni jinYch koncepci zpracov3vanYch na 
odtiSnYch Urovnich v teZe oblasti obsahove jine yYstedky a piedpoldOOanY piinos posouzeni na 
Zivotni prostiedi je proto minim31ni. N3YTh Uzemntao pl3nu nep(edpokl003 takovY rozvoj obce, 
kterY by ntel z3vaZnY vtiv na Zivotni prostfedi. 

V pfedbZenem zad3ni se oenach3zi zamery vyZadujici posouzeni vlivu na iivotni prostfedi. 
Upozorriujeme, Ze pokud se v pnjbehu projednclv3ni n3vrhu (Jp vyskytnoo z3.rt..ery vy5_adujlci toto 
vytlodnoceni, mUZe pfisluSnY Ufud p&adovat zpracovlini vyhodnoceni vivO na iivotni prostredi. 

. otisk raz:itka" 

lng. Petr VopOlka 
Ui'ednik odboru Zivotniho prostredi a zen..edetstvi 

as._ jeCNCt K\JJI 71SS512000 
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