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Obec Hamry nad Sázavou 
Č.j. RUP/418/15/DF                                        v Hamrech nad Sázavou dne ….  2016 

 
n á v r h 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU 
 
 
Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou, jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 
6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 1 stavebního zákona, 
v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,§ 
13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů 
 

vydává 
Změnu č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou 

 
 

VÝROKOVÁ ČÁST  
 
 
 

Závazná část územně plánovací dokumentace se mění následně: 

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

1. V kapitole 1. „Vymezení zastavěného území“ Textové části Územního plánu Hamry nad Sázavou 

(dále jen „Textové části“) se datum 31.5.2011 nahrazuje datumem 30.9.2015. 

KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A OCHRANA JEHO HODNOT 

2. Ruší se první věta kapitoly 2. „Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot“ 

Textové části. 

3. Ruší se druhý odstavec kapitoly 2. „Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 

hodnot“ Textové části. 
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URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY 

A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

4. Ruší se první odstavec kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, 

ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ Textové části se mění následně: 

5. V názvu podkapitoly „Vymezení zastavitelných ploch v  I. etapě výstavby“ kapitoly 3. 

„Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně“ Textové části se ruší formulace „v  I. etapě výstavby“. 

6. Podkapitola „Vymezení zastavitelných ploch“ kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení 

zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ Textové části se mění následně: 

Šlakhamry  

a) Ruší se odstavec „1N“. 

b) Doplňuje se odstavec „2I“, který zní: „2I - plocha pro bydlení venkovského typu vymezená v 
návaznosti na severovýchodní okraj zastavěného území místní části Šlakhamry. Plocha je 
určena pro výstavbu jednoho rodinného domu, který bude umístěn podél stávající místní 
komunikace.“ 

Najdek 

c) Doplňuje se odstavec „2B“, který zní: „2B - plocha pro bydlení venkovského typu vyplňující 
proluku mezi plochou D a místní komunikací.“ 

d) Doplňuje se odstavec, který zní: „Chráněné venkovní prostory v okolí nově navržené zástavby 
nesmí být ovlivněny nadlimitní hladinou hluku z provozu železniční dráhy. V případě záměru 
výstavby objektů k trvalému bydlení na výše uvedených plochách musí stavebník tuto 
skutečnost prokázat v rámci územního řízení.“ 

Hamry nad Sázavou 

e) Ruší se odstavce „I“, „J“ a „1E“. 

f) Doplňuje se odstavec „K“, který zní: „K - lokalita se nachází na východním okraji části obce 
Horní Hamry. Plocha bydlení – venkovského typu.“ 

g) Ve třetí větě odstavce 1G se formulace „na této ploše“ nahrazuje formulací „na části této 
plochy“. 

h) Ruší se konec třetí věty odstavce 1G, který zní: „na celém území plochy 1G a CH“. 

i) Doplňuje se odstavec „2F“, který zní: „2F - plocha pro občanské vybavení – obecné vymezená 
v prostoru v prostoru bývalé železniční trati v místní části Dolní Hamry. 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.“ 

7. Ruší se podkapitola „Vymezení zastavitelných ploch ve II. etapě výstavby“ kapitoly 3. 

„Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní 

zeleně“ Textové části. 
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8. Do kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a 

systému sídelní zeleně“ Textové části se doplňuje se podkapitola „Vymezení ploch přestavby“, 

která zní: 

Šlakhamry 

V této místní části nejsou vymezeny plochy přestavby. 

Najdek 

V této místní části nejsou vymezeny plochy přestavby. 

Hamry n.S.  

1E – plocha pro přestavbu části nevyužitého zemědělského areálu na plochy občanského 

vybavení – obecné v místní části Dolní Hamry. 

2C – Plocha pro přestavbu lokality v jižní části Dolních Hamrů na bydlení – venkovského typu. 

2D – Plocha pro přestavbu lokality v jižní části Dolních Hamrů na bydlení – venkovského typu. 

2E – Plocha pro přestavbu lokality v jižní části Dolních Hamrů na plochu dopravní infrastruktury – 

silniční doprava. 

2G - Plocha pro přestavbu lokality v jihovýchodní části Horních Hamrů na plochu dopravní 

infrastruktury – silniční doprava. 

2H - Plocha pro přestavbu lokality v jihovýchodní části Horních Hamrů na plochu výroby a 

skladování – lehký průmysl. 

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

9. Prvním odstavci kapitoly 4.1. „Doprava“ Textové části se věta „Realizace staveb je v rámci 

uvedeného koridoru podmíněna souhlasem příslušného správce komunikace“ Nahrazuje 

následujícími větami: 

Koridor slouží k ochraně území před zásahy, které by podstatně znesnadňovaly nebo 

prodražovaly budoucí realizaci stavby dopravní infrastruktury. V plochách koridoru pro homogenizaci 

trasy silnice I/19 jsou proto nepřípustné následující způsoby využití: 

1. Realizace jakýchkoliv trvalých staveb či zařízení, kromě staveb a zařízení dopravní či  

    technické infrastruktury. 

2. Realizace opatření a úprav krajiny, které mají charakter dlouhodobé investice (např.  

    zalesnění, výstavba rybníků apod.). 

10. Ruší se odstavec „Hluk ze silniční dopravy“ kapitoly 4.1. „Doprava“ Textové části. 
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11. Kapitola 4.2.1. „Zásobování vodou“ Textové části se mění následně: 

Horní Hamry 

a) Ruší se druhý odstavec. 

Dolní Hamry 

b) Ruší se druhý odstavec. 

Najdek 

c) Ruší se první odstavec. 

d) Ve druhém odstavci se ruší slovo „uvedený“. 

Šlakhamry 

e) Ruší se první odstavec. 

f) Ruší se čtvrtý odstavec. 

g) V pátém odstavci se ruší formulace „- dle ČSN 736639“. 

12. V posledním odstavci Kapitoly 4.2.2. „Kanalizace“ Textové části se ruší formulace „s atestem 

nepropustnosti dle ČSN 750905“. 

KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

13. V názvu kapitoly 5. „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 

podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, 

protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně“ Textové 

části se ruší formulace „územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní 

opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně“. 

14. Ruší se první odstavec kapitoly 5. „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a 

stanovení podmínek pro změny v jejich využití“ Textové části. 
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STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

15. V názvu kapitoly 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s 

určením převažujícího účelu využití ploch (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit), 

přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného  přípustného využití těch 

ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 

krajinného rázu ( například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách)“ 

Textové části se ruší formulace „s určením převažujícího účelu využití ploch (hlavní využití, pokud 

je možné jej stanovit), přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného  

přípustného využití těch ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu ( například výškové regulace zástavby, intenzity využití 

pozemků v plochách)“. 

16. Kapitola 6. „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ Textové 

části se mění následně: 

a) Ruší se první odstavec. 

b) Ruší se nadpis „Zastavěné území a zastavitelné plochy:“. 

c) Ruší se nadpis „Nezastavěné území :“. 

d) Přípustné využití ploch bydlení - venkovského typu se doplňuje o „- stavby pro rodinnou 
rekreaci“. 

e) V podmíněně přípustném využití ploch bydlení - venkovského typu se ruší věta: „- stavby pro 
rodinnou rekreaci splňující podmínky podle § 20 odst. 4 a 5 stavebního zákona“. 

f) V podmíněně přípustném využití ploch bydlení - venkovského typu se slovo „které“ nahrazuje 
slovem „pokud“. 

g) V prostorovém uspořádání ploch bydlení - venkovského typu se ruší následující podmínka:     
„- intenzita využití pozemků – 25%“. 

h) V prostorovém uspořádání ploch bydlení - venkovského typu se ruší formulace: „60/50 dB dle 
hlukové studie zpracované Zdravotním ústavem se sídlem v Jihlavě, pracovištěm Havlíčkův 
Brod pro lokalitu RD Nimiru“. 

i) V plochách občanského vybavení – obecné se slovo „podmínečně“ nahrazuje slovem 
„podmíněně“. 

j) V celé kapitole se ruší následující podmínka prostorového uspořádání: „- intenzita využití 
pozemků – 50 %“. 

k) Přípustné využití ploch rekreace nově zní: „- stavební úpravy, nástavby nebo přístavby 
stávajících objektů pro rodinnou rekreaci“. 

l) Nepřípustné využití ploch rekreace se doplňuje o formulaci „- novostavby objektů pro rodinnou 
rekreaci“. 

m) V plochách rekreace se před „prostorové uspořádání“ doplňuje formulace „Plošné a“. 

n) V plošném a prostorovém uspořádání ploch rekreace se podmínka „- budovy musí 
respektovat výškovou hladinu zástavby v okolí“ nahrazuje podmínkou „- budovy musí dodržet 
stávající výškovou hladinu a rámcově i objem zástavby tak, aby se nezhoršilo vizuální 
uplatnění těchto staveb a lokalit v krajině z důvodu ochrany krajinného rázu“- 
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o) V plošném a prostorovém uspořádání ploch rekreace se ruší následující podmínka: „- intenzita 
využití pozemků – 15%“. 

p) Plošné a prostorové uspořádání ploch rekreace se doplňuje o následující podmínky: 

- výměra stavebního pozemku smí být v rozmezí 250 – 1200 m2 

- maximální intenzita využití území je definována v závislosti na výměře stavebního pozemku  

  následně: 

  18,0 % pro stavební pozemky o výměře 250-399 m2  

  15,0 % pro stavební pozemky o výměře 400-499 m2 

  12,0 % pro stavební pozemky o výměře 500-649 m2 

   9,5 % pro stavební pozemky o výměře 650-799 m2 

   8,0 % pro stavební pozemky o výměře 800-999 m2 

   7,0 % pro stavební pozemky o výměře 1000-1200 m2. 

  Intenzitou využití území se rozumí podíl výměry stavby pro rodinnou rekreaci a celkové 

výměry stavebního pozemku. Doplňkové stavby a stavby související s hlavním způsobem 

využití (např.garáže, přístřešky, skleníky, bazény, pergoly, krby, zpevněné plochy apod.) se 

do výše uvedeného podílu výměr nezapočítávají. 

- Přípustná je pouze rozvolněná solitérní struktura zástavby, nelze sdružovat stavby na 

hranicích  

  pozemku (rekreační dvojchaty, řadové chaty apod.). 

q) V nadpisu i) „plochy dopravní – drážní doprava“ se za slovo „dopravní“ doplňuje slovo 
„infrastruktury“. 

r) V nadpisu j) „plocha technické infrastruktury“ se slovo „plocha“ nahrazuje slovem „plochy“. 

s) Kapitola k) plochy zemědělské se doplňuje o následující odstavce: 

Přípustný způsob využití: 

- Zeleň a plochy pro ekologickou stabilizaci krajiny (např. remízky, meze a     

stromořadí). 

- Liniové stavby dopravní infrastruktury. 

- Liniové stavby technické infrastruktury.  

- Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny 

nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze. 

Podmíněně přípustný způsob využití: 

- Stavby, zařízení a opatření sloužící k zemědělství, pokud nemají charakter zástavby. 

- Stavby, zařízení a opatření k ochraně přírody nebo k rekreačnímu využití krajiny 

(např. informační  cedule, přístřešky a rozhledny), pokud nemají charakter zástavby. 

- Ploty, pokud je oplocení nezbytné z důvodu zajištění zemědělské prvovýroby. 

- Zalesnění, pokud nepřesahuje výměru 10000 m2 a současně navazuje na stávající 

pozemky určené k plnění funkcí lesa.  

- Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 10000 m2. 

Nepřípustný způsob využití: 

- Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či 

podmíněně přípustném způsobu využití. 

- Zástavba (stavby, které mají charakter budov). 
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t) Kapitola l) plochy lesní se doplňuje o následující odstavce: 

Přípustný způsob využití: 

- Plochy pro chov lesní zvěře (např.obory a bažantnice). 

- Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury. 

- Liniové stavby technické infrastruktury. 

- Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny 

nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze. 

- Lesní pastviny a políčka pro zvěř, které nejsou součástí zemědělského půdního 

fondu. 

Podmíněně přípustný způsob využití: 

- Stavby, zařízení a opatření sloužící k lesnímu hospodářství či myslivosti, pokud 

nemají charakter zástavby. 

- Stavby, zařízení a opatření k ochraně přírody nebo k rekreačnímu využití krajiny 

(např. informační  cedule, přístřešky a rozhledny), pokud nemají charakter zástavby. 

- Ploty, pokud je oplocení nezbytné z důvodu zajištění lesního hospodářství či chovu 

lesní zvěře. 

- Stavby pro nemotorovou dopravu (chodníky a cyklostezky), pokud jsou přednostně 

využity trasy stávajících lesních účelových komunikací. 

- Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 2000 m2. 

Nepřípustný způsob využití: 

- Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či 

podmíněně přípustném způsobu využití. 

- Zástavba (stavby, které mají charakter budov). 

u) Kapitola m) plochy vodní a vodohospodářské se doplňuje o následující odstavce: 

Přípustný způsob využití: 

- Mokřady. 

- Zeleň, zejména břehová. 

- Opěrné stěny a terénní úpravy. 

- Liniové stavby a zařízení dopravní infrastruktury. 

- Liniové stavby a zařízení technické infrastruktury. 

- Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny 

nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze. 

- Stavby a zařízení plnící funkci vodních děl (např. jezy, hráze, poldry apod.). 

Podmíněně přípustný způsob využití: 

- Stavby, zařízení a opatření sloužící k chovu ryb, k rybolovu a k rekreačnímu využití 

krajiny, pokud nemají charakter zástavby. 

Nepřípustný způsob využití: 

- Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či 

podmíněně přípustném způsobu využití. 

- Zástavba (stavby, které mají charakter budov). 



 00P  Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou strana 8 z 25

v) Kapitola n) plochy přírodní se doplňuje o následující odstavce: 

Přípustný způsob využití: 

- Zařízení a opatření sloužící k ochraně a obnově přírodních a krajinných hodnot 

území a ke zvyšování jeho ekologické stability. 

- Stavby a zařízení související dopravní infrastruktury. 

- Liniové stavby technické infrastruktury. 

- Stavby, zařízení a opatření přispívající ke zvyšování retenční schopnosti krajiny 

nebo sloužící k ochraně území před povodněmi či účinky eroze. 

- Stavby a zařízení plnící funkci vodních děl (např. jezy, hráze, poldry apod.). 

Podmíněně přípustný způsob využití: 

- Stavby, zařízení a opatření sloužící k ochraně přírody, pokud nemají charakter 

zástavby. 

- Extenzivní hospodářské využití, pokud nenarušuje zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Nepřípustný způsob využití: 

- Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či 

podmíněně přípustném způsobu využití. 

- Zástavba (stavby, které mají charakter budov). 

- Stavby, zařízení a opatření, které mohou narušovat ekologickou stabilitu či přirozený 

přírodní charakter ploch.  

- Intenzivní hospodářské využití ploch. 

- Úpravy vodních toků a vodního režimu, které by mohly narušit přirozený přírodní 

charakter ploch (např. napřimování vodních toků, opevňování břehů, meliorace 

apod.). 

- Liniové stavby vytvářející bariéru v území (např.oplocení). 

- Rozšiřování geograficky nepůvodních rostlin a živočichů. 

w) V závěrečné části kapitoly se ruší odstavce, které zní:  

„V nezastavitelném  území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 

zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, 

pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (např. malé 

vodní nebo větrné elektrárny), pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a 

pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší 

podmínky pro jejich využití pro účely cestovního ruchu, např. Cyklistické stezky, hygienická 

zařízení, ekologická a informační centra.  

Podmíněně jsou přípustné dočasné zemědělské stavby pro uskladnění rostlinných 

produktů a sezónní  ustájení dobytka. 

Nepřípustné jsou všechny ostatní stavby a využívání  lesních pozemků k jiným účelům 

než je plnění funkcí lesa a nepřípustná je na lesních pozemcích těžba  nerostů.   

Konkrétní využití všech řešených území a lokalit k umístění jednotlivých staveb bude 

následně posuzováno samostatně v rámci územního řízení a stavebního řízení. Dle 

charakteru posuzovaných staveb, objektů a územních celků budou jednotlivé projektové 

dokumentace , ve smyslu § 77 odst.2 a § 82 odst. 2 písm. i/ zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví v platném znění, předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví k 

samostatnému posouzení.“ 
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x) V závěrečné části kapitoly se před větu „Při realizaci záměrů, týkajících se staveb jež jsou 
zdrojem emisí hluku (tj. podnikatelská výrobní a zemědělská činnost, řešení dopravy v daném 
území - vedení trasy nových komunikací, parkovací a odstavná stání, event. řešení křižovatek 
v daném území apod.) je povinností investora stavby prokázat v rámci územního řízení na 
základě posouzení jednotlivých záměrů staveb, dodržení limitních hladin hluku na nejblíže 
situovaném území obytné zástavby nebo v chráněném venkovním prostoru“ doplňuje nadpis 
„Společné podmínky pro využití ploch“. 

y) Ve společných podmínkách pro využití ploch se ruší formulace „ve smyslu ust. nař. vl. č. 
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění“. 

z) Společné podmínky pro využití ploch se doplňují o následující odstavce:  

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.). 
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VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, 

STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT 

17. Kapitola 7. „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k 

pozemkům a stavbám vyvlastnit“ Textové části nově zní: 

Územní plán Hamry nad Sázavou vymezuje následující veřejně prospěšné stavby a opatření: 

 

označení popis plošné upřesnění 

DK02 
koridor pro homogenizaci 

trasy silnice I/19 

koridor o šířce 100 m mimo zastavěné 

území, uvnitř zastavěného území o šířce 

uličního profilu 

WD02 kruhová křižovatka na silnici I/19 - 

VD05 
koridor pro výstavbu cyklostezky 

Hamry nad Sázavou - Sázava 
plocha 1K 

VD06 

koridor pro výstavbu cyklostezky 

Hamry nad Sázavou – křižovatka 

silnic I/19 a III/01842 

plocha 1L 

WD07 
plocha pro úpravu křižovatky 

silnic I/19 a III/01843 
plocha 1H 

VT01 hlavní řady splaškové kanalizace koridor o šířce 3 m 

VT02 hlavní řady tlakové kanalizace koridor o šířce 3 m 

VT03 hlavní řady vodovodu koridor o šířce 3 m 

VT04 STL plynovody koridor o šířce 3 m 

VT05 čerpací stanice kanalizace - 

VT07 
vodovodní šachty 

a regulační ventil vodovodu 
- 

U018 
založení územního systému ekologické 

stability nadregionální úrovně 
RC 1565 Peperek 

U027 
založení územního systému 

ekologické stability regionální úrovně 
NK 125 K124 - Žákova hora 

VU1 
založení územního systému 

ekologické stability lokální úrovně 
LC Rozštípená skála 
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VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 

KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

18. Název kapitoly 8. „Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných 

opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo“ Textové části nově zní „Vymezení veřejně 

prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo“.  

19. Kapitola 8. „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze 

uplatnit předkupní právo“ Textové části nově zní: 

Územní plán Hamry nad Sázavou vymezuje následující veřejně prospěšné stavby a opatření: 

označení popis 
plošné   

upřesnění 

možnost 
uplatnění 

předkupního 
práva ve 
prospěch 

katastrální    
území 

parcelní čísla 
pozemků 

WD02 
kruhová 
křižovatka na 
silnici I/19 

- ČR 
Hamry 

nad Sázavou 

626/1 
626/15 
626/19 
626/21 
627/1 
627/2 
627/3 
627/4 
628/2 
629/2 
629/7 
629/8 
629/9 
647/1 

WD07 

plocha pro 
úpravu 
křižovatky 
silnic I/19 a 
III/01843 

plocha 1H ČR 
Hamry 

nad Sázavou 
628/3 
628/5 

 

VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV, STANOVENÍ MOŽNÉHO 

BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH PROVĚŘENÍ 

20. Kapitola 9. „Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, stanovení možného budoucího 

využití, včetně podmínek pro jejich prověření“ Textové části nově zní:  

Územní plán Hamry nad Sázavou nevymezuje žádné plochy územních rezerv. 
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VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 

ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

21. Kapitola 10. „Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití 

podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení 

pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti“ Textové části se 

mění následně: 

a) Formulace „na plochách CH a 1G“ se nahrazuje formulací „na části plochy 1G“. 

b) Formulace „těchto dvou ploch“  se nahrazuje formulací „které je pro zpracování územní studie 
vyznačeno v grafické části územního plánu.“ 

c) Před datum „31.12.2020“ se vkládá formulace „a vložení údajů o ní do evidence územně 
plánovací činnosti: nejpozději do“. 

22. Ruší se kapitola B „Grafická část“ Textové části. 

STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 

23. Textová část se doplňuje o kapitolu 11. „Stanovení kompenzačních opatření“, která zní: 

Územní plán Hamry nad Sázavou nemá významný negativní vliv na příznivý stav životního 

prostředí ani na celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Kompenzační opatření proto 

nejsou stanovena. 

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA § 18 ODST. 5 

STAVEBNÍHO ZÁKONA 

24. Textová část se doplňuje o kapitolu 12. „Řešení problematiky nezastavěného území s ohledem 

na § 18 odst. 5 stavebního zákona“, která zní: 

Možnosti umísťování staveb, zařízení a opatření v nezastavěném území jsou upraveny v 

závěrečné části kapitoly 6. 

VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO 

DOHODOU O PARCELACI 

25. Textová část se doplňuje o kapitolu 13. „Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o 

změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci“, která zní: 

Územní plán Hamry nad Sázavou nevymezuje žádné plochy, ve kterých by bylo  rozhodování o 

změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci. 
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ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 

26. Textová část se doplňuje o kapitolu 14. „Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů 

grafické části“, která zní: 

Územní plán Hamry nad Sázavou se skládá z následujících samostatných částí: 

část 

územního 

plánu 

označení název měřítko 

textová A1 Textová část - 

A2 Výkres základního členění území 1:5000 

A3 Hlavní výkres 1:5000 grafická 

A4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 

 

Textová část se skládá z 15-ti listů. Jednotlivé grafické části tvoří vždy jeden samostatný výkres 

většího formátu. Všechny výše uvedené části jsou opatřeny záznamem o účinnosti. 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ 

PŘÍLOHY: 

 

část změny 

územního 

plánu 

označení název měřítko 

A1 Výkres základního členění území 1:5000 

A2 Hlavní výkres 1:5000 grafická 

A3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5000 

 

Údaj o počtu listů textové části je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické části tvoří 

vždy jeden výkres. Všechny výše uvedené části jsou opatřeny záznamem o účinnosti. 

 

Změna č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou je v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vydávány pouze měněné části územního plánu 
Hamry nad Sázavou.  

 

Úplná dokumentace Změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou je uložena na:  
 Obecním úřadě Hamry nad Sázavou  
 Městském úřadě Žďár nad Sázavou, odboru stavebním 
 Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu 
 Městském úřadě Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování  

Dále je k nahlédnutí na:  
internetových stránkách obce Hamry nad Sázavou   http://www.hamryns.cz 
internetových stránkách Města Žďár nad Sázavou 
http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/ 
 



 00P  Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou strana 14 z 25

ODŮVODNĚNÍ 
 

Postup při pořizování Změny č. 2  územního plánu Hamry nad Sázavou  
 
V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo obce Hamry nad 
Sázavou dne 15.06.2015 Zprávu o uplatňování Územního plánu Hamry nad Sázavou v uplynulém 
období. Na základě této schválené zprávy a pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 2 ÚP byl zahájen 
proces vlastní Změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou.  
Projektantem návrhu změny č. 2 územního plánu  Ing. arch. Martin Dobiáš. Společné jednání se konalo 
dne 11. 01.2016 na Městském úřadě Žďár nad Sázavou. Místo a doba společného jednání byla 
dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Kraje Vysočina a sousedním obcím v souladu s § 50 odst. 2 
stavebního zákona oznámena jednotlivě, nejméně 15 dnů přede dnem společného jednání. Návrh změny 
č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou byl vystaven k nahlédnutí od 21.12.2015 do 07.02.2016 na 
Městském úřadu Žďár nad Sázavou a stránkách města a na stránkách obce http://www.hamryns.cz 
Návrh Změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou, projednaný s dotčenými orgány, Krajským 
úřadem Kraje Vysočina a sousedními obcemi pořizovatel předložil k posouzení krajskému úřadu. Veškerá 
stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu změny č. 2 územního plánu byly v souladu s § 50 odst. 7 
stavebního zákona zaslány Krajskému úřadu Kraje Vysočina,  který ve svém stanovisku konstatoval, 
v návrhu Změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou je zajištěna koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy.  
Veřejné projednávání návrhu změny č. 2 ÚP oznámil Městský úřad Žďár nad Sázavou, zastoupený 
odborem rozvoje a územního plánování, dle ust. § 52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou dne 
15.04.2016.  Návrh změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou na odboru rozvoje a územního plánování a v budově Obecního 
úřadu Hamry nad Sázavou, v době od 15.4. do 1.06.2016, dále byla vystavena textová i grafická část 
změny č. 2 územního plánu na stránkách obce Hamry nad Sázavou a na stránkách města Žďár nad 
Sázavou. 
Veřejné projednání se konalo dne 25.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Hamry nad Sázavou.  
K veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou přizval pořizovatel jednotlivě dotčené 
orgány a sousední obce. Dotčení vlastníci pozemků a staveb a zástupce veřejnosti mohli podat 
nejpozději do 1.6.2016 své námitky a veřejnost své připomínky. Pořizovatel zajistil ve spolupráci s 
projektantem odborný výklad  k návrhu změny č. 2 ÚP a vede o průběhu veřejného projednání písemný 
záznam. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, p. starostou obce Hubertem Křesťanem vyhodnotili 
výsledky veřejného projednání a zpracovali s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou. Návrhy doručil 
pořizovatel dne 14.06.2016 dle § 53 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a krajskému úřadu 
jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. 
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání byly provedeny podstatné úpravy návrhu změny 
č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou a pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou konání opakovaného veřejného 
projednání upraveného návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou. 
Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou v rozsahu provedených úprav 
se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu Hamry nad Sázavou. 
 
Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů  
 
Návrh Změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou je zpracován v souladu s požadavky 
vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů. Návrh Změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou byl upraven na 
základě požadavků dotčených orgánů, rozpory ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona a § 136 odst. 6 
správního řádu při projednávání návrhu Změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou nevznikly.  
Vyhodnocení všech stanovisek a připomínek uplatněných v rámci projednávání návrhu změny č. 2 ÚP 
Hamry nad Sázavou je uvedeno v tabulce č. 1: 
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Dotčený orgán Připomínky Komentář- návrh na vypořádání připomínky 

Ministerstvo obrany 
ČR, AHNM OÚSM 
Pardubice 

V řešeném  území se nachází  ochranné 
pásmo nadzemního komunikačního  vedení 
— komunikační  vedení včetně ochranného 
pásma .V  tomto  území (dle ustanovení 175 
odst.  1  zákona č. 183/2006 Sb. lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit nadzemní 
výstavbu přesahující 30 m n.t. jen  na základě 
závazného  stanoviska MO-ČR, jejímž 
jménem  jedná SEM MO, 001:JZaRPNI, odd. 
OŮJZ Pardubice. 

Z obecného hlediska požadujeme respektovat  
parametry příslušné kategorie komunikace a  
ochranná pásma stávajícího i plánovaného  
dopravního systému. Návrhem  ani jeho 
důsledky nesmí být dotčeny  příp. nemovitosti  
ve vlastnictví ČR-MO. Tyto  regulativy 
požaduji zapracovat do textové  i  grafické 
části návrhu územního plánu.  V případě  
souběhu vymezených území výše  popsaných 
platí pro  vymezená území přísnější  
požadavek nebo jejich souběh  

Připomínky budou respektovány, a zapracovány do 
návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR 

Regionální 
pracoviště SCHKO 
Žďárské vrchy 

Aktuální vymezení zastavěného území 
v případě chaty u Šípkova rybníku 
neodpovídá podmínkám, které byly stanoveny 
při jejím povolení. K uvedené stavbě vydala  
agentura závazné stanovisko pod č.j. 
1175/ZV/2008 – 3, ze dne 25.2. 2008, ve 
které stanovila dočasnost stavby na 15 let a 
další podmínky, vázané na dočasné trvání 
stavby. Vzhledem k dočasnosti stavby a 
jejímu účelu požadujeme její vypuštění ze 
zastavěného území. Z důvodu zachování 
sídelní struktury oblasti nesouhlasíme s 
vymezením ploch přestavby 2J  rekreační 
stavby na bydlení venkovského typu. 
Současná stavba chaty je situována ve volné 
krajině bez urbanistické a historické 
návaznosti na stávající sídlo nebo 
hospodaření v krajině. 

Vymezení plochy 2A je zdůvodněno  
rozšířením stávající jednostranné zástavby 
podél komunikace na dvoustrannou. 
Jednostranná zástavba je realizovaná pouze 
v malé míře, větší část ploch zůstává stále 
v návrhu. Z hlediska zachování celistvé 
urbanistické struktury sídla doporučujeme 
zvážit etapové pokračování v rozšiřování 
lokality až po jejím jednostranném zastavění. 
Ze stejného důvodu požadujeme za nezbytné 
u plochy 2I umístit stavby v jihozápadní části 
pozemku tak, aby byla zachována již 
započatá linie zástavby. 
 
U ploch pro rekreační výstavbu je nezbytné 
z důvodu ochrany krajinného rázu ve smyslu 
ustanovení § 12 zákona dodržet stávající 
výškovou hladinu a rámcově i objem zástavby 
tak, aby se nezhoršilo vizuální uplatnění 
těchto staveb a lokalit v krajině z důvodu 
ochrany krajinného rázu ve smyslu 
ustanovení § 12 zákona. Z tohoto důvodu je 
nutné neumisťovat na stávajících již 
zastavěných pozemcích nové stavby 
s výjimkou doprovodných staveb technického 
zázemí (zejména mimo větší lokality) tak, aby 
nedocházelo k zásadnímu rozšiřování a 
zahušťování těchto území. 
 
K dalším navrženým změnám, včetně změn 
týkajících se prvků ÚSES, nemáme 
připomínky. 

Nesouhlasné stanovisko bude v návrhu změny č. 2 ÚP 
Hamry nad Sázavou respektováno, plocha přestavby 2J  
bude z návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou 
vypuštěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínka bude respektována, zastavitelná plocha 2A 
bude z návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou 
vypuštěna. 

 

 

 

 

 

 

Připomínka bude respektována, podmínky ochrany 
krajinného rázu budou do textové části návrhu změny č. 2 
ÚP Hamry nad Sázavou zapracovány. 
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Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství -ZPF 

Z hlediska zákonem chráněných zájmů se 
neuděluje kladné stanovisko (ploše 2A). 

2A – plocha pro bydlení venkovského typu, 
0,14 ha na půdách v V. třídě ochrany. 
Navazuje na severní okraj zastavěného 
území místní části Najdek. Plocha určena pro 
výstavbu 1 RD. 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 zemědělského 
půdního fondu. 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. 

2B – plocha pro bydlení venkovského typu, 
0,22 ha na půdách v V. třídě ochrany. 
Vyplňuje proluku mezi plochou D a místní 
komunikací. S plochou souhlasíme.  

2I – plocha pro bydlení venkovského typu, 
0,09 ha na půdách ve III. třídě ochrany. 
Navazuje na severovýchodní okraj 
zastavěného území místní části Šlakhamry. 
Plocha je určena pro výstavbu 1 RD 
umístěném podél místní komunikace. 
Vymezením plochy dojde k narušení 
obhospodařování bloku souvisle 
obhospodařované půdy, ale umístění plochy 
je ovlivněno jejím vymezením na půdách s 
nižší třídou ochrany. V blízkosti uvedené 
plochy se nachází půdy ve  II.třídě ochrany. S 
ohledem na výměru plochy (0,09 ha) nelze 
plochu 2I již vhodněji zmenšit a umístit, 
plocha navazuje na zastavěné území, kdy 
protější strana komunikace je zastavěna. S 
plochou souhlasíme. 

Plochy 2F, 2J, 1E, 2C, 2D, 2E, 2G, 2H se dle 
předloženého vyhodnocení nedotknou 
pozemků náležejících do zemědělského 
půdního fondu, proto se k nim toto stanovisko 
nevztahuje.. 

Nesouhlasné stanovisko bude v návrhu změny č. 2 ÚP 
Hamry nad Sázavou respektováno, zastavitelná plocha 
2A bude z návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou 
vypuštěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzato na vědomí 

 

 

vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzato na vědomí 

Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství -ZPF 

Stanovisko k částem 
měněným od 
společného 
projednání návrhu 
změny č. 2 ÚP 
Hamry nad Sázavou 

Soupis částí řešení návrhu změny č. 2 
Územního plánu obce Hamry nad Sázavou, 
které byly od společného jednání (§ 50 
stavebního zákona) změněny:  

- Z návrhu ÚP byla vypuštěna plocha 2A 
(plocha pro bydlení, 0,14 ha)  

- Plocha 2F (občanské vybavení) zmenšena z 
0,46 ha na 0,22 ha.  

- Plocha 2I (bydlení, 0,09 ha na půdách ve III. 
třídě ochrany) – změna prostorového 
uspořádání.  

1. stanovisko z hlediska ochrany ZPF  

Z hlediska zákonem chráněných zájmů se 
uděluje kladné stanovisko k měněným částem 
návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou.  

 

vzato na vědomí 
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2. stanovisko z hlediska ochrany přírody a 
krajiny  

Vzhledem k tomu, že se celé řešené území 
nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy, je z hlediska ochrany přírody a krajiny 
dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, 
orgánem kompetentním k vyjádření Správa 
CHKO Žďárské vrchy. 

 

 

vzato na vědomí 

Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
územního plánování 
a stavebního řádu  

Dle ust. § 52, odst. 3 
stavebního zákona 
uplatňuje stanovisko 
k částem řešení Z2 
ÚP, které byly od 
společného  jednání 
Z2 ÚP měněny. 

Jedná se o tyto změny:  

- zrušení plochy přestavby pro bydlení (2J)  

- změna vymezení zastavitelné plochy pro 
bydlení (2L)  

- změna zastavitelné plochy pro občanské 
vybavení (2F)  

- zrušení stávající plochy rekreace  

Krajský úřad posoudil návrh Z2 ÚP a 
konstatuje, že v návrhu Z2 ÚP nebyly 
upraveny části řešení, které by ovlivnily 
koordinaci využití území s ohledem na širší 
vztahy v území, soulad s Politikou územního 
rozvoje České republiky ve znění Aktualizace 
č. 1 (PÚR ČR) a rovněž soulad se Zásadami 
územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění 
Aktualizace č. 1 (ZÚR KrV), které byly 
okomentovány v posouzení návrhu Z2 ÚP 
krajským úřadem č.j.: KUJI 14483/2016, sp. 
zn. OUP 163/2015 Mal-5 ze dne 4. 3. 2016 a 
v potvrzení o odstranění nedostatků č.j.: KUJI 
23668/2016, sp. zn. OUP 163/2015 Mal-7 ze 
dne 21. 3. 2016.  

V rámci výkonu státního dozoru podle § 171 
stavebního zákona máme připomínku:  

- požadujeme doplnit vymezení zastavěného 
území dle údajů v katastru nemovitostí – p. č. 
546/13 k.ú. Najdek na Moravě 

Připomínka je akceptována, vymezení zastavěného 
území je v upraveném návrhu změny č. 2 ÚP doplněno. 

Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor 
životního prostředí a 
zemědělství – 

lesní a vodní 
hospodářství 

Předkládaným řešením Změny č. 2 územního 
plánu Hamry nad Sázavou nejsou na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 
umisťovány rekreační či sportovní stavby. Z 
těchto důvodů nemá krajský úřad k danému 
návrhu zprávy zásadních připomínek. 
Předmětný návrh však v tzv. ochranném 
pásmu lesa (50 m od lesa) vymezuje plochu 
přestavby (plocha 2J). V tomto případě je 
příslušným orgánem Městský úřad Žďár nad 
Sázavou, odbor životního prostředí – státní 
správa lesů. 

Podle ustanovení § 107 zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
patří uplatňovat stanoviska k zásadám 
územního rozvoje a k územním plánům obcí s 
rozšířenou působností. Vyjadřovat se k 
předmětnému návrhu je v kompetenci 
příslušného obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, tj. Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru životního  

prostředí. 

Vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí 

Krajská hygienická 
stanice Kraje 
Vysočina, územní 
pracoviště Žďár nad 
Sázavou 

s návrhem změny č. 2 ÚP Hamry nad 
Sázavou se souhlasí  

 vzato na vědomí 
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HZS Kraje Vysočina, 

Územní odbor Žďár 
nad Sázavou 

k dokumentaci návrhu změny č. 2 ÚP Hamry 
nad Sázavou je vydáno souhlasné 
koordinované závazné  stanovisko 

vzato na vědomí 

Státní pozemkový 
úřad, krajský 
pozemkový úřad  pro 
Kraj Vysočina 

Nemá připomínek vzato na vědomí 

Ministerstvo dopravy Ministerstvo dopravy vydává, jako  dotčený 
organ ve  věcech dopravy, stanovisko 
k návrhu  změny č. 2 územního plánu Hamry  
nad Sázavou.  

Silniční doprava  Plocha 2F pro občanské  
vybavení zasahuje do  koridoru pro 
homogenizaci  trasy silnice 1/19.  Tuto plochu 
požadujeme upravit   tak, aby do tohoto  
koridoru nezasahovala. 

Železniční doprava: Zájmy železniční dopravy 
nejsou návrhem změny č. 2 dotčeny , proto 
nemáme žádné  připomínky. 

Z  hlediska letecké a vodní  dopravy nemáme 
připomínky,  neboť nejsou dotčeny námi  
sledované zájmy. 

 

 

 

Připomínka bude respektována v návrhu změny č. 2 ÚP, 
Plocha 2 F  pro občanské vybavení bude upravena tak, 
aby nezasahovala do koridoru pro homogenizaci trasy 
silnice I/19 

 

 

Vzato na vědomí 

 

Vzato na vědomí 

Městský úřad Žďár 
nad Sázavou, odbor 
životního prostředí 

Vodní  hospodářství: 

souhlasí bez připomínek. 

Odpadové  hospodářství: 

: Bez  připomínek. 

Ochrana  přírody: 

Řešené území se nachází v území Chráněné  
krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. 
Orgánem ochrany  přírody příslušným k 
vydání  stanoviska je dle ustanoveni § 78 
odst.1 zákona ČNR 6.114/1992 Sb., o 
ochraně  přírody a krajiny, v platném  znění 
AOPK ČR, Regionální  pracoviště SCHKO 
Žďárské  vrchy. 

Ochrana  ovzduší: 

stanovisko k územnímu plánu v průběhu jeho 
pořizováni vydává Krajský úrad Kraje 
Vysočina,  odbor  životního prostředí a 
zemědělství,  Jihlava. 

Státní  správa lesů — ochrana PUPFL: 

Dle  ust. § 48 odst.2  písm. b)  zák. č. 289/95 
Sb., o lesích  v platném zněni s návrhem  
změny č. 2 územního  plánu obce Hamry n. 
S. souhlasíme.  Dle předloženě dokumentace 
se  změna ÚP obce Hamry n. S.  nedotkne 
PUPFL ani pozemků do 50 m od okraje 
PUPFL.. 

- Vzato na vědomí  

 

 

- vzato na vědomí 

 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

 

 

 

- vzato na vědomí 

 

Ministerstvo ŽP – 
výkon státní správy 
VII 

Protože nejsou v k.ú. Hamry nad Sázavou 
dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek 
nerostů, nemá k návrhu změny č. 2 ÚP 
připomínek a s jeho řešením souhlasí.  

vzato na vědomí 

Obvodní báňský 
úřad pro území krajů 
Libereckého a 
Vysočina 

Nemá námitky ke  změně č. 2 ÚP Hamry nad 
Sázavou 

Vzato na vědomí 

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR 

K návrhu zadáni  jsme se vyjadřovali spisem 
Č. J. 004643/11300/2015  ze dne 6. května 
2015, který  zůstává i nadále v  platnosti. 
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Upozorňujeme, že zastavitelná plocha 2F — 
plocha  pro občanské vybaveni, se  nachází v 
koridoru pro  homogenizaci trasy silnice 1/19. 
V  tomto úseku silnice procházející obcí, je 
dle schválené Kategorizace dálnic a silnic  I.  
třídy do r. 2040  navržena v kat S 9,5/80.  
Vzhledem  k tomu, že  skutečna šířka silnice 
je v  současné době cca 7m, dojde  v rámci 
homogenizace k jejímu rozšíření.   Zástavba v 
ploše 2F  musí proto respektovat podmínky 
využití  tohoto koridoru. Koridor  pro 
homogenizaci je v  obci vymezen v šířce 
100m mimo  zastavěné území, uvnitř 
zastavěného  území o šířce uličního  profilu, 
tj. po  stavebni  čáru (hranu) budov. Měl  by 
tomu odpovídat  i zákres v  koordinačním 
výkrese v místě aktualizace  zastavěného  
území ve východní části. Při návrhu připojení 
této plochy  je nutné přednostně  využit  
místní komunikace,  event, stávajících sjezdů, 
aby nedocházelo  ke zvyšováni sjezdů ze  
silnice I. třídy. Je třeba respektovat  limity 
využití území u silnice  I/19, tzn.  silniční 
ochranné pásmo  

Na základě dohody souhlasíme se 
zpřesněním koridoru pro homogenizaci v 
místě plochy 2F (dle společného jednání) na 
šířku koridoru 15m od silnice I. třídy severně, 
jižně od osy silnice I. třídy na šířku 
ochranného pásma, tj. 50m. Připojení plochy 
bude na místní komunikaci. 

 

Vzato na vědomí 

Plocha  2 F  pro občanské vybavení bude upravena tak, 
aby nezasahovala do koridoru pro homogenizaci trasy 
silnice I/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohoda s ŘSD bude respektována, koridor pro 
homogenizaci silnice I/19 bude zpřesněn a  zastavitelná 
plocha 2F bude upravena, tak aby respektovala 
zpřesněný koridor. 

 
 
Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona zohledněno 
 

Agentura ochrany a přírody, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy jako orgán ochrany přírody 

vydala  k upravenému návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou stanovisko dne 13.07.2016 

č.j.02728/ZV/2016  v souladu s ust. § 45i odst.1 zákona, že uvedený návrh nemůže mít významný vliv na 

příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (NATURA 2000) na území 

CHKO Žďárské vrchy. 

Vzhledem k poloze evropsky významné lokality CZ 0613809 Dívka v rámci řešeného území a obsahu 

změn ÚP Hamry nad Sázavou lze vyloučit významný negativní vliv ÚP na příznivý stav předmětů ochrany 

a celistvost EVL a PO ležících v území správního obvodu regionálního pracoviště Správa Chráněné 

krajinné oblasti Žďárské vrchy. 

 

Stanovisko z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) k návrhu  

 

Změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou pro opakované veřejné projednání  

 

Dne 30. 6. 2016 jsme obdrželi žádost o stanovisko příslušného úřadu k upravenému návrhu  

Změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou pro opakované veřejné projednání.  

 



 00P  Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou strana 20 z 25

Podstatné úpravy návrhu Změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou:  

 

- Zahrnutí pozemku p.č. 546/13 v k. ú. Najdek na Moravě do zastavěného území. Způsob  

využití zůstává stejný (plochy zemědělské – orná půda).  

- Jednostranné snížení koridoru pro homogenizaci trasy silnice I/19 v úseku Dolní Hamry –  

Horní Hamry a v uvolněném prostoru rozšíření plochy 1F.  

- Změna způsobu vymezení pozemků p.č. 341 a 342 v k.ú. Hamry nad Sázavou z plochy  

občanského vybavení do plochy bydlení venkovského typu.  

 

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 nepožaduje vyhodnocení vlivů podstatné úpravy návrhu Změny č. 2 

ÚP Hamry nad Sázavou po veřejném projednání na životní prostředí. 

Předložený upravený návrh Změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou po veřejném projednání byl 

posouzen na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona a nebyla shledána nutnost komplexního 

posouzení vlivů na životní prostředí. Zájmy ochrany životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit 

standardními postupy podle zvláštních předpisů.  

Podkladem pro udělení stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

bylo stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů, které pod. č.j. 02728/ZV/2016 vydala dne 13. 7. 2016 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou. V uvedeném 

stanovisku bylo konstatováno, že uvedená koncepce nemůže mít významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality (NATURA 2000) v územní působnosti 

regionálního pracoviště Správy CHKO Žďárské vrchy. 

 

Návrh vyhodnocení připomínek -  společné jednání 
 

Při společném jednání mohl každý dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dnů od doručení 

veřejné vyhlášky tj. do 06.02.2015 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, k návrhu změny č. 2 

územního plánu Hamry nad Sázavou pro společné jednání nebyly uplatněny tyto  připomínky. 

připomínka č. 1:   Karin Tóthová, Žďár nad Sázavou  
                               zastoupená: Ing. Jiří Zelený, Praha 1 
Změna č. 2 ÚP vykazuje závažné nedostatky ze strany zpracovatele (absence výkladu pojmů, nevhodné 
názvosloví, chyby ve výkresové části, atd.). Změna č. 2 ÚP nerespektuje vlastnická práva k soukromým 
pozemkům (např. pozemky typu zahrada jsou zahrnuty pod veřejné komunikace). Změna je nedůvodně 
diskriminační vůči jedné skupině vlastníků nemovitostí v k.ú. obce Hamry nad Sázavou. Změna 
nezahrnuje včas podané žádosti majitelů nemovitostí v rekreačních  plochách - Osadě Pod Křivákem. 
Obsah změny č. 2 ÚP je dílem jednotlivce a nebyl projednán zastupitelstvem obce ani radou obce. 
Změna nerespektuje současné požadavky a trendy na  rekreační plochy a vychází ze stavu v minulém 
století. Změna je neodůvodněným zásahem do práv vlastníků nemovitostí-zahrnuje nesmyslně omezující 
kritéria pro výstavbu v rekreačních plochách, která jsou řešena v dostatečné míře jinými předpisy a  
normami (stavební zákon, zásady pro výstavbu v CHKO apod.). Stanovení kritéria intenzity využití v 
rekreačních plochách vychází  evidentně ze stavu,  kdy Osada pod Křivákem byla zahrádkářskou kolonií 
se zahradními chatami (viz stav,  zákon) a zpracovateli  zjevně unikl fakt, že v  této lokalitě jsou již několik 
let  povolovány chaty rekreační, a to jak nové, tak rekonstrukce původních objektů. Pro aktivní rekreaci 
jsou užívány i různé doplňkové stavby a rekreační plocha nemusí být pouze zahrádkou pro „pěstování 
mrkve, ale zahradou sloužící k aktivnímu odpočinku majitele, který nemusí  mít zájem relaxovat stejně, 
jako uživatelé nemovitostí v 70..letech minulého století. Proto stanovená intenzita využití pozemku brání 
ve využívání nemovitostí v rekreačních plochách k účelu, ke kterému jsou fakticky určeny, Znemožní 
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jejich modernizaci a de facto znamená stavební uzávěru pro lokality v rekreačních plochách. Že jde o 
úmysl zpracovatele poškodit pouze část vlastníků nemovitostí v obci, svědčí skutečnost, že v celé obci 
bylo kritérium intenzity využití pozemku zrušeno, ale v rekreačních plochách naopak ponecháno, resp. 
zpřísněno, aniž by bylo projednáno orgány obce a řádně odůvodněno. Odůvodnění kritéria intenzity 
využití pozemku v rekreačních plochách považuji za skandální a svědčí o podjatosti zpracovatele vůči 
vlastníkům nemovitostí v osadě Pod Křivákern. 
 
Připomínka bude částečně akceptována  
Odůvodnění: 
Návrh změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou stanovuje pro lokalitu osada Pod Křivákem limity 
zastavitelnosti v souladu s úkoly územního plánování. Některé limity využití území mohou vyplývat z 
právních předpisů, jiné vyplývají z vlastností regulovaného území. Nyní platná vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území stanoví požadavky na stavbu pro rodinnou rekreaci v § 2 
tak, že pro účely této vyhlášky se rozumí stavbou pro rodinnou rekreaci stavba, jejíž objemové parametry 
a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro 
rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Podle názoru 
Nejvyššího správního soudu však nelze v žádném případě dovozovat, že by se požadavky na parametry 
staveb vyplývající z územně plánovací dokumentace musely vždy obsahově shodovat s požadavky této 
vyhlášky. Obec, vydávající územní plán, může stanovit jiné další omezení pro stavby v regulované 
lokalitě. Zákon naopak předpokládá velmi široké možnosti a velkou variabilitu regulace stanovované 
obcemi prostřednictvím územních plánů. Nové objekty nebo dostavby původních objektů v osadě Pod 
Křivákem musí architektonickým členěním stavebních forem a zejména celkovým objemem zastavění 
respektovat kompoziční vztahy a reagovat na měřítko a kontext okolní zástavby a charakter území. 
Územní plán může stanovit přísnější parametr zastavitelnosti pozemku. V obci bylo kritérium intenzity 
využití pozemku zrušeno z důvodu vhodnosti intenzifikace využití zastavěného území s ohledem na 
příměstský charakter části zástavby a potřebu ochrany nezastavěného území. Naopak v zahrádkářské 
osadě Pod Křivákem podmínky pro intenzifikaci vhodné nejsou, zejména s ohledem na nevyhovující 
dopravní a technickou infrastrukturu a potřebu ochrany krajinného rázu. Orgán ochrany přírody u ploch 
pro rekreační výstavbu uvádí ve svém stanovisku k návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou, že je 
nezbytné z důvodu ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dodržet stávající výškovou hladinu a rámcově i objem 
zástavby tak, aby se nezhoršilo vizuální uplatnění těchto staveb a lokalit v krajině z důvodu ochrany 
krajinného rázu. Z tohoto důvodu je nutné neumisťovat na stávajících již zastavěných pozemcích nové 
stavby s výjimkou staveb souvisejících s rodinnou rekreací (zejména mimo větší lokality) tak, aby 
nedocházelo k zásadnímu rozšiřování a zahušťování těchto území.  
Připomínce bude částečně vyhověno, v návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou byla  
na základě obdržených připomínek provedena statistika intenzity využití pozemků 
v  zahrádkářské osadě Pod Křivákem a bylo zjištěno, že 6 stavebních parcel již nyní původně navrženou 
intenzitu využití překračuje. Intenzita využití byla proto zvýšena z rozmezí 5,5 - 15,0 % (v závislosti na 
velikosti pozemku) na 7,0 – 18,0 % a bylo upřesněno, že doplňkové stavby a stavby související s hlavním 
způsobem využití (např.garáže, přístřešky, skleníky, bazény, pergoly, krby, zpevněné plochy apod.) se do 
výpočtu intenzity využití nezapočítávají. Takto nastavená intenzita využití reflektuje hustotu zástavby 
nejzastavěnějších pozemků a nastavuje ji jako maximální limit, který by již neměl být překročen. 
Územní plán neřeší vlastnické vztahy. Návrh Změny č. 2 ÚP bude předložen pořizovatelem radě obce a 
zastupitelstvu obce Hamry nad Sázavou k vydání v souladu se stavebním zákonem. Úkolem územního 
plánování je stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území a stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a 
uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.  
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připomínka č. 2:   Občanské  sdružení Zahrádkářská osada „Pod Křivákem" 
Dosud platí v Osadě Pod Křivákem intenzita využití 15%, bez ohledu na výměru parcely.  Osadní výbor  
podal 11.2.2015 na Obecní úřad Hamry nad Sázavou žádost o  aktualizaci platného územního  plánu 
obce Hamry nad Sázavou,  ve zněni poslední změny z  roku 2012 účinné od 14.7.2012 s  požadavkem 
na zrušení  procenta využití. 
Odpovědí na tuto žádost byla  vydána změna č. 2 ÚP,  která znamená prakticky  stavební uzávěru v  
Osadě Pod Křivákem a většině majitelů  pozemků neumožní zhotovit  ani drobné stavby. Tato změna- 
zrušení 15% je zohledněna v navrženém ÚP pouze u  vlastníků nemovitostí ve všech ostatních částech 
obce Hamry nad Sázavou. 
Se změnou č. 2 ÚP jako osadní výbor nesouhlasíme, neboť zásadním a neodůvodněným způsobem 
zasahuje do soukromých vlastnických práv a je především diskriminací majitelů nemovitostí v osadě Pod 
Křivákem oproti majitelům nemovitostí v obci Hamry nad Sázavou. Žádáme proto o zrušení těchto 
diskriminujících opatření a postavit majitele nemovitosti v osadě na stejnou úroveň s obyvateli Hamrů nad 
Sázavou. 
 
Připomínka bude částečně akceptována  
Odůvodnění: 
Návrh změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou stanovuje pro lokalitu osada Pod Křivákem limity 
zastavitelnosti v souladu s úkoly územního plánování.  
Úkolem územního plánování je stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky území a stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména 
pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území.  
V obci bylo kritérium intenzity využití pozemku zrušeno z důvodu vhodnosti intenzifikace využití 
zastavěného území s ohledem na příměstský charakter části zástavby a potřebu ochrany nezastavěného 
území. Naopak v zahrádkářské osadě Pod Křivákem podmínky pro intenzifikaci vhodné nejsou, zejména 
s ohledem na nevyhovující dopravní a technickou infrastrukturu a potřebu ochrany krajinného rázu. 
Orgán ochrany přírody u ploch pro rekreační výstavbu uvádí ve svém stanovisku k návrhu změny č. 2 ÚP 
Hamry nad Sázavou, že je nezbytné z důvodu ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, dodržet stávající výškovou hladinu 
a rámcově i objem zástavby tak, aby se nezhoršilo vizuální uplatnění těchto staveb a lokalit v krajině 
z důvodu ochrany krajinného rázu. Z tohoto důvodu je nutné neumisťovat na stávajících již zastavěných 
pozemcích nové stavby s výjimkou staveb souvisejících s rodinnou rekreací (zejména mimo větší lokality) 
tak, aby nedocházelo k zásadnímu rozšiřování a zahušťování těchto území. 
Intenzitu využití ploch rekreace proto nelze zcela zrušit, jak je požadováno. Připomínce bude částečně 
vyhověno, v návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou byla na základě obdržených připomínek 
provedena statistika intenzity využití pozemků v zahrádkářské osadě Pod Křivákem a bylo zjištěno, že 6 
stavebních parcel již nyní původně navrženou intenzitu využití překračuje. Intenzita využití byla proto 
zvýšena z rozmezí 5,5 - 15,0 % (v závislosti na velikosti pozemku) na 7,0 – 18,0 % a bylo upřesněno, že 
doplňkové stavby a stavby související s hlavním způsobem využití (např. garáže, přístřešky, skleníky, 
bazény, pergoly, krby, zpevněné plochy apod.) se do výpočtu intenzity využití nezapočítávají. Takto 
nastavená intenzita využití reflektuje aktuální hustotu zástavby nejzastavěnějších  pozemků a nastavuje ji 
jako maximální limit, který by již neměl být překročen. 
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Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
 
Nejpozději do 1.6.2016 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti uplatnit námitky.K návrhu změny č. 2 ÚP Hamry nad Sázavou  byly podány tyto 
námitky: 
 
Námitka č. 1:     Ing. Roman Pitka, Žďár nad Sázavou,  591 01 
 
V rámci návrhu změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou, jako vlastník pozemků p.č. 628/287 a 
628/38 v k.ú. Hamry nad Sázavou, nesouhlasím s vymezením zastavěného území u plochy označené v 
územním plánu jako plocha K. 
Odůvodnění: 
Navržené vymezení ZÚ považuji za nerovné (diskriminační), poněvadž v navrženém vymezení 
zastavěného území se nacházejí také dosud nezastavěné pozemky (obdobně jako pozemky v mém 
vlastnictví) a přesto do zastavěného území byly zařazeny. Pokud je mi známo, tak vlastníci těchto 
pozemků (stejně jako já) projednání a následnou realizaci záměrů na výstavbu rodinných domů odložili, a 
to z důvodu čekávané novely zákona, týkající se rozhodování ve věci vynětí ze ZPF. Z výše uvedených 
důvodů navrhuji zařazení pozemků v mém vlastnictví taktéž do zastavěného území. 
 
Návrh rozhodnutí o námitce:     námitce  se  nevyhovuje 
                                                  na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,   
                                                  správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   
Odůvodnění rozhodnutí:  
Námitka ohledně vymezení zastavěného území není důvodná, neboť vymezením zastavěného území 
nebylo porušeno ustanovení § 58 stavebního zákona.  
 
Části zastavitelné plochy K - pozemky parc.č. 628/244, 628/251, 628/26, 628/284, 628/285, 628/286, 
628/287, 628/288, 628/29, 628/291, 628/292, 628/293, 628/32, 628/35, 628/38, 628/41, 628/57, 628/61 a 
628/64 v k.ú. Hamry nad Sázavou nemohly být zahrnuty do zastavěného území, protože nesplňují kritéria 
dle § 58 odst.2 zák. č.183/2006 Sb. Pozemky, které uvedená kritéria splňují byly do zastavěného území 
zahrnuty, čímž je zajištěn rovný přístup vůči jednotlivým subjektům v území. Postup a odůvodnění 
aktualizace zastavěného území, včetně grafického schématu, je uveden v kapitole 8.4. textové části 
odůvodnění Změny č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou. 
 
Namitatel zřejmě předpokládá, že by pozemky parc.č. 628/287 a 628/38 v k.ú. Hamry nad Sázavou měly 
být považovány za stavební proluku dle § 58 odst.2 písm. b) zák. č.183/2006 Sb. V prováděcích 
předpisech ke stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé 
zástavby vhodnou stavbou při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň 
zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb. Definici proluky lze nalézt ve vyhlášce hl. m. Prahy 
č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy: „Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě 
včetně nezastavěného nároží, který je určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se prolukou rozumí 
také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů včetně volného 
pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě rodinným domem.“  
 
Pozemky parc.č. 628/26, 628/284, 628/285, 628/286, 628/287 a  628/288 v k.ú.  Hamry nad Sázavou 
nemohou být považovány za proluku v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů parc.č. 628/22 
a 628/44, protože délka nezastavěného úseku 145 m se vymyká obvyklému chápání proluky, a protože 
zastavěné stavební pozemky parc.č. 628/22 a 628/44, mezi kterými se nachází 6 jiných nezastavěných 
pozemků, nevytváří souvislou řadu pozemků stávajících rodinných domů. 
 
Nezastavěné pozemky, jejichž zahrnutí do zastavěného území považuje namitatel za diskriminační, jsou 
součástí proluk o délce nejvýše 83 m v souvislé řadě pozemků stávajících rodinných domů nebo jsou 
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obklopeny ostatními pozemky zastavěného území dle § 58 odst.2 písm. e) zák. č.183/2006 Sb. 
Podrobněji viz kapitola 8.4. textové části odůvodnění Změny č.2  Územního plánu Hamry nad Sázavou. 
  
Námitka č. 2:     Hana Živná, Hamry nad Sázavou, 591 01 
 
V rámci návrhu změny č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou nesouhlasím jako vlastník stavby p.č. 
341 v k.ú. Hamry nad Sázavou (rodinný dům) a p.č. 342 v k.ú. Hamry nad Sázavou (zahrada) se 
současným stavem v územním plánu, kdy obě parcely jsou z větší části uvedeny jako „plochy 
občanského vybavení obecné“.  
Žádám o provedení změny způsobu funkčního využití uvedených pozemků a stavby z ploch občanského 
vybavení na plochy s využitím pro bydlení. 
Odůvodnění: 
Uvedené parcely a stavba jsou užívány k bydlení, není na nich žádná plocha občanského vybavení.  
 
Návrh rozhodnutí o námitce:     námitce  se  vyhovuje 
                                                  na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb.,   
                                                  správní řád, ve znění pozdějších předpisů,   
Odůvodnění rozhodnutí:  
Ze stabilizovaného území občanského vybavení, vymezeného platným ÚP, budou změnou č. 2 ÚP 
vyřazeny pozemky p.č.341 a p.č. 342 v k.ú. Hamry nad Sázavou, nacházející se v zastavěném území. 
Tyto pozemky budou v návrhu změny č. 2 zařazeny do stabilizovaných ploch pro bydlení v rodinných 
domech – venkovské. Navržená úprava je v souladu s cíli územního plánování. 
 
 
Nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část odůvodnění 
Změny č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou, která je obsažena v těchto přílohách: 
 

část  odůvodnění 

změny územního 

plánu 

označení název měřítko 

textová B1 Textová část zpracovaná projektantem  - 

B2 Koordinační výkres  1:5000 
grafická 

B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5000 

 
Údaj o celkovém počtu listů textových částí je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické části 
tvoří vždy jeden výkres. 
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POUČENÍ 
 
 
Změna č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou dle § 173 odst. 1 nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.  
Do Změny č.2 Územního plánu Hamry nad Sázavou a jejího odůvodnění může dle ustanovení § 173 
odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Proti 
Změně č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu 
podat opravný prostředek.  
 
 
 
 
 
 

…………………………                                                                    ……………………… 
   Stanislav Šípek                                                                                Hubert Křesťan         
 místostarosta obce                                                                        starosta obce  
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