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Koordinační výkres

1:5000

B3

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
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text

Obec Hamry nad Sázavou
Č.j. RUP/120/17/DF

v Hamrech nad Sázavou dne …..2017

návrh
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA č. 3 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. 2 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. 3 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 30.9.2015 nahrazuje datumem 30.4.2017.
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URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
2. Podkapitola „Vymezení zastavitelných ploch“ kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ Textové části se mění následně:
Hamry nad Sázavou
a) Ruší se odstavec „L“.
b) Doplňuje se odstavec „3A“, který zní: „3A – Plocha technické infrastruktury, která je určena pro
rozšíření stávající ČOV Žďár nad Sázavou. Technologické části ČOV musí být umístěny mimo
záplavové území, případně nad úrovní Q100.“.

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
3. Tabulka v kapitole 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 se mění následně:
a) Za řádek VT07 se vkládá řádek VT08, který zní:
označení

popis

plošné upřesnění

VT08

rozšíření, modernizace a intenzifikace
využití ČOV Žďár nad Sázavou

plocha 3A

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍLOHY:

část změny
územního
plánu

označení

grafická

A1
A2
A3

název
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

měřítko
1:5000
1:5000
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. 3 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.
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Úplná dokumentace Změny č. 3 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/

ODŮVODNĚNÍ
Postup při pořizování Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou
Územní plán Hamry nad Sázavou byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb. nabyl účinnosti dne
16.08.2007, v roce 2012 byla pořízena Změna č. 1 ÚP, která nabyla účinnosti dne 14.07.2012. v roce
2016 byla pořízena Změna č. 2 ÚP, která nabyla účinnosti dne 10.11.2016. ZO rozhodlo o pořízení
změny č. 3 ÚP dne 14.03.2017 a Obec Hamry nad Sázavou dne 15.03.2017 požádala Městský úřad
odbor rozvoje o pořízení Změny č. 3 ÚP. Návrh zadání změny č. 3 ÚP byl projednán s dotčenými orgány
a s veřejností v době od 23.03.do 25.04.2017.
V souladu s ustanovením § 55 odst. 2 stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo obce Hamry nad
Sázavou zadání Změny č. 3 ÚP dne 13.06.2017. Na základě schváleného zadání byl zahájen proces
pořízení Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou.
Projektantem návrhu změny č.3 územního plánu Hamry nad Sázavou je Ing. arch. Martin Dobiáš.
Společné jednání se konalo dne 12.07.2017 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. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou byl vystaven k nahlédnutí od 22.06.2017
do 11.08. 2017 na Městském úřadu Žďár nad Sázavou a stránkách města a dle na stránkách obce.
Návrh Změny č. 3 územního plánu, projednaný s dotčenými orgány, Krajským úřadem Kraje Vysočina a
sousedními obcemi, předložil dne 14.08.2017 pořizovatel k posouzení krajskému úřadu. Veškerá
stanoviska a připomínky uplatněné k návrhu změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou byly
v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona zaslány Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Na základě
stanoviska krajského úřadu KUJI 59120/2017, OUP 130/2017 Mal-5 bylo zahájeno řízení o vydání Z3 ÚP
Hamry nad Sázavou podle § 52 stavebního zákona.
Návrh změny č. 3 ÚP Hamry nad Sázavou je 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, dále je vystavena textová i grafická část územního plánu na stránkách obce Hamry nad
Sázavou a na stránkách města.
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Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
Návrh Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou je zpracován v souladu s požadavky
vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů. Návrh Změny č. 3 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. 3 ÚP Hamry nad Sázavou nevznikly.
Vyhodnocení všech stanovisek a připomínek uplatněných v rámci projednávání návrhu změny č. 3 ÚP
Hamry nad Sázavou je uvedeno v tabulce č. 1:
Dotčený orgán

Připomínky

Ministerstvo obrany
ČR, AHNM OÚSM
Pardubice

V řešeném území se nachází ochranné pásmo nadzemního
komunikačního vedení – komunikační vedení včetně ochranného
pásma (ÚAP – jev 82). V tomto území 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, OOÚZ,
odd. OÚZ Pardubice.

Komentář- návrh na
vypořádání připomínky
-

vzato na vědomí

-

tyto regulativy jsou
zapracovány v textové i
grafické části návrhu
územního plánu Hamry
n.S.

Řešené území se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany –
vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách (ÚAP –
jev 102), který je nutno respektovat. V tomto vymezeném území lze
vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu, výstavbu vysílačů,
výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných
elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou
(např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vn a
vnn jen na základě závazného stanoviska MO-ČR zastoupeného SEM
MO, OOÚZ, odd. OÚZ Pardubice. Dále zde platí prostorový limit v
území, tj. maximální možná výška případné výstavby větrných
elektráren 59 m n.t. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je
nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba
může být výškově omezena nebo zakázána.
Krajský úřad Kraje
Vysočina,
odbor
životního prostředí a
zemědělství,
ů,
vydává stanovisko
dle § 5 odst. 2
zákona:

HZS
Kraje Vysočina,

Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné stanovisko.

-

Vzato na vědomí

k dokumentaci návrhu změny č. 3 ÚP Hamry nad Sázavou je vydáno
souhlasné koordinované závazné stanovisko

-

vzato na vědomí

Nemá připomínek

-

vzato na vědomí

Odůvodnění:
3A – plocha pro rozšíření ČOV Žďár nad Sázavou, vymezena na
pozemcích, kterého nejsou součástí zemědělského půdního fondu. V
katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky vedeny ve druhu pozemku
„ostatní plocha“.

Územní odbor Žďár
nad Sázavou
Státní
pozemkový
úřad, krajský poz.
úřad
pro
Kraj
Vysočina
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Městský úřad Žďár
nad Sázavou, odbor
životního prostředí

Vodní hospodářství: vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106
odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
ao změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů k vydávání stanovisek k územním plánům souhlasí bez
připomínek.

Odpadové hospodářství: orgán státní správy v
hospodářství na základě ustanovení § 79 odst. 1 písm. k)

-

vzato na vědomí

-

vzato na vědomí

-

vzato na vědomí

-

vzato na vědomí

-

vzato na vědomí

-

vzato na vědomí

odpadovém

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění souhlasí se shora uvedenou věcí 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 ustanovení § 78 odst.1 zákona ČNR
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění AOPK
ČR, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy.

Ochrana ovzduší: dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění, vydává stanovisko k územnímu
plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Jihlava.

Státní správa lesů – ochrana PUPFL: dle ust. § 48 odst. 2, písm. b)
zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění, nemáme připomínek.

Ochrana zemědělského půdního fondu: k vydání stanoviska je podle §
17a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
v platném znění příslušný Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava. Dále sdělujeme, že z
hlediska ochrany ZPF k návrhu zadání změny číslo 3 územního plánu
Hamry nad Sázavou nemáme připomínek, neboť se nedotkne
pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu, tak jak je
uvedeno v § 1, odst. 2,3, zákona č. 334/1992 Sb. v platném znění.
Obvodní
báňský
úřad pro území krajů
Libereckého
a
Vysočina

nemá námitky k návrhu změny č. 3 ÚP Hamry nad Sázavou

-

vzato na vědomí

Ředitelství
dálnic ČR

K návrhu zadání jsme se vyjadřovali spisem č.j. 000883/11300/17 ze
dne 18.dubna 2017, které zůstává i nadále v platnosti. Z dílčích změn,
které byly součástí zadání se žádná ze zájmů ŘSD ČR nedotýkala.

-

vzato na vědomí

silnic

a

Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
zohledněno
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, ve svém stanovisku ze dne 10.04.2017 nepožaduje vyhodnocení
vlivů návrhu zadání Změny č. 3 územního plánu Hamry nad Sázavou na životní prostředí.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy ve
svém stanovisku ze dne 27.03.2017 po posouzení návrhu zadání Změny č. 3 ÚP Hamry nad Sázavou
konstatuje, že uvedený návrh nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany ani celistvost
evropsky významných lokalit (NATURA 2000) na území CHKO Žďárské vrchy.
Do severního okraje řešeného území zasahuje evropsky významná lokalita CZ0613809 Dívka, zařazená
do soustavy NATURA 2000. Vzhledem k periferní poloze lokality v rámci řešeného území a lokálního
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charakteru Změny č.3 ÚP Hamry nad Sázavou (budou řešeny pouze plochy v přímé návaznosti na ČOV
Žďár nad Sázavou), se nepředpokládá významný negativní vliv změny ÚP na uvedenou lokalitu.

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 11.08.2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny č. 3
územního plánu Hamry nad Sázavou pro společné jednání.

Návrh vyhodnocení připomínek - veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání

Návrh rozhodnutí o námitkách - veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání
Nedílnou součástí odůvodnění Změny č.3 územního plánu Hamry nad Sázavou je textová a grafická
část.

Nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část odůvodnění
Změny č. 3 Územního plánu Hamry nad Sázavou, která je obsažena v následujících přílohách:
část odůvodnění
změny územního označení
plánu
textová
grafická

B1
B2
B3

název

Textová část zpracovaná projektantem
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

měřítko

1:5000
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.3 Územního plánu Hamry nad Sázavou dle § 173 odst. 1 nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
Do Změny č.3 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.3 Územního plánu Hamry nad Sázavou nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu
podat opravný prostředek.

…………………………
Stanislav Šípek
místostarosta obce

………………………
Hubert Křesťan
starosta obce Hamry nad Sázavou

Záznam o účinnosti:
Pořizovatel:

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Odbor rozvoje a územního plánování
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
Jméno:
Ing. Darina Faronová
Funkce:
referentka ÚP
Podpis:
Správní orgán, který vydal
změnu č.3 ÚP Hamry n.S.:
Datum nabytí účinnosti
změny č.3 ÚP Hamry n.S.:
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P O U Ž I T É
ČOV
ČR
KÚ
LC
LK
LPF
ORP
PUPFL

Z K R A T K Y :

čistírna odpadních vod
Česká republika
katastrální území
lokální biocentrum
lokální koridor
lesní půdní fond
obec s rozšířenou působností
pozemky určené k plnění funkcí
lesa
politika územního rozvoje

PÚR

ÚAP
ÚP
ÚPD
ÚSES
ZČ3
ZPF
ZÚR

územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické
stability
Změna číslo 3 (Územního plánu
Hamry nad Sázavou)
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje

1. VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR

1.1. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ3 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 ZČ3 ÚP Hamry nad
Sázavou se konkrétně promítají následující články:

B1



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 ZČ3
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
v severní části Hamrů.



Článek 16: Vhodné řešení ZČ3 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.



Článek 17: Řešené území není postiženo náhlými hospodářskými změnami ani není jinak
slabé či strukturálně postižené.



Článek 18: Vymezením nových ploch přestavby vytváří 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 ZČ3 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.
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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.



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.



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



Článek 26: Část zastavitelné plochy 3A, pro rozšíření ČOV Žďár nad Sázavou, je vymezena
v záplavovém území řeky Sázavy. Pro uvedenou plochu je proto doplněna následující
specifická podmínka využití: „Technologické části ČOV musí být umístěny mimo záplavové
území, případně nad úrovní Q100.“



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.
Toto je naplněno zejména vymezením plochy 3A pro rozšíření ČOV Žďár nad Sázavou.

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. Soulad ÚP Hamry nad Sázavou se ZÚR Kraje Vysočina a jejich aktualizacemi byl řešen
následně:


Soulad ÚP Hamry nad Sázavou se ZÚR Kraje Vysočina byl řešen v rámci ZČ1 ÚP Hamry nad
Sázavou.



Soulad ÚP Hamry nad Sázavou s Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina byl řešen v rámci ZČ2
ÚP Hamry nad Sázavou.



Soulad ÚP Hamry nad Sázavou s Aktualizacemi č.2 a 3 ZÚR Kraje Vysočina je řešen v rámci
této ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou.

2.1. Priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území
Aktualizace č.1 a č.2 ZÚR Kraje Vysočina upravují priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území, které jsou v ÚP Hamry nad Sázavou splněny následně:
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Odst. 01: Udržitelný rozvoj řešeného území je podmíněn souběžným vytvořením podmínek
pro odpovídající hospodářský rozvoj, pro zvyšování soudržnosti obyvatel v území a pro
zlepšování životního prostředí. Výše uvedené podmínky se v řešení ÚP Hamry nad Sázavou
uplatňují formou vymezení nových rozvojových ploch a ploch pro obnovu původního
uspořádání krajiny (založení ÚSES, výstavba rybníků, zalesňování). Komplexním návrhem
uspořádání a využití území jsou vytvořeny podmínky pro zachování stávající urbanistické
struktury a posilování identity obce, včetně zachování venkovského charakteru, při
respektování okolního přírodního prostředí. ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro
realizaci opatření, která obnovují původní krajinný ráz a tradiční venkovské uspořádání území,
zvyšují ekologickou stabilitu území, zvyšují retenční schopnosti území, snižují erozní
ohroženost, umožňují polyfunkční využití krajiny, a která prohlubují příznivé sepětí obytných
ploch s okolní krajinou.



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.



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. ZČ3 ÚP Hamry nad
Sázavou uvedené podmínky respektuje.
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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
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 ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou.



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



Odst. 08a: ÚP Hamry nad Sázavou umožňuje rozvoj zemědělské prvovýroby v rozsahu, který
umožní zachování funkcí péče o kulturní krajinu v řešeném území.



Odst. 08b: Rozvoj řešeného území ani rozvoj veřejné infrastruktury nejsou navrženy v
takovém rozsahu, pro který by bylo nutné stanovovat etapizaci jednotlivých záměrů.



Odst. 08c: Na komunikacích v zastavěném území nepřevažuje tranzitní doprava. Intenzita
dopravy je relativně nízká a negativní hygienické účinky dopravy navržené nezasahují obytné
či rekreační plochy.



Odst. 08d: V řešeném území nedochází ke střetům vzájemně neslučitelných činností.



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

2.2. Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Řešené území je součástí rozvojové osy OSk 4 Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod – Přibyslav
- Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě, definované v ZÚR Kraje Vysočina. ÚP Hamry nad
Sázavou i ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou respektují zásady pro usměrňování územního rozvoje, zásady
pro rozhodování o změnách v území i, které jsou pro rozvojovou osu OSk 4 stanoveny v ZÚR Kraje
Vysočina, následně:
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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 ZČ3 ÚP
Hamry nad Sázavou respektován.



ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro ochranu pozitivních znaků charakteristik
krajinného rázu s cílem zvýšení estetické hodnoty krajiny a ekologické stability. ZČ3 ÚP
Hamry nad Sázavou upravuje řešení ÚSES tak, aby byla zajištěna jeho lepší funkčnost a
návaznost a okolní území.
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ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou řeší úkoly pro územní plánování, které
jsou pro rozvojovou osu OSk 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. ZČ3 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.

2.3. Specifické oblasti
Řešené území není součástí specifických oblastí krajského významu, které jsou stanoveny
v ZÚR Kraje Vysočina.
2.4. Plochy a koridory nadmístního významu
ZÚR Kraje Vysočina vymezují ve správním území obce Hamry nad Sázavou následující plochy a
koridory nadmístního významu:
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Koridor DK02 pro homogenizaci trasy silnice I/19. ÚP Hamry nad Sázavou uvedený koridor
vymezuje a zpřesňuje. Tento koridor byl zpřesněn v rámci předcházející Změny č.2 ÚP Hamry
nad Sázavou.



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.350 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. Tento
koridor byl zpřesněn v rámci předcházející Změny č.2 ÚP Hamry nad Sázavou.



Plocha U027 pro založení regionálního biocentra RC Peperek. Tato plocha byla zpřesněna
v rámci předcházející Změny č.2 ÚP Hamry nad Sázavou.



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.
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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 ZČ3 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 ZČ3 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.

2.6. Oblasti krajinného rázu
ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ3 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.
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚAP

Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) pro území ORP Žďár nad
Sázavou byla pořízena v prosinci roku 2016. 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. ÚP Hamry nad Sázavou definuje 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 ZČ3 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. ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou tento princip zachovává.

4. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ

V rámci řešení předcházející ZČ2 ÚP Hamry nad Sázavou byl kompletně přepracován ÚSES
lokální, regionální i nadregionální úrovně, zejména z důvodu potřeby zajištění souladu se ZÚR Kraje
Vysočina a zajištění návazností na prvky vymezené v územních plánech sousedních obcí.
Koridor pro homogenizaci trasy silnice I/19 navazuje další úseky koridoru vymezené ve správních
územích sousedních obcí.
Výše uvedené návaznosti jsou v rámci této změny zachovány. Jiné záměry v řešeném území
koordinaci využívání území z hlediska širších územních vztahů nevyžadují.

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

ÚP Hamry nad Sázavou ani ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezují záležitosti nadmístního
významu, které nejsou řešeny v ZÚR Kraje Vysočina.
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6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ

Zadání ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou bylo splněno následně:

B1



Bod 1.1.a): ZČ3 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 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 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 1.1.d): Odůvodnění souladu s aktualizovanými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území (dle ZÚR Kraje Vysočina) je uvedeno v kapitole 2.1.



Bod 1.1.e): Odůvodnění souladu s aktualizovanými prioritami územního plánování pro
zajištění udržitelného rozvoje území (dle PÚR ČR) je uvedeno v kapitole 1.1.



Bod 1.2. a): ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou nemění základní rysy urbanistické koncepce
řešeného území.



Bod 1.2.b): Katastrální mapa a hranice zastavěného území byly aktualizovány ke dni
30.4.2017. Podrobněji viz kapitola 8.3.



Bod 1.2.c): ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje pro rozšíření, intenzifikaci a modernizaci
ČOV Žďár nad Sázavou zastavitelnou plochu 3A. Plocha je vymezena pouze na částech
pozemků, které nejsou součástí přilehlého lokálního biokoridor podél řeky Sázavy.



Bod 1.2.d): ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou mění způsob využití pozemků parc.č. 18 a 19 v
katastrálním území Hamry nad Sázavou s ohledem na skutečný stav území. Jedná se o
změnu z ploch bydlení venkovského typu na plochy občanského vybavení.



Bod 1.3.a): ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou nemění koncepci veřejné infrastruktury v řešeném
území. Vymezení ploch pro rozšíření ČOV je pouze úprava v rámci stanovené koncepce
likvidace odpadních vod.



Bod 1.3.b): ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje pro rozšíření, intenzifikaci a modernizaci
ČOV Žďár nad Sázavou zastavitelnou plochu 3A.



Bod 1.4.a): ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou neupravuje koncepci uspořádání krajiny. Je pouze
prověřeno, zda je ÚP Hamry nad Sázavou v souladu s aktualizovanými prioritami územního
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území – viz kapitoly 1.1. a 2.1.



Bod 1.4.b): Plocha 3A pro rozšíření, intenzifikaci a modernizaci ČOV Žďár nad Sázavou je
vymezena pouze na částech pozemků, které nejsou součástí přilehlého lokálního biokoridoru
podél řeky Sázavy.



Bod 2.: ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje nové plochy územních rezerv.



Bod 3.a): Rozsah vymezených veřejně prospěšných staveb a opatření je v ÚP Hamry nad
Sázavou zachován.



Bod 3.b): Rozšíření, modernizace a intenzifikace využití ČOV Žďár nad Sázavou je definováno
jako veřejně prospěšná stavba technické infrastruktury VT08.
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Bod 3.c): S ohledem na nestátní charakter vlastníka a provozovatele ČOV Žďár nad Sázavou
není pro pozemky, které jsou potřebné pro rozšíření, modernizaci a intenzifikaci využití ČOV
Žďár nad Sázavou, uplatněna možnost stanovení předkupního práva.



Bod 4.: ZČ3 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 5.: Návrh ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou je zpracován invariantně.



Bod 6.: ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou je zpracována v rozsahu, v členění a v počtu kopií dle
uvedeného bodu.



Bod 7.a): Nadzemní komunikační vedení je zobrazeno v koordinačním výkrese. Regulativy
jsou uvedeny v kapitole 8.2.



Bod 7.b): Hranice území zasažené průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní je
zobrazena v koordinačním výkrese. Opatření na ochranu obyvatelstva jsou uvedeny v kapitole
8.2.



Bod 7.c): Ochranná pásma silnice I/19 a železniční tratě č. 250 jsou vyznačena v
koordinačním výkrese. Pro homogenizaci trasy silnice I/19 je v ÚP Hamry nad Sázavou
vymezen koridor dle ZÚR Kraje Vysočina.



Bod 8: Zpracování vyhodnocení vlivu ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou na udržitelný rozvoj území
nebylo požadováno.

7. PROKÁZÁNÍ NEMOŽNOSTI VYUŽÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ PLOCHY A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Uvedené ustanovení se nepoužije, protože ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje pouze jednu
novou zastavitelnou plochu pro technickou infrastrukturu, pro kterou v řešeném území nejsou dosud
vymezeny žádné jiné rozvojové plochy.

8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

8.1. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů

ÚPD změny i stanovený způsob jejího projednání jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími vyhláškami. Grafická úprava změny odpovídá
úpravě stávajícího územního plánu. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o změnu územního plánu, je
rozsah ÚPD přiměřeně zkrácen.
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8.2. 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.;



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.

Část řešeného území je ohrožena průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. Hranice
území ohrožené průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní je zobrazena v koordinačním
výkrese. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní je řešena pasivně –
omezením rozvojových aktivit v potenciálně ohroženém území. Veškeré rozvojové plochy pro bydlení či
rekreaci jsou vymezeny mimo ohrožené území. V ohroženém území je omezena možnost intenzifikace
využití stávajících zastavěných ploch.
8.3. Úpravy hranic zastavěného území
Katastrální mapa byla aktualizována ke dni 30.4.2017. Hranice zastavěného území byla
rozšířena o zastavěnou zastavitelnou plochu L a části ploch CH, K a 1G. Zároveň byly uvedené části
zastavitelných ploch zrušeny (změna časového horizontu z návrhu do stávajícího stavu při zachování
způsobu využití). Jedná se nově vzniklé zastavěné stavební pozemky parc.č. 628/26, 628/292, 628/293 a
649/31 v KÚ Hamry nad Sázavou. Pozemek parc.č. 628/187 byl do zastavěného území zahrnut, protože
po zastavění pozemku parc.č. 628/293 nabyl charakter proluky zastavěného území.
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8.4. Vymezení nových zastavitelných ploch
ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou nově vymezuje zastavitelnou plochu 3A pro rozšíření, modernizaci
a intenzifikaci využití ČOV Žďár nad Sázavou. Rozšíření, modernizace a intenzifikace využití ČOV Žďár
nad Sázavou je veřejný zájem ve smyslu vytváření podmínek pro zvyšování kvality technické
infrastruktury v řešeném území a vytváření podmínek pro příznivější životní prostředí – zlepšení kvality
povrchových vod.
Poloha plochy 3A je dána spádovými poměry v území a potřebou provozně navázat na stávající
areál ČOV Žďár nad Sázavou. Plocha 3A tak představuje jediný směr, kterým je možno stávající ČOV
Žďár nad Sázavou rozvíjet. Ze severu a západu je rozvoj ČOV limitován stávající zástavbou, z jihu řekou
Sázavou a souvisejícím biokoridorem a pouze východní směr, reprezentovaný plochou 3A, je k rozvoji
využitelný.
Plocha je vymezena pouze na území, které není součástí přilehlého lokálního biokoridoru podél
řeky Sázavy.
8.5. Úprava členění ploch s rozdílným způsobem využití
ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou odstraňuje nesrovnalost ve způsobu využití pozemků parc.č. 18 a
19 v katastrálním území Hamry nad Sázavou, které jsou dle ÚP Hamry nad Sázavou vymezeny jako
plochy bydlení venkovského typu. Skutečný stav území je zohledněn v registru územní identifikace, adres
a nemovitostí, kde je uvedeno, že se jedná o stavby občanského vybavení. ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou
proto mění způsob využití uvedených pozemků na plochy občanského vybavení.
8.6. Úprava veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství
Rozšíření, modernizace a intenzifikace využití ČOV Žďár nad Sázavou je definováno jako veřejně
prospěšná stavba technické infrastruktury VT08. Rozšíření, modernizace a intenzifikace využití ČOV
Žďár nad Sázavou je veřejný zájem ve smyslu vytváření podmínek pro zvyšování kvality technické
infrastruktury v řešeném území a vytváření podmínek pro příznivější životní prostředí – zlepšení kvality
povrchových vod.
S ohledem na nestátní charakter vlastníka a provozovatele ČOV Žďár nad Sázavou není na
pozemky, které jsou potřebné pro rozšíření, modernizaci a intenzifikaci využití ČOV Žďár nad Sázavou,
uplatněna možnost stanovení předkupního práva.
8.7. 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. ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou tento princip zachovává.
ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro zlepšení kvality čištění odpadních vod na
ČOV Žďár nad Sázavou, proto bude přispívat ke zlepšení životního prostředí v řešeném území.
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9. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF

ZČ3 ÚP Hamry nad Sázavou nebude mít dopad na ZPF. Nově vymezená plocha 3A je vymezena
pouze na ostatních plochách (druh pozemku dle KN), které nejsou součástí ZPF.

10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
PUPFL

10.1. Údaje o navrhovaném záboru PUPFL
ZČ3 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
Nově vymezená plocha 3A zasahuje do vzdálenosti 25 m od okraje lesa a navíc je určena
výhradně pro rozšíření ČOV Žďár nad Sázavou, jejíž součástí nebudou prostory umožňující pobyt osob.
Vzhledem k této skutečnosti, vzdálenosti 25 m od okraje lesa a předpokládanému vzrůstu stromů na
navazujících lesních pozemcích, nehrozí riziko ohrožení zástavby a omezování hospodaření na
navazujících lesních pozemcích.
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