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ÚP  územní plán 
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ZPF  zemědělský půdní fond 
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1. VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR 

 

ÚP Hamry nad Sázavou byl vydán před nabytím účinnosti PÚR ČR 2008. Změnou č.1 ÚP Hamry 
nad Sázavou byl územní plán upraven v souladu s PÚR ČR 2008. V uplynulém období byla schválena 
Aktualizace č.1 PÚR ČR, která definuje nové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území. Vyhodnocení souladu ÚP Hamry nad Sázavou s uvedenými prioritami je uvedeno 
v následujících bodech. 

1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou jsou v souladu s republikovými prioritami 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou uvedeny v článcích 14 až 32 
PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1. Do koncepce ÚP Hamry nad Sázavou a řešení ZČ2 ÚP Hamry nad 
Sázavou se konkrétně promítají následující články: 

 Článek 14: ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot území. Ochrana je zajištěna členěním území do ploch s 
rozdílným způsobem využití a stanovením podmínek využití, které uvedené hodnoty 
zohledňují. Uvedená koncepce ochrany a rozvoje hodnot je respektována i v rámci řešení ZČ2 
ÚP Hamry nad Sázavou.  

 Článek 14a: ÚP Hamry nad Sázavou umožňuje rozvoj zemědělské prvovýroby v rozsahu, 
který umožní zachování funkcí péče o kulturní krajinu v řešeném území. Rozvoj zemědělské 
výroby se předpokládá především v rámci nevyužitých ploch stávajícího zemědělského areálu 
severně od Hamrů. 

 Článek 16: Vhodné řešení ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou bylo hledáno ve spolupráci 
s obyvateli území, jejichž požadavky se promítly již do zadání změny ÚP. 

 Článek 16a: Vzhledem k venkovskému charakteru řešeného území se v řešeném území 
neuplatňují principy integrovaného rozvoje. 
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 Článek 17: Řešené území není postiženo náhlými hospodářskými změnami ani není jinak 
slabé či strukturálně postižené. 

 Článek 18: Vymezením nových ploch přestavby vytváří ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou 
předpoklady pro hospodárnější využití zastavěného území. 

 Článek 19: Jsou vytvořeny podmínky pro přestavbu nevyužitých částí zemědělského areálu 
v prostoru mezi Horními a Dolními Hamry. Pro přestavbu je vymezena plocha 1E, kde se 
předpokládá rozvoj rekreačních aktivit se zaměřením na agroturistiku. 

 Článek 20: ÚP Hamry nad Sázavou ani ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezují rozvojové 
záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. 

 Článek 20a: Lokalizace zastavitelných ploch nesměřuje ke srůstání sídel v řešeném území.  

 Článek 22: ÚP Hamry nad Sázavou vytváří předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Jsou 
vymezeny plochy 1K a 1L pro výstavbu cyklostezek a plochy 1E a 1F pro rozvoj ubytování se 
zaměřením na agroturistiku. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou k tomuto záměru vymezuje i 
zastavitelnou plochu 2F. 

 Článek 23: ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje koridor pro homogenizaci trasy silnice I/19, 
čímž jsou vytvořeny předpoklady pro zkvalitnění dopravní infrastruktury v řešeném území. 
ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje podmínky pro využití uvedeného koridoru tak, aby byla 
účinněji zajištěna jeho územní ochrana. 

 Článek 24a: V řešeném území nedochází k překračování imisních limitů. 

 Článek 26: Navržené zastavitelné plochy nejsou vymezeny v záplavových územích. 

 Článek 30: ÚP Hamry nad Sázavou řeší koncepci zásobování pitnou vodou i koncepci 
likvidace odpadních vod je tak, aby vyhovovala i výhledovým požadavkům na vysokou kvalitu. 

1.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Řešené území není součástí rozvojových oblastí ani rozvojových os republikového významu, 
které jsou stanoveny v PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1. 

1.3. Specifické oblasti 

Řešené území není součástí specifických oblastí republikového významu, které jsou stanoveny v 
PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1. 

1.4. Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Do řešeného území nezasahují stávající ani navržené koridory dopravní infrastruktury dle PÚR 
ČR ve znění Aktualizace č.1. 

1.5. Koridory technické infrastruktury a související rozvojové záměry 

Do řešeného území nezasahují stávající ani navržené koridory technické infrastruktury dle PÚR 
ČR ve znění Aktualizace č.1. 
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2. VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÚR KRAJE VYSOČINA  

 

ÚP Hamry nad Sázavou byl schválen před vydáním ZÚR Kraje Vysočina, které nabyly účinnosti 
dne 22.11.2008. Změnou č.1 ÚP Hamry nad Sázavou byl ÚP uveden do souladu se ZÚR Kraje Vysočina. 
Z Aktualizace č. 1. ZÚR Kraje Vysočina vyplývá pro řešené území pouze potřeba prověřit, zda jsou v ÚP 
Hamry nad Sázavou vytvořeny podmínky pro ochranu a rozvoj charakteristických znaků krajiny vytvářející 
jedinečnost krajiny. Vyhodnocení souladu ÚP Hamry nad Sázavou s uvedenými podmínkami je uvedeno 
v následujících bodech. 

2.1. Priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území 

ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou jsou v souladu s krajskými prioritami 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 9 
ZÚR Kraje Vysočina. Konkrétně se do řešení ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou promítají následující 
odstavce: 

 Odst. 01: ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou zachovává podmínky pro vyvážený rozvoj založený na 
zajištění příznivého životního prostředí, stabilním hospodářském rozvoji a udržení sociální 
soudržnosti obyvatel. Vymezením rozvojové plochy 2B jsou vytvořeny podmínky pro zlepšení 
hospodářství a sociální soudržnosti aniž by byly zásadně zhoršeny podmínky pro příznivé 
životní prostředí. 

 Odst. 02: Do řešeného území nezasahují mezinárodně nebo republikově významné záměry 
stanovené v PÚR a zpřesněné v ZÚR Kraje Vysočina. 

 Odst. 03: Řešené území není součástí regionu se soustředěnou podporou státu. 

 Odst. 04: V ÚP Hamry nad Sázavou jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj příměstské zástavby 
v Horních Hamrech (zastavitelné plochy CH, I, J, K, L a 1G), která má charakter předměstské 
zástavby Žďáru nad Sázavou. Zástavba uvedených ploch tak přispívá k posilování významu 
Žďáru jako regionálního centra osídlení. 

 Odst. 05: ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje koridor pro homogenizaci trasy silnice I/19, čímž 
jsou vytvořeny předpoklady pro zlepšení dopravních vazeb mezi významnými centry osídlení 
– Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje 
podmínky pro využití uvedeného koridoru tak, aby byla účinněji zajištěna jeho územní 
ochrana.  

 Odst. 06: ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro zachování stávající urbanistické 
struktury a posilování identity obcí v řešeném území, včetně zachování jejich venkovského 
charakteru, při respektování okolního přírodního prostředí. Podmínky využití ploch 
zastavěného území jsou nastaveny tak, aby bylo prohlubováno příznivé sepětí zástavby 
s okolní krajinou, které je charakteristické pro venkovské prostředí. V řešeném území nejsou 
navrhovány záměry, které by mohly vytvářet významnou bariéru v území. ZČ2 ÚP Hamry nad 
Sázavou uvedené podmínky respektuje. 

 Odst. 07: ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje zastavitelnou plochu 1M pro výrobu a skladování 
– lehký průmysl. Vzhledem k návaznosti na zastavěné území města Žďár nad Sázavou má 
spíše charakter rozvojové plochy tohoto regionální centra. Smysluplnost vymezení uvedené 
plochy je zřejmá zejména proto, že reprezentuje přirozenou rozvojovou osu podél silnice I/19 
ve směru na Havlíčkův Brod. V řešeném jsou dále vymezeny menší zastavitelné plochy 1E, 
1F a 1J v těsnější vazbě na stávající strukturu obce umožňující reálný rozvoj drobné výroby 
v řešeném území tak, aby byly zlepšeny podmínky pro hospodářský rozvoj. Vzhledem 
k venkovskému charakteru ostatních částí řešeného území a drobnému rozsahu 
hospodářských aktivit se předpokládá jejich rozvoj rozptýleně v rámci smíšených ploch bydlení 
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venkovského typu. Tím jsou zároveň vytvořeny podmínky pro intenzivnější využití 
zastavěného území, přestavbu nevyužívaných objektů a ochranu volné krajiny. Uvedený 
princip je respektován i v návrhu ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou. 

 Odst. 08: Řešené území není součástí žádné specifické oblasti Kraje Vysočina. 

 Odst. 09: Řešené území neleží v blízkosti hranic Kraje Vysočina. 

2.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Řešené území je součástí rozvojové oblasti OBk 4, definované v ZÚR Kraje Vysočina. ÚP Hamry 
nad Sázavou i ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou respektují zásady pro usměrňování územního rozvoje, 
zásady pro rozhodování o změnách v území i, které jsou pro rozvojovou oblast OBk 4 stanoveny v ZÚR 
Kraje Vysočina, následně:  

 Plochy pro rozvoj nové obytné zástavby jsou vymezeny především ve vazbě na město Žďár 
nad Sázavou. Přesněji na jeho západní okraj, který je pro rozvoj této funkce vhodný. Přestože 
je uvedená koncepce správná, nemůže být dále touto změnou prohlubována. Vymezení 
dalších zastavitelných ploch není možné s ohledem na přirozené limity využití této části 
území. 

 Jsou respektovány přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Ochrana přírodních hodnot je 
jedním z hlavních úkolů v rámci naplňování enviromentálního pilíře udržitelného rozvoje území 
obce Hamry nad Sázavou. Přírodními hodnotami území obce Hamry nad Sázavou jsou  
přírodní památka Rozštípená skála a evropsky významná lokalita NATURA 2000 - Dívka, 
která se nachází v těsné blízkosti katastrální hranice obce. Kulturní hodnotou na území obce 
je památkově chráněný objekt – vodní mlýn č.p. 222 a další nemovité kulturní památky. 
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitách, jejichž zástavba je spojená s nejméně 
negativními dopady na nezastavěné území a uvedené hodnoty. Tento principy je ve ZČ2 ÚP 
Hamry nad Sázavou respektován. 

 ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro ochranu pozitivních znaků charakteristik 
krajinného rázu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability. ZČ2 ÚP Hamry 
nad Sázavou upravuje řešení ÚSES tak, aby byla zajištěna jeho lepší funkčnost a návaznost a 
okolní území. 

ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou řeší úkoly pro územní plánování, které 
jsou pro rozvojovou oblast OBk 4 stanoveny v ZÚR Kraje Vysočina, následně: 

 Vymezením koridoru pro homogenizaci trasy silnice I/19 a vyloučením možnosti realizace 
obchvatu je trasa silnice I/19 územně stabilizována. 

 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje hlavní rozvojovou osu v řešeném území s ohledem na 
kapacitu dopravní a technické infrastruktury, limity rozvoje území a ochranu krajiny v rámci 
CHKO Ždárské vrchy. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou tuto koncepci nemění. 

 ÚP Hamry vytváří podmínky pro ochranu přírodní památky Rozštípená skála. Lokalita 
Rozštípená skála je vymezena jako přírodní plocha, jejíž podmínky využití zohledňují 
převažující potřebu  ochrany a rozvoje přírodních hodnot nad jinými zájmy v území. Význam a 
ochrana této lokality je dále posílena jejím zapojením do ÚSES jako LC Rozštípená Skála. 

 ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje, v souladu se ZÚR Kraje Vysočina, rozsah RC 1565 
Peperek. 

2.3. Specifické oblasti 

Řešené území není součástí specifických oblastí krajského významu, které jsou stanoveny 
v ZÚR Kraje Vysočina. 
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2.4. Plochy a koridory nadmístního významu 

ZÚR Kraje Vysočina vymezují ve správním území obce Hamry nad Sázavou následující plochy a 
koridory nadmístního významu: 

 Koridor DK02 pro homogenizaci trasy silnice I/19. ÚP Hamry nad Sázavou uvedený vymezuje 
a zpřesňuje. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje koridor pro homogenizaci trasy silnice 
I/19, který byl vymezen v ZÚR Kraje Vysočina a zpřesněn Změnou č.1 ÚP Hamry nad 
Sázavou, následně: V úseku mezi Dolními a Horními Hamry (cca.600 m) je koridor 
jednostranně ze severu zúžen na šířku 15 m od osy komunikace. Důvodem je skutečnost, že 
trasa silnice I/19 je fixována zástavbou Dolních a Horních Hamrů a případné úpravy trasy 
silnice I/19 (napřimování směrových oblouků) lze v uvedeném úseku provést pouze zásahy do 
území jižně od osy silnice. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou také upravuje podmínky pro využití 
uvedeného koridoru tak, aby byla účinněji zajištěna jeho územní ochrana. 

 Koridor DK05 pro přeložku silnice I/37 (obchvat Žďáru), který je v ÚP Hamry nad Sázavou 
zpřesněn na hranici mezi katastry Žďár nad Sázavou a Hamry nad Sázavou (mimo řešené 
území). Hranici mezi uvedenými katastry vytváří železniční trať č.250 a je zřejmé, že obchvat 
města povede souběžně se železniční tratí v KÚ Žďár nad Sázavou. Železniční trať vytváří 
přirozený limit koridoru obchvatu, jehož překonání není potřebné ani snadno řešitelné. 

 koridor U018 pro založení nadregionálního biokoridoru NK125 K124 – Žákova hora. Toto 
opatření je v ÚP Hamry nad Sázavou vymezeno, ale v mírně odlišné trase než v ZÚR Kraje 
Vysočina. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou proto v úseku podél Pepereku trasu biokoridoru 
upravuje. Dále ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou v souladu se ZÚR Kraje Vysočina doplňuje do 
řešeného území další úsek tohoto biokoridoru, který okrajově zasahuje do jihovýchodní části 
řešeného území. 

 Plocha U027 pro založení regionálního biocentra RC Peperek. Toto opatření je v ÚP Hamry 
nad Sázavou vymezeno, ale v mírně odlišné poloze než v ZÚR Kraje Vysočina. ZČ2 ÚP 
Hamry nad Sázavou proto v tomto smyslu rozsah RC Peperek upravuje. 

 V textové části ZÚR kraje Vysočina je navíc uvedeno regionální biocentrum RC Babín (plocha 
U137). Z grafické části je ale patrné, že hranice biocentra jsou vedeny po hranicích mezi 
katastry Hamry nad Sázavou a Matějov a tudíž mimo řešené území. Zpřesnění hranic je tedy 
upraveno podle hranic katastrů a do řešeného území se nepromítá. 

2.5. Typ krajiny dle cílového využití 

Správní území obce Hamry nad Sázavou je zařazeno mezi krajiny s předpokládanou vyšší mírou 
urbanizace. Řešení ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou je v souladu s hlavním 
cílovým využitím krajiny. V ÚP Hamry nad Sázavou jsou vymezeny plochy především pro intenzivní 
zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity, bydlení, místní veřejnou vybavenost a místní 
ekonomické aktivity. 

ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou zohledňují zásady pro činnost v území a 
rozhodování o změnách v území, které jsou v ZÚR Kraje Vysočina stanoveny pro uvedený typ krajiny, 
následně: 

 ZPF je chráněn a hospodárně využíván. 

 Přednostně jsou k využití vymezeny plochy přestavby uvnitř zastavěného území. 

 V rámci řešení krajiny jsou vymezeny plochy pro rozvoj lesních porostů, krajinné zeleně a 
realizaci ÚSES. 



 B1  Odůvodnění Změny č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou – Textová část zpracovaná projektantem strana 7 z 18

2.6. Oblasti krajinného rázu 

ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj 
charakteristických znaků krajiny vytvářející jedinečnost krajiny následně: 

 Podmínky využití vymezených ploch neumožňují provádět výraznější zásahy do reliéfu krajiny. 

 Je zachováno převažující zemědělské využití krajiny včetně záhumenkových hospodářství 
jako pozůstatků tradičních způsobů hospodaření. 

 Přírodní složky krajiny a hodnotné plochy krajinné zeleně jsou vymezeny jako samostatné 
plochy přírodní, jejichž podmínky využití zajišťují ochranu uvedených složek krajiny. 

 ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro revitalizaci vodních toků a obnovu 
zatrubněných vodotečí. Tato opatření budou přispívat k rozvoji hydrografického systému 
v řešeném území. 

 Je respektována urbanistická struktura obce. Zastavitelné plochy jsou vymezeny tak, aby 
budoucí zástavbou nemohlo dojít k jejímu narušení. 

Správní území obce Hamry nad Sázavou patří do oblasti krajinného rázu CZ0610-OB024 
Ždárské vrchy. Pro tuto oblast krajinného rázu ZÚR Kraje Vysočina žádné specifické zásady nedefinují. 

 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚAP 

 

Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) pro území ORP Žďár nad Sázavou 
byla pořízena v prosinci roku 2014. ÚAP ORP Žďár nad Sázavou nově definují ve správním území obce 
Hamry nad Sázavou následující problémy k řešení: 

 ZD-5: Průjezd silnice 1/19 zastavěným územím. Přímé úseky silnice v obytných zónách se 
směrově i výškové komplikovaným přechodem řeky Sázavy. Bezpečnost účastníků silničního 
provozu a plynulost dopravy patří mezi základní kameny koncepce územního plánu. ÚP 
Hamry nad Sázavou vymezuje koridor pro homogenizaci trasy silnice I/19, v rámci kterého 
bude hledáno optimální řešení tohoto problému. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje 
podmínky pro využití uvedeného koridoru tak, aby byla účinněji zajištěna jeho územní 
ochrana. 

 ZH-6: Obec Hamry nad Sázavou patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obce ORP Žďár nad 
Sázavou, přesto nemá ucelenou kanalizační síť. Dynamicky se rozvíjí pouze místní část Horní 
Hamry, která je již na ČOV Žďár nad Sázavou napojena. V ostatních místních částech není 
likvidace odpadních vod řešena koncepčně. ÚP Hamry nad Sázavou proto navrhuje výstavbu 
centralizovaného systému likvidace odpadních vod, který bude spočívat v přečerpávání 
odpadních vod na ČOV Žďár nad Sázavou. Uvedená koncepce řešení problému je vyhovující, 
a proto ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou tuto problematiku neupravuje. 

Z hlediska rozboru udržitelného území je správní území obce Hamry nad Sázavou hodnoceno 
jako území s příznivými podmínkami pro všechny tři pilíře udržitelného rozvoje území. ÚP Hamry nad 
Sázavou vytváří především podmínky pro ochranu hodnot v území a neumožňuje realizaci záměrů, které 
by mohly stávající vyvážený stav narušit. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou tento princip zachovává. 
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4. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH 
VZTAHŮ 

 

V rámci řešení ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou byly prověřeny návaznosti ÚP Hamry nad Sázavou 
a ÚPD sousedních obcí a byla zjištěny a odstraněny následující nedostatky: 

 Absence návaznosti částí lokálních biocenter Dívka a Křivý rybník na hranicích řešeného 
území. Nově připravovaný ÚP Žďár nad Sázavou vymezuje části uvedených biocenter 
v odlišné poloze, ale výhodnější z hlediska zohlednění rozsahu biotopů a STG. ZČ2 ÚP 
Hamry nad Sázavou proto rozsah uvedených biocenter upravuje tak, aby řešení uvedených 
prvků ÚSES v obou ÚP vzájemně odpovídalo. 

 Absence návaznosti lokálního biokoridoru BK3, který je vymezen v ÚP Sázava se 
směřováním do KÚ Hamry nad Sázavou, přičemž ÚP Hamry nad Sázavou již vymezen není. 
V tomto případě je vymezení BK3 rozporuplné, protože dle ZÚR Kraje Vysočina by měl být 
nahrazen nadregionálním biokoridorem NK125, který by se v trase uvnitř správního území 
obce Sázava napojil na RC 715 Babín. Lze předpokládat, že v tomto ohledu bude ÚP Sázava 
při nejbližší příležitosti upraven v souladu se ZÚR Kraje Vysočina, a proto ZČ2 ÚP Hamry nad 
Sázavou nově vymezuje pouze úsek nadregionálního biokoridoru NK125, v trase dle ZÚR 
Kraje Vysočina, která okrajově zasahuje do jihovýchodní části správního území obce Hamry 
nad Sázavou.  

 

5. ZÁLEŽITOSTI NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR KRAJE 
VYSOČINA 

 

ÚP Hamry nad Sázavou ani ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezují záležitosti nadmístního 
významu, které nejsou řešeny v ZÚR Kraje Vysočina. 

 

6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

 

Pokyny pro zpracování ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou byly splněny následně: 

Bod 6.1.1.a): ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nezhoršuje podmínky pro příznivé životní prostředí 
v řešeném území. Úpravy ÚSES jsou v řešeném území navrženy s cílem zlepšení jeho funkčnosti a 
budou přispívat ke zlepšení přírodních podmínek v řešeném území. 

Bod 6.1.1.b: Odůvodnění souladu s hlavním cílovým využitím krajiny se zásadami pro činnosti 
v území a zásadami pro rozhodování v území  (dle ZÚR Kraje Vysočina) je uvedeno v kapitole 2.5. 

Bod 6.1.1.c): Odůvodnění souladu s podmínkami pro ochranu a rozvoj charakteristických znaků 
krajiny vytvářející jedinečnost krajiny (dle ZÚR Kraje Vysočina) je uvedeno v kapitole 2.6. 

Bod 6.1.2. a): ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nemění základní rysy urbanistické koncepce 
řešeného území. 

Bod 6.1.2. b): Katastrální mapa a zastavěné území byly aktualizovány ke dni 30.9.2015. 
Podrobněji viz kapitoly 8.2. a 8.4. 

Bod 6.1.2. c): Podmínky využití a podmínky plošného a prostorového uspořádání ploch s 
rozdílným způsobem využití byly upraveny – podrobněji viz kapitola 8.10. 
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Bod 6.1.2. d): Byla prověřena možnost vymezení nových zastavitelných ploch s následujícím 
výsledkem:  

 Část pozemku parc.č.343/1 v KÚ Najdek na Moravě nebyla zařazena do zastavitelných ploch 
z důvodu rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 zák.č.334/1992 Sb. v platném znění: 
„Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“ 
V tomto případě by byly dotčeny půdy II.třídy ochrany a nepodařilo se prokázat veřejný zájem 
na rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení. 

 Rozšíření zastavitelné plochy „1C“ západním směrem o pozemek parc.č.238 a části pozemků 
parc.č.239, 241 a 246 v KÚ Najdek na Moravě nebylo navrženo z důvodu rozporu 
s ustanovením § 55 odst. 4 zák.č.183/2006 Sb. v platném znění: „Další zastavitelné plochy lze 
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.“ V tomto případě nelze 
potřebu nových ploch prokázat, protože navazující plochy E a 1C dosud nijak stavebně využity 
nejsou. Zástavba požadovaných pozemků by byla mnohem mně výhodná než vymezených 
zastavitelných ploch E a 1C, především z hlediska ochrany nezastavěného území, ochrany 
krajinného rázu a z hlediska náročnosti řešení související dopravní a technické infrastruktury. 
Zástavba uvedených pozemků by navíc směřovala k nežádoucímu srůstání Najdku a 
Šlakhamrů, což je v rozporu s ustanovením článku 20a PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1: 
„Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci 
územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny.“ 

 Na části pozemku parc.č.589/5 v KÚ Najdek na Moravě byla v návrhu ke společnému jednání 
vymezena zastavitelná plocha 2A. Její vymezení ale nebylo odsouhlaseno orgánem ochrany 
ZPF (stanovisko č.j. KUJI 3865/2016): „V místní části Najdek zbývají k využití plochy C, 1C, D 
a E o celkové výměře 2,72 ha. Podle § 4 odst. 1 zákona je pro nezemědělské účely nutno 
použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v 
zastavěném území, stavební proluky apod. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je nutno především odnímat zemědělskou 
půdu přednostně na zastavitelných plochách a co nejméně narušovat organizaci ZPF. 
Vymezením plochy 2A, která okrajově navazuje na zastavěné území by došlo k dalšímu 
rozšiřování zástavby do volné krajiny, bez ohledu na nevyužití dříve vymezených 
zastavitelných ploch dané lokality.“ 

 Na pozemcích parc.č.221/5 a 221/12 v KÚ Najdek na Moravě byla vymezena zastavitelná 
plocha 2B, podrobněji viz kapitola 8.7. 

 Na pozemku parc.č.687/21 v KÚ Hamry nad Sázavou byla vymezena plocha přestavby 2D, 
podrobněji viz kapitola 8.5.  

 Na části pozemku parc.č.511/30 v KÚ Najdek na Moravě byla vymezena zastavitelná plocha 
2I, podrobněji viz kapitola 8.7. 

Bod 6.1.3.a): ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nemění koncepci veřejné infrastruktury v řešeném 
území. 

Bod 6.1.4.a): ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje podmínky využití ploch území s ohledem na 
§18 odst.5 stavebního zákona tak, aby v nezastavěném území nebylo možné umísťovat stavby pro 
zemědělskou výrobu, které mají charakter budov. U tohoto typu staveb lze předpokládat nežádoucí 
dopady na krajinný ráz v řešeném území. Zemědělskou výrobu je možné rozvíjet v rámci stávajícího 
zemědělského areálu nebo v omezeném rozsahu v rámci ploch pro bydlení venkovského typu. 
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Bod 6.1.4. b) a c): ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje v řešeném území koncepci ÚSES s 
cílem odstranění nedostatků z hlediska metodické správnosti, návazností jednotlivých prvků na hranicích 
řešeného území a z hlediska souladu se ZÚR Kraje Vysočina. Podrobněji jsou úpravy popsány v kapitole 
8.9. 

Bod 6.2.: ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje nové plochy územních rezerv. 

Bod 6.3. a): Rozsah veřejně prospěšných staveb a opatření je zachován, zrušeny jsou pouze 
části veřejně prospěšných staveb, u kterých již došlo k jejich realizaci. 

Bod 6.3. b): Možnosti uplatnění předkupního práva pro vymezené veřejně prospěšné stavby a 
veřejná prostranství byly upraveny dle aktuální legislativy (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb. ve znění 
zák.350/2006 Sb.).  

Bod 6.3.c): Označení již vymezených veřejně prospěšných staveb, opatření a veřejných 
prostranství bylo upraveno v souladu se označením v ZÚR Kraje Vysočina, změnami v možnostech 
uplatnění  předkupního práva a metodikou zpracování územních plánů MINIS 2.2. 

Bod 6.4.a): ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje plochy, ve kterých by bylo rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci. 

Bod 6.4.b) Rozsah území, kde je zástavba podmíněna zpracováním územní studie, byl zmenšen.  
Podrobněji viz kapitola 8.12. 

Bod 6.5.: Návrh ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou je zpracován invariantně. 

Bod 6.6: ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou je zpracována v rozsahu, v členění a v počtu kopií dle 
uvedeného bodu. 

Bod 6.7.a): Nadzemní komunikační vedení včetně ochranného pásmo bylo doplněno do 
koordinačního výkresu. Regulativy byly doplněny do kapitoly 8.1. 

Bod 6.7.b): Válečný hrob jako pietní místo byl doplněn do koordinačního výkresu. 

Bod 6.7.c):Ochranné pásmo dráhy bylo v koordinačním výkrese aktualizováno. 

Bod 6.7.d): Podmínka doplněna do kapitoly 3 textové části ÚP Hamry nad Sázavou. 

Bod 6.7.e): Odůvodnění je uvedeno v kapitolách 7 a 9. 

Bod 7: Zpracování vyhodnocení vlivu ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou na udržitelný rozvoj území 
nebylo požadováno. 
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7. PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

 

7.1. Plochy pro bydlení 

V uplynulém období došlo v obci Hamry nad Sázavou k zastavění níže uvedených zastavitelných 
ploch. Jejich zástavba je zřejmá z aktualizace katastrální mapy a hranic zastavěného území: 

Tabulka využití zastavitelných ploch pro bydlení ke dni 30.9.2015: 

plocha způsob využití zastavěno (ha) zbývá k zástavbě (ha) 

A bydlení venkovského typu - 0,97 

C bydlení venkovského typu - 0,77 

D bydlení venkovského typu - 0,90 

E bydlení venkovského typu - 0,37 

CH bydlení venkovského typu 0,72 0,17 

I bydlení venkovského typu 2,55 - 

J bydlení venkovského typu 1,06 - 

K bydlení venkovského typu 3,73 0,72 

L bydlení venkovského typu 0,54 0,25 

O bydlení venkovského typu - 1,52 

1A bydlení venkovského typu - 0,39 

1C bydlení venkovského typu - 0,68 

1D bydlení venkovského typu - 0,53 

1G bydlení venkovského typu 0,08 3,75 

součet: 8,68 11,02 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že byla v uplynulém období zastavěna významná část 
zastavitelných ploch (přibližně 45 %). Teoreticky by tak při současném tempu postupu zástavby vystačily 
na pouhých 5 let, což je z hlediska umožnění uplatňování dlouhodobé koncepce rozvoje naprosto 
nedostačující.  

Nicméně intenzita rozvoje v uplynulém období byla podmíněna výjimečnými podmínkami pro 
zástavbu ploch I, J, K a L – jedná se o příměstskou zástavbu Žďáru nad Sázavou, která svým rozvojovým 
potenciálem převyšuje možnosti realizace obytné zástavby ve zbývajících částech řešeného území. 
Tento typ příměstské zástavby je ještě možné rozvíjet na ploše 1G, tím ale budou možnosti rozvoje 
tohoto typu zástavby v řešeném území vyčerpány. Z důvodu dosažení územních limitů již není možné 
vymezit nové zastavitelné plochy ve vazbě na Žďár nad Sázavou.  

Nové zastavitelné plochy pro bydlení lze vymezovat Dolních Hamrech, Najdku a Šlakhamrech. 
Zde však lze předpokládat skutečně spíše venkovský charakter zástavby a s tím související podstatně 
nižší dynamiku rozvoje. Navíc větší rozvoj zástavby v těchto místních částech by narážel na problémy 
s nedostatečně rozvinutou infrastrukturou (především chybí centralizovaný systém likvidace odpadních 
vod) a potřebou zvýšené ochrany krajinného rázu. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že zastavění 8,68 zastavitelných ploch pro bydlení není možné 
kompenzovat vymezením odpovídajícího množství nových zastavitelných ploch. Nové zastavitelné plochy 
by měly být vymezeny pouze menšího rozsahu (řádově o velikosti jednotlivých stavebních parcel), který 
významně neovlivní koncepci územního plánu. Zásadnější prověření koncepce rozvoje by bylo vhodné 
provést až po vyhodnocení uplatňování ÚP v následujícím období. Lze předpokládat, že po aktuálním 
prioritním zastavění ploch v Horních Hamrech budou rozvojové aktivity směřovány do Najdku a 
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Šlakhmarů, což reálně prověří vhodnost, využitelnost a přiměřenost rozsahu zastavitelných ploch, které 
jsou vymezeny v těchto místních částech. 

7.2. Plochy pro výrobu 

V uplynulém období došlo v obci Hamry nad Sázavou k zastavění níže uvedených zastavitelných 
ploch. Jejich zástavba je zřejmá z aktualizace katastrální mapy a hranic zastavěného území: 

Tabulka využití zastavitelných ploch pro výrobu ke dni 30.9.2015: 

plocha způsob využití zastavěno (ha) zbývá k zástavbě (ha) 

M výroba a skaladování – lehký průmsl 0 2,88 

1N výroba a skaladování – lehký průmsl 0,07 0 

součet: 0,07 2,88 

 

Zastavění plochy 1N je natolik malého rozsahu, že nemění podmínky pro hospodářský rozvoj 
v řešeném území. Nové zastavitelné  plochy pro výrobu proto není zapotřebí vymezovat. 

7.3. Ostatní druhy ploch 

U ostatních druhů zastavitelných ploch nedošlo v uplynulém období k zástavbě, a proto není 
zapotřebí jejich dosavadní rozsah upravovat. 

 

8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

 

8.1. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 

Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení – 
komunikační vedení včetně ochranného pásma V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 30 m nad terénem jen na základě závazného stanoviska Ministerstva 
obrany. 

Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí, že předem budou s ČR-MO 
projednány níže uvedené stavby: 

 výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 

 stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů, 
větrných elektráren apod.); 

 stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a WN; 

 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic L, II. a III. třídy a 
rušení objektu na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 

 nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 

 výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity, 

 zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 

 vodní toky - výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, 
jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 

 říční přístavy - výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; 

 železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; 

 železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
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 stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným územím 
MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany; 

 veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 

 ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy 
resortu MO. 

8.2. Změna referenčního mapového podkladu 

ÚP Hamry nad Sázavou byl zpracován na podkladě vektorizované odvozeniny rastrové 
katastrální mapy. Po vydání ÚP Hamry nad Sázavou proběhla digitalizace katastrální mapy. V rámci ZČ1 
ÚP Hamry nad Sázavou byla provedena aktualizace katastrální mapy ve výkrese základního členění 
území, výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a ve výkrese předpokládaných záborů 
půdního fondu. Tyto výkresy jsou již zpracované nad aktuální digitální katastrální mapou. Hlavní výkres a 
koordinační výkres jsou zpracovány rastrově nad původní rastrovou katastrální mapou, do které jsou 
doplněny rozrastrované části digitální katastrální mapy. Tento postup není vhodný, protože kromě 
nežádoucích rozdílů v referenčním mapovém podkladu jednotlivých výkresů není v hlavním a 
koordinačním výkrese možná jednoznačná identifikace některých pozemků. Proto v rámci ZČ2 ÚP Hamry 
nad Sázavou byl i v hlavním výkrese a koordinačním výkrese změněn referenční mapový podklad, kterým 
je aktuální digitální katastrální mapa. 

8.3. Úpravy hranic řešeného území  

Hranice řešeného území byla upravena v důsledku změny hranice mezi katastrálními územími 
Hamry nad Sázavou a Matějov, která proběhla po vydání ÚP Hamry nad Sázavou (jihozápadní okraj KÚ 
Hamry nad Sázavou). 

Dále byla hranice řešeného území rozšířena o jižní a severovýchodní výběžky KÚ Hamry nad 
Sázavou, jejichž zahrnutí do řešeného území bylo při návrhu ÚP Hamry nad Sázavou opomenuto. 

8.4. Úpravy hranic zastavěného území 

Katastrální mapa byla aktualizována ke dni 30.9.2015. Hranice zastavěného území byla 
rozšířena o zastavěné zastavitelné plochy I, J a 1N a zastavěné části zastavitelných ploch CH, K, L a 1G. 
Zároveň byly uvedené části zastavitelných ploch zrušeny (změna časového horizontu z návrhu do 
stávajícího stavu při zachování způsobu využití). 

Dále byla hranice zastavěného území rozšířena o plochy následujících stavebních parcel, které 
byly v návrhu ÚP Hamry nad Sázavou opomenuty, a jejichž zahrnutí do zastavěného území je nutné dle 
ustanovení § 58 písm.a) zák.č.183/2006 Sb.: 

 St.parc.č.193/4 a 193/5 v KÚ Hamry nad Sázavou (dřevovýroba Kybek). 

 St.parc.č. 831 v KÚ Hamry nad Sázavou (vodojem). 

 St.parc.č. 382/2 v KÚ Najdek na Moravě (chata). 

 St.parc.č. 546/13 v KÚ Najdek na Moravě (chata). 

8.5. Vymezení nových ploch přestavby 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje následující plochy přestavby: 

 Plochy 2C, 2D a 2E vymezené uvnitř zastavěného území levobřežní části Dolních Hamrů. Ve 
všech případech se jedná o uvedení územního plánu do souladu se skutečným stavem území. 
Plochy 2C a 2D jsou vymezeny pro bydlení venkovského typu, což odpovídá skutečnému 
způsob využití. Plocha 2E je vymezena pro dopravní infrastrukturu – silniční dopravu a 
doplňuje tak nelogicky přerušený úsek místní komunikace, která ve skutečnosti rovněž vede 
bez přerušení. 
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 Plochy 2G a 2H jsou vymezeny v jihovýchodní části zastavěného území Horních Hamrů. 
Potřeba jejich vymezení vyplývá z aktualizace katastrální mapy a potřeby aby jednotlivé 
plochy s rozdílným způsobem využití utvářely logické a využitelné celky společně 
s navazujícími plochami. Plocha 2G je určena pro dopravní infrastrukturu – silniční dopravu. 
Plocha 2H je určena pro výrobu a skladování – lehký průmysl. 

8.6. Zrušení zastavitelných ploch 

Z důvodu zastavění jsou zrušeny zastavitelné plochy I, J a 1N a části zastavitelných ploch CH, K, 
L a 1G. Způsob využití rušených ploch je zachován, mění se pouze jejich časový horizont z návrhu na 
stávající stav. 

8.7. Vymezení nových zastavitelných ploch 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje následující zastavitelné plochy: 

 Plocha 2B je vymezena bydlení venkovského typu v proluce zastavěného území 
v severovýchodní části Najdku. Společně s plochou D vytváří ucelenou lokalitu, v rámci které 
může být řešen přístup z místní komunikace, která vede podél severního okraje lokality. 

 Plocha 2F je vymezena pro zástavbu úseku bývalé železniční trati v návaznosti na bývalý 
zemědělský areál v prostoru mezi Dolními a Horními Hamry. Je určena pro občanské 
vybaveni – obecné, stejně jako navazující plochy 1E a 1F. Jedná se tak spíše o rozšíření 
stávajících zastavitelných ploch o zemědělsky nevyužitelné těleso bývalé železniční trati. 
Zástavba stavebně upravených a nevyužívaných ploch je obecně žádoucí z důvodu umožnění 
potřebné přestavby či rekultivace. Dopravní přístup bude řešen ze severní strany – z prostoru 
bývalého zemědělského areálu (napojení na silnici I/19 nebude řešeno). Z důvodu rizika 
zasažení nadlimitními hladinami hluku z provozu na silnici I/19 je pro tuto plochu stanovena 
následující podmínka pro využití: „V případě vzniku chráněných venkovních prostorů či 
chráněných venkovních prostorů staveb na této ploše nesmí být tyto prostory zasaženy 
nadlimitními hladinami hluku z provozu na silnici I/19.“ 

 Plocha 2I je vymezena bydlení venkovského typu v návaznosti na severovýchodní okraj 
zastavěného území místní části Šlakhamry. Jedná o plochu podél stávající místní 
komunikace, která je dosud obestavěná pouze jednostranně. Do volné krajiny jsou tak 
orientovány vstupní části domů. Oboustrannou zástavbou by došlo k postupnému uzavření 
lokality s tím, že RD by přiléhaly k uvedené místní komunikaci a do volné krajiny byly 
orientovány zahrady. 

8.8. Úprava koridorů veřejné infrastruktury 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou upravuje koridor pro homogenizaci trasy silnice I/19, který byl 
vymezen v ZÚR Kraje Vysočina a zpřesněn Změnou č.1 ÚP Hamry nad Sázavou, následně: 

 V úseku mezi Dolními a Horními Hamry (cca.600 m) je koridor jednostranně ze severu zúžen 
na šířku 15 m od osy komunikace. Důvodem je skutečnost, že trasa silnice I/19 je fixována 
zástavbou Dolních a Horních Hamrů a případné úpravy trasy silnice I/19 (napřimování 
směrových oblouků) lze v uvedeném úseku provést pouze zásahy do území jižně od osy 
silnice.  

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou pouze upravuje podmínky využití koridoru pro homogenizaci trasy 
silnice I/19 tak, aby byla lépe a účinněji zajištěna jeho územní ochrana, a aby nebylo rozhodování o 
využití území podmiňováno jiným správním rozhodnutím. 
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8.9. Úprava prvků ÚSES 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou navrhuje následující úpravy prvků ÚSES z důvodu zajištění souladu se 
ZÚR Kraje Vysočina: 

 NK125 K124 – Žákova hora je v ÚP Hamry nad Sázavou vymezen, ale v mírně odlišné trase 
než v ZÚR Kraje Vysočina. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou proto v úseku podél Pepereku trasu 
uvedeného biokoridoru upravuje.  

 ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou doplňuje do řešeného území chybějící úsek NK125 K124 – 
Žákova hora, který okrajově zasahuje do jihovýchodní části řešeného území. 

 RC Peperek je v ÚP Hamry nad Sázavou vymezen, ale v mírně odlišné poloze než v ZÚR 
Kraje Vysočina. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou proto v tomto smyslu rozsah RC Peperek 
upravuje. 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou navrhuje následující úpravy prvků ÚSES z důvodu zajištění návazností na 
hranicích řešeného území: 

 Rozšíření LC Dívka s ohledem na řešení v návrhu nového ÚP Žďár nad Sázavou a rozsahu 
biotopů a STG. 

 Rozšíření LC Křivý rybník s ohledem na řešení v návrhu nového ÚP Žďár nad Sázavou a 
rozsahu biotopů a STG. 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou navrhuje následující úpravy prvků ÚSES z důvodu zajištění funkčnosti a 
metodické správnosti jejich vymezení uvnitř řešeného území: 

 Rozšíření LK Matějov – Březinů rybník tak, aby koridor pokrýval celé území potřebné pro 
případnou obnovu kaskády rybníků. 

 V ÚP Hamry nad Sázavou je dolní úsek LK Matějov – Březinů rybník vymezen pouze 
schématicky přes chatovou osadu Pod Křivákem. Tento úsek je zcela nefunkční vlivem 
zaplocení a intenzivního využití chatové osady. Vzhledem k tomu, že nelze očekávat asanační 
zásahy z důvodu realizace bikoridoru, je navržena úprava trasy podél okraje chatové osady až 
k LC Březinů rybník. 

8.10. Úprava podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Podmínky využití ploch jsou upraveny následně: 

 V souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona se ruší regulativy, které svojí podrobností náleží 
do regulačního plánu. 

 Jsou zrušeny odkazy na legislativu, normy a hlukové studie, které svoji přeurčeností rovněž 
překračují rámec územního plánu. 

 U většiny ploch se ruší regulativ intenzity využití pozemků. Vzhledem k velké diferencovanosti 
území není možné, zejména pro nejrozšířenější plochy bydlení venkovského typu, uvedený 
regulativ optimálně nastavit. Jeho striktní dodržování je spojeno s výraznými a převážně 
bezúčelnými omezeními stavebníků v původní zástavbě Hamrů a Najdku, kde převažují menší 
pozemky.  

 Naopak zpřísňují se podmínky plošného uspořádání ploch rekreace. Maximální intenzita 
využití pozemků je definována diferencovaně v pásmech závislých na velikosti stavebního 
pozemku. Tato úprava je provedena z důvodu potřeby zamezení intenzifikace využití 
zahrádkářské kolonie Pod Křivákem a z důvodu zamezení realizace objektů, které by svým 
měřítkem narušovaly stávající charakter zástavby. 
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 Jsou doplněny nepřípustné způsoby využití nezastavěného území s ohledem na § 18 odst. 5 
zák.č. 183/2006 Sb: „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat 
stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro dopravní infrastrukturu (např.chodníky, cyklostezky, 
místní a účelové komunikace), pro technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí 
ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. Stavby, zařízení a jiná 
opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, ochranu přírody a krajiny a pro 
zlepšování podmínek využití území pro účely rekreace a cestovního ruchu lze v 
nezastavěném území umísťovat pouze v případě, že nemají charakter budov. Umísťování 
staveb, které mají charakter budov, je v nezastavěném území nepřípustné, s výjimkou budov 
dopravní a technické infrastruktury (např.autobusové zastávky, vodojemy apod.).“ Lze 
předpokládat, že, vzhledem ke zvýšené potřebě ochrany krajinného rázu v místních částech 
Najdek a Šlakhamry, by realizace zástavby ve volné krajině byla v těchto místních částech 
nepřijatelná. 

8.11. Úprava veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství 

Možnost uplatnění předkupního práva byla upravena v souladu s platnou legislativou. Zároveň 
bylo v tomto smyslu upraveno i označení veřejně prospěšných staveb a opatření (v souladu s metodikou 
zpracování územních plánů MINIS 2.2) a grafická úprava výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací. 

Nově jsou, v souladu se ZÚR Kraje Vysočina, jako veřejně prospěšná opatření definovány prvky 
ÚSES regionální a nadregionální úrovně a prvky ÚSES lokální úrovně, které jsou nezbytné pro zajištění 
funkčnosti regionálních a nadregionálních biokoridorů. V řešeném území se jedná o LC Rozštípená skála, 
které je vloženo do NK 125. 

8.12. Úprava ploch, kde je zástavba podmíněna zpracováním územní studie. 

Rozsah území, kde je zástavba podmíněna zpracováním územní studie, byl zmenšen tak, aby do 
tohoto území nebyly zahrnuty pozemky, jejichž charakter a rozsah využití je dán již realizovanou 
infrastrukturou. Jedná se o jižní okraj plochy 1G, do které zasahují stavební pozemky parc.č. 649/17, 
649/22, 649/23, 649/27, 649/28, 649/29, 649/30 a 649/31. 

8.13. Vyhodnocení změny z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek 

Z hlediska rozboru udržitelného území je správní území obce Hamry nad Sázavou hodnoceno 
jako území s příznivými podmínkami pro všechny tři pilíře udržitelného rozvoje území. ÚP Hamry nad 
Sázavou vytváří především podmínky pro ochranu hodnot v území a neumožňuje realizaci záměrů, které 
by mohly stávající vyvážený stav narušit. ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou tento princip zachovává. 
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9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF 

 

9.1. Zdůvodnění potřeby a rozsahu záboru ZPF 

Zdůvodnění potřeby a rozsahu záboru ZPF je uvedeno v kapitole 7 „Prokázání nemožnosti využít 
vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch“. 

9.2. Údaje o navrhovaném záboru ZPF 

9.2.1. Charakter ploch předpokládaného záboru ZPF 

Zábor ZPF je navržen na nově vymezených zastavitelných plochách. Popis a charakteristika 
navržených zastavitelných ploch je uvedena v kapitole 8.7. 

9.2.2. Rozsah navržených ploch pro zástavbu a dopad na ZPF – tabulka 

maximální rozsah záboru ZPF dle tříd ochrany 

1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 
plochy      

pro 
plocha druh pozemku 

(bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha) (bpej/ha)

mimo    
ZPF     
(ha) 

součet 
(ha) 

porušení 
meliorací 
(číslo/ha) 

           

        7.32.41   

        0,18   

        7.32.44   
2B orná půda 

        0,04 

  0,22 

  

    7.50.11       
2I orná půda 

    0,09     
  0,09 

  

bydlení 

s o u č e t   ( h a )     0,09   0,22   0,31   

           

            občanské 
vybavení 

2F ostatní plocha 
          

0,40 0,40 
  

           

c e l k o v ý   z á b o r   Z P F ( h a ) 0,00 0,00 0,09 0,00 0,22 0,40 0,71 0,00 

 

9.2.3. Soulad navrženého záboru s dalšími zásadami ochrany ZPF 

Navržený zábor ZPF nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry 
v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude zhoršovat 
obhospodařovatelnost zbylé části ZPF. 

9.3. Zdůvodnění vhodnosti uvedeného řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů 

Navržené řešení je vhodné z hlediska ochrany ZPF, protože rozsah nově vymezených 
zastavitelných ploch je zanedbatelný ve vztahu k rozsahu realizované zástavby v uplynulém období. 
Nově vymezené zastavitelné plochy jsou vymezeny mimo vysoce chráněné druhy půd, především na 
plochách půd V.třídy ochrany a plochách, které nejsou součástí ZPF. 
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10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
PUPFL 

 

10.1. Údaje o navrhovaném záboru PUPFL 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje plochy, jejichž využití by předpokládalo zábor pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

10.2. Údaje o dotčení pásma 50 m od okraje lesa 

ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje zastavitelné plochy umožňující zástavbu v pásmu 50 m 
od okraje lesa. 

 


