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Obec Hamry nad Sázavou
č.j. SÚP/100/21/DF

v Hamrech nad Sázavou dne __.__.2022

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU 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.4 Územního plánu Hamry n.S.:

Zastupitelstvo obce
Hamry nad Sázavou

Datum nabytí účinnosti Změny č.4
Územního plánu Hamry n.S.:

otisk úředního razítka

VÝROKOVÁ ČÁST
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.4 Územního plánu Hamry nad Sázavou
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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 31.1.2021 nahrazuje datumem 31.5.2021.

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:
a) Za odrážku „2B“ doplňuje odrážka „4C“, která zní:
4C - plocha pro bydlení venkovského typu umožňující rozvoj obytné zástavby v návaznosti na
severní okraj zastavěného území. Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavěném území a v
zastavitelných plochách nebyly s příslušným orgánem ochrany přírody dohodnuty. Krajinný
ráz se bude posuzovat individuálně v rámci navazujících řízení.
b) V odrážce „1F“ se ruší věta: „Zástavba na této ploše musí respektovat podmínky využití
koridoru pro homogenizaci trasy silnice I/19.“
c) Odrážka „1G“ se nahrazuje odrážkami „1G1“, „1G2“ a „1G3“, které zní:
1G1 - plocha pro bydlení venkovského typu vyplňující rozsáhlou proluku mezi zastavěným
územím, údolní nivou a silnicí III/01843 v místní části Horní Hamry. Plocha je určená pro
poslední etapu výstavby rodinných domů v této lokalitě. Zástavba na části této plochy je
podmíněna zpracováním územní studie, která bude řešit parcelaci, odstupové vzdálenosti a
koncepci dopravní a technické infrastruktury. Při využití plochy je nutné zohlednit trasu
stávajícího vodovodního přivaděče VP Žďár – VDJ Nížkov včetně jeho ochranného pásma 1,5
m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
1G2 - plocha pro veřejná prostranství – veřejně přístupná zeleň, která doplňuje stávající
obytnou zástavbu v místní části Horní Hamry. V rámci této plochy se předpokládá umístění
dětského hřiště a přírodního sportoviště. Při využití plochy je nutné zohlednit trasu stávajícího
vodovodního přivaděče VP Žďár – VDJ Nížkov včetně jeho ochranného pásma 1,5 m na obě
strany od vnějšího líce potrubí.
1G3 - plocha pro bydlení venkovského typu v místní části Horní Hamry doplňující plochu CH
do uceleného tvaru tak, aby bylo možné řešit efektivně a hospodárně parcelaci a uzavřít
zástavbu v této části obce.
d) Za odrážku „3A“ doplňuje odrážka „4D“, která zní:
4D – Plocha pro veřejná prostranství – veřejně přístupná zeleň, která doplňuje stávající
veřejná prostranství a zeleň v centru levobřežní části Dolních Hamrů. V rámci této plochy se
předpokládá umístění dětského hřiště.
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3. Podkapitola „Vymezení ploch přestavby“ kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ Textové části se mění následně:
a) V odstavci „Šlakhamry“ se věta „V této místní části nejsou vymezeny plochy přestavby“
nahrazuje odrážkou „4A“, která zní:
4A – Plocha pro přestavbu rekreačních objektů na východním okraji Šlakhamrů na bydlení –
venkovského typu. Budovy na této ploše musí být umístěny ve vzdálenosti alespoň 25 m od
okraje lesa.
b) Za odrážku „2H“ doplňuje odrážka „4B“, která zní:
4B - Plocha pro přestavbu části zemědělského areálu na plochu výroby a skladování – lehký
průmysl. Budovy na této ploše musí být umístěny ve vzdálenosti alespoň 25 m od okraje lesa.
4. Podkapitola „Systém sídelní zeleně“ kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ Textové části se mění následně:
a) Na konec podkapitoly se doplňuje věta, která zní: „Pro rozvoj sídelní zeleně je vymezena
zastavitelná plocha 4D.“

KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
5. V kapitole 4.1. „Doprava“ Textové části se ruší následující věty:
Pro homogenizaci trasy silnice I/19 je vymezen koridor šířce 20-100 m. 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.).

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
6. V tabulce veřejně prospěšných staveb a opatření, která je uvedena 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 ruší řádky DK02, U018, U027 a VU1.
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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
7. V 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) V první větě se označení „1G“ nahrazuje označením „1G1“.
b) Ruší se věty: „V rámci této studie musí být také řešeno umístění veřejných prostranství o
minimální výměře 3000 m2. Veřejná prostranství musí být vymezena tak, aby jejich poloha
měla urbanistickou logiku. Nežádoucí je umísťování veřejných prostranství na periferiích nebo
v hůře dostupných částech území.“
c) Lhůta pro pořízení územní studie a vložení údajů o ní do evidence územně plánovací činnosti
se mění z 31.12.2020 na 31.12.2030.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY JSOU NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍLOHY:

část změny
územního
plánu

grafická

označení
A1
A2
A3
A4
A5
A6

název
Výkres základního členění území - Hamry
Výkres základního členění území - Najdek a Šlakhamry
Hlavní výkres - Hamry
Hlavní výkres - Najdek a Šlakhamry
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- Hamry
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
- Najdek a Šlakhamry

měřítko
1:5000
1:5000
1:5000
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.
Nedílnou součástí Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou je textová část Změny č. 4 ÚP
(obsah dle přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Nedílnou součástí Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou je také grafická část Změny č. 4 ÚP
(obsah dle přílohy č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Změna č. 4 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.
00P

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.4 Územního plánu Hamry nad Sázavou

strana 4 z 16

Úplná dokumentace Změny č. 4 a Úplného znění územního plánu Hamry nad Sázavou je uložena na:
 Obecním úřadu Hamry nad Sázavou
 Městském úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebním a územního plánování
 Krajském úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu
Dále je k nahlédnutí na:
internetových stránkách obce Hamry nad Sázavou https://www.hamryns.cz/
na internetových stránkách Města Žďár nad Sázavou
http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/

ODŮVODNĚNÍ
Postup při pořizování změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou
ÚP Hamry nad Sázavou vydalo Zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy a ÚP nabyl
účinnosti dne 16.08.2007. Změna č. 1 územního plánu hamry nad Sázavou nabyla účinnosti dne
14.07.2012, Změna č. 2 územního plánu Hamry nad Sázavou nabyla účinnosti dne 10.11.2016, Změna
č. 3 byla pořízena v roce 2017 a nabyla účinnosti dne 28.12.2017 a změna č. 5 územního plánu Hamry
nad Sázavou, která byla pořízena zkráceným postupem, nabyla účinnosti dne 26.06.2021.
Zastupitelstvo obce dne 17.12.2020 usnesením č. 8 rozhodlo na návrhy občanů obce o pořízení
Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou za použití ustanovení § 44 písm. c) stavebního zákona.
Pro spolupráci s pořizovatelem byl určen pan starosta obce Ing. František Porubský. O pořízení ÚP
požádala Obec Hamry nad Sázavou dne 18.01.2021 Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a
územního plánování.
V souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo obce dne
17.12.2020 Zprávu o uplatňování Územního plánu Hamry nad Sázavou v uplynulém období. Na základě
této schválené zprávy a pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 4 ÚP byl zahájen proces pořízení
vlastní Změny č.4 územního plánu Hamry nad Sázavou standardním postupem.
Zpracovatelem návrhu změny č. 5 územního plánu je společnost 2M PROJEKT, s.r.o, se sídlem
Nad Žlábkem 3935, 580 01 Havlíčkův Brod, hlavní projektant je Ing. arch. Martin Dobiáš.
Společné jednání se konalo dne 21.10.2021 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. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou byl vystaven k nahlédnutí od
06.10.2021 do 22.11.2021 na Městském úřadu Žďár nad Sázavou a na webových stránkách města.
Návrh Změny č.4 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.4 územního plánu byly v souladu s
§ 50 odst. 7 stavebního zákona zaslány Krajskému úřadu Kraje Vysočina. Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor územního plánování a stavebního řádu jako nadřízený správní orgán na úseku územního
plánování, posoudil předložený návrh Změny
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č. 4 ÚP Hamry nad Sázavou dle § 50 odst. 7 stavebního zákona z hlediska zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění
Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 (dále jen PÚR ČR) a územně plánovací dokumentací kraje – Zásadami
územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a č. 8.
Veřejné projednání návrhu změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou se konalo dne
13.06.2022 v zasedací místnosti na Obecním úřadě Hamry nad Sázavou. Dotčení vlastníci pozemků a
staveb a zástupce veřejnosti mohli podat k upravenému návrhu Změny č. 4 územního plánu Hamry nad
Sázavou nejpozději do 20.06.2022 své námitky a veřejnost své připomínky. Pořizovatel zajistil ve
spolupráci s projektantem odborný výklad k upravenému návrhu změny č. 4 územního plánu a vede o
průběhu veřejného projednání písemný záznam.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky veřejného projednání a
konstatovali, že do jeho skončení byla uplatněna jedna námitka a ve společném jednání byly uplatněny 3
připomínky.
Na základě vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání nebyla v návrhu změny
č.4 územního plánu Hamry nad Sázavou provedena žádná podstatná úprava a pořizovatel podal návrh
na vydání Změny č.4 územního plánu v zastupitelstvu obce Hamry nad Sázavou podle § 54 odst. 1
stavebního zákona. Pořizovatel před předložením návrhu Změny č. 4 územního plánu Hamry nad
Sázavou zastupitelstvu obce přezkoumal soulad návrhu Změny č. 4 s požadavky obsaženými ve
stavebním zákoně, jeho prováděcích vyhláškách a dalších právních předpisech.
Návrh Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou byl řádně projednán ve společném
jednání s dotčenými orgány a ve veřejném projednání s vlastníky pozemků a staveb a s veřejností. Byl
posouzen soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a č. 5 a
se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a č. 8. Při
pořizování a projednávání Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou byly splněny všechny
podmínky a požadavky stanovené stavebním zákonem a dalšími právními předpisy.
Zastupitelstvo obce si v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že navrhovaná změna
č.4 územního plánu Hamry nad Sázavou není v rozporu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a č.
5, ani v rozporu se ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a č. 8 a ani se
stanovisky dotčených orgánů. Na základě všech těchto skutečností rozhodlo zastupitelstvo obce Hamry
nad Sázavou vydat Změnu č. 4 územního plánu 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. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou je zpracován v souladu s požadavky
vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů. Návrh Změny č. 4 územního plánu 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. 4 ÚP Hamry nad Sázavou nevznikly.
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Vyhodnocení všech stanovisek a připomínek uplatněných v rámci projednávání návrhu Změny č.
4 ÚP Hamry nad Sázavou je uvedeno níže v tabulce:
Dotčený orgán

Připomínky

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

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle §
17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, vydává stanovisko
dle § 5 odst. 2 zákona:
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné
stanovisko.
Návrhem ÚP jsou vymezeny plochy přestavby a to plocha 4A (z
plochy rekreace do ploch pro bydlení) a plocha 4B (z ploch
zemědělské výroby do ploch výroby a skladování - lehký průmysl).
Dále je nově navržena plocha 4C - plocha pro bydlení venkovské na půdách v V. třídě ochrany, o velikosti 0,14 ha, v návaznosti na
severní okraj zastavěného území obce. Plocha je vymezena tak,
že vyplňuje obtížně obhospodařovatelnou část pozemku
parc.č.676/1 v KÚ Najdek na Moravě, která je uzavřena ze všech
čtyř stran: místní komunikací, účelovou komunikací, rybníkem a
lokálním biokoridorem.
Plocha 4D pro plochu veřejných prostranství - zeleň veřejně
přístupná, výměra 0,06 ha, na plochách v I. třídě ochrany,
vymezená v obtížně obhospodařovatelné proluce zastavěného
území na pozemku parc.č. 688/6 v KÚ Najdek na Moravě.
Důvodem pro vymezení plochy 4D je potřeba vytvoření podmínek
pro revitalizaci a přestavbu dětského hřiště v rámci uvedených
ploch veřejných prostranství a zeleně.
Rozdělení plochy 1G platného ÚP na tři samostatné plochy 1G1,
1G2 a 1G3 a zároveň změna způsobu využití plochy 1G2 z bydlení
venkovského typu na plochy veřejných prostranství - zeleň veřejně
přístupná. V Horních Hamrech proběhla v uplynulém období
intenzivní obytná zástavba, která ale není doprovázená potřebným
občanským vybavením a odpovídajícím veřejným prostranstvím.
Proto je k tomuto účelu nově vymezena plocha 1G2, na které se
kromě výsadby zeleně předpokládá i umístění dětského hřiště a
přírodního sportoviště. Potřeba vymezení veřejných prostranství ve
vazbě na obytné plochy vyplývá i z ustanovení § 7 odst. 2 vyhl. č.
501/2006 Sb..

Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a
zemědělství - Stanovisko orgánu
ochrany přírody a krajiny

stanovisko z hlediska ochrany ZPF k veřejnému projednání
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství, jako příslušný správní orgán dle § 29 odst. 1 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle §
17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, vydává stanovisko
dle § 5 odst. 2 zákona:
Z hlediska zákonem chráněných zájmů se uděluje kladné
stanovisko.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství (OŽPZ), jako příslušný orgán ochrany přírody podle
ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“),
vydává toto stanovisko:
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.
Stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny k veřejnému
projednání
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství (OŽPZ), jako příslušný orgán ochrany přírody podle
ust. § 77a odst. 4 písm. z) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“),
vydává toto stanovisko:
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.
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Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor životního prostředí a
zemědělství - lesní hospodářství

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a
zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel oznámení o
společném jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu Hamry
nad Sázavou. Krajský úřad po seznámení s předloženým návrhem
zprávy uvádí následující.
1. Z hlediska působnosti krajského úřadu podle ustanovení § 48a,
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní
zákon“).
Předloženým návrhem není řešeno umisťování rekreačních či
sportovních staveb na pozemky určené k plnění funkcí lesa. Také
se nejedná o územní plán obce s rozšířenou působností. Z těchto
důvodů nemá krajský úřad k danému návrhu připomínek.

Vzato na vědomí.

Ovšem plochy 4A a 4B jsou vymezeny v tzv. ochranném pásmu
lesa (50 m od okraje lesa). V tomto případě je k vyjádření
příslušným orgánem státní správy lesů obecní úřad obce s
rozšířenou, což je v tomto případě Městský úřad Žďár nad
Sázavou, odbor životního prostředí.
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor životního prostředí a
zemědělství vodní hospodářství

Ministerstvo obrany ČR, Odbor
ochrany územních zájmů a
státního
odborného
dozoru,
Sekce nakládání s majetkem,

00P

Z hlediska působnosti krajského úřadu podle ustanovení § 107
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodní zákon“).
Do působnosti krajského úřadu podle ustanovení § 107 odst. 1
písm. a) vodního zákona patří uplatňovat stanoviska k zásadám
územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou
působností. Vyjadřovat se k výše uvedenému návrhu je v
kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, tj. Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru
životního prostředí.
Ministerstvo obrany, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního
zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko,
jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle
stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně
žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně
plánovací dokumentace před veřejným projednáním.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva
obrany:
- LK TRA - Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních
výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu), který je nutno
respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze umístit
a povolit 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, rozšíření
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany - viz jev ÚAP - 102a. Ve vzdušném prostoru
vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé
zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo
zakázána.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené
vymezené území a zapracovat do textové části návrhu
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního
výkresu. 2
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva
obrany:
- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle
zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č.
127/2005 o elektronických komunikacích. V části koridoru RR
směrů s atributem výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit
nadzemní výstavbu přesahující 30 m n. t. jen na základě
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) –
viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené
vymezené území a zapracovat do textové části návrhu
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Připomínky
k návrhu
změny č. 4 jsou v ÚP
Hamry nad Sázavou
respektovány. Uvedené
vymezené území je
zapracované do textové
části návrhu územního
plánu do Odůvodnění,
kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany.
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Krajská hygienická stanice kraje
Vysočina se sídlem v Jihlavě jako
orgán ochrany veřejného zdraví,
ve smyslu ustanovení § 82 odst.
2 písm. j) zák. č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví ve
znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o ochraně veřejného
zdraví“)
Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina, územní odbor Žďár
nad Sázavou jako věcně a
místně příslušný orgán na úseku
ochrany obyvatelstva v souladu s
ustanovením § 12 odst. 2 písm. i)
zákona
239/2000
Sb.,
o
integrovaném
záchranném
systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Obvodní báňský úřad pro území
krajů Libereckého a Vysočina
(dále jen „OBÚ se sídlem v
Liberci“), jako dotčený orgán
státní báňské správy
Státní pozemkový úřad,
Krajský
pozemkový
úřad,
Pobočka Žďár nad Sázavou

00P

územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany a do grafické části - koordinačního
výkresu.
- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP
jev 119)
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních
komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační,
radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové
stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené
vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy
Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím
Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných
druhů staveb“.
vydává ve výše uvedené věci v řízení podle § 4 odst. 2 písm. b), §
50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon“) toto
stanovisko :
S územně plánovací dokumentací „Návrh Změny č.4 územního
plánu Hamry nad Sáz.“, s odkazem na § 77 odst. 1, § 82 odst. 2
písm. t) zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a
nařízení vl. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací se souhlasí.
HZS Kraje Vysočina ve smyslu § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, posoudil předloženou dokumentaci Návrh změny č. 4
územního plánu Hamry nad Sázavou a k výše uvedené
dokumentaci vydává souhlasné stanovisko.
Z posouzení předložené územně plánovací dokumentace v
rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a
provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Kraje Vysočina,
územní odbor Žďár nad Sázavou k závěru, že předložený Návrh

Vzato na vědomí

Vzato na vědomí

změny č. 4 Hamry nad Sázavou splňuje naše požadavky.
S návrhem změny č. 4 ÚP Hamry nad Sázavou souhlasíme bez
připomínek.
Změna č. 4 respektuje nerostné bohatství na správním území obce
a do chráněného ložiskového území (chráněné výhradní ložisko
stavebního kamene č. 3048700 Sázava) nacházející se již za
hranicemi obce č. 04870000 Sázava, zasahující do západního
okraje k.ú.Hamry nad Sázavou, nenavrhuje žádné rozvojové
plochy.
V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“
Vydává souhlasné stanovisko k návrhu Změny č. 4 územního
plánu Hamry nad Sázavou dle § 50 stavebního zákona.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona
č. 139/2002 Sb., vydává Krajský pozemkový úřad, Pobočka Žďár
nad Sázavou ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, toto stanovisko:
Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, pobočka Žďár nad
Sázavou věcně a místně příslušný správní orgán v oblasti
pozemkových úprav, v souladu s ust. § 19 písm. c) zákona
č. 139/2002 Sb. k návrhu Změny č. 4 územního plánu Hamry nad
Sázavou nemá připomínek.
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Městský úřad Žďár nad Sázavou,
odbor životního prostředí vydává
za své složky
vykonávající státní správu na
úrovni obecního úřadu obce s
rozšířenou působností ve věci
stanoviska k oznámení
společného jednání o návrhu
změny č. 4 územního plánu
Hamry nad Sázavou

Stanovisko nadřízeného orgánu
územního plánování k veřejnému
projednání návrhu Změny č. 4
Územního plánu Hamry nad
Sázavou

Vodoprávní úřad příslušný dle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů k vydávání
stanovisek k územním plánům nemá k výše uvedené věci
připomínek.
Odpadové hospodářství:
Orgán státní správy v odpadovém hospodářství na základě
ustanovení § 146 odst. 1 písm.e) zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech souhlasí se shora uvedenou věcí bez připomínek.
Ochrana přírody: Orgánem ochrany přírody příslušným k vyjádření
v území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Žďárské vrchy je dle ustanovení § 78 odst.1 zákona ČNR
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále
jen zákon o ochraně přírody) 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, Žižkova
57, Jihlava.
Státní správa lesů – ochrana PUPFL:
Dle ust. § 48 odst.2 písm. b) zák. č. 289/95 Sb., o lesích v platném
znění s návrhem změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou
souhlasíme.
Odůvodnění: Dle předložené dokumentace se změna č. 4 ÚP
Hamry n. S. nedotkne PUPFL ani pozemků do 50 m od okraje
PUPFL.
Ochrana zemědělského půdního fondu:
K vydání stanoviska z hlediska ochrany zemědělského půdního
fondu je podle § 17a) zákona číslo 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, v platném znění příslušný Krajský
úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství,
Žižkova 57,Jihlava.
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a
stavebního řádu souhlasí s návrhem Změny č. 4 Územního plánu
Hamry nad Sázavou z hlediska zajištění koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem.
Odůvodnění
Krajský úřad posoudil upravený návrh Z4 ÚP a konstatuje, že
nebyly provedeny žádné úpravy, které by vedly k ovlivnění
koordinace využití území s ohledem na širší vztahy v území,
souladu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění
aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 a rovněž souladu se Zásadami
územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizací č. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 a 8.
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Vyhodnocení připomínek k návrhu Změny č. 4 ÚP Hamry nad Sázavou - společné jednání
Při společném jednání mohl každý dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dnů od doručení
veřejné vyhlášky tj. do 22.11.2021 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky, K návrhu změny č. 4
územního plánu Hamry nad Sázavou pro společné jednání byly uplatněny tyto připomínky:
Připomínka oprávněného investora - Ředitelství silnic a dálnic ČR
podává jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic v rámci společného projednání návrhu změny č. 4
územního plánu Hamry nad Sázavou (k. ú. Hamry nad Sázavou, Najdek na Moravě) následující
vyjádření:
Územím obce je vedena z hlediska zájmů ŘSD ČR silnice I/19. Návrh změny č. 4 ÚP se skládá z
několika dílčích změn, z nichž ŘSD ČR se dotýká tato: zrušení koridoru pro homogenizaci silnice I/19;
Dílčí změna je v souladu se ZÚR KrV.
Ke stávající silnici I. třídy obecně znovu připomínáme, že je třeba respektovat limity využití území u
silnice I. třídy, tzn. silniční ochranné pásmo (viz §30, zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění); souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím plochy není současně souhlasem s
komunikačním připojením k silnici I. třídy; při návrhu připojení nových ploch je nutné přednostně využít
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stávajících sjezdů, event. místních komunikací, aby nedocházelo ke zvyšování počtu sjezdů ze silnic I.
třídy; vlastník pozemku v blízkosti silnice I. třídy se musí zdržet všeho, čím by vážně ohrožoval výkon
práv vlastníka silnice I. třídy nebo dálnice; plochy nacházející se v blízkosti silnice I. třídy musí splňovat
podmínky §77 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Připomínce je vyhověno.
Připomínka oprávněného investora - Povodí Vltavy, státní podnik,
na základě § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, má k předloženému návrhu změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou
ve fázi společného projednání následující připomínku:
Pro likvidaci srážkových vod platí vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
(akumulace-zálivka, vsak, resp. využívat jako vody užitkové).
Připomínce je vyhověno.
připomínka č. 1: Bc. Pavel Blažíček
Připomínka k návrhu Změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou doručené veřejnou vyhláškou dne
21.10.2021 dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona
V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatňuji k návrhu Změny č. 4 územního plánu Hamry nad
Sázavou níže uvedenou připomínku.
V podkapitole „Vymezení zastavitelných ploch" kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně" požaduji změnit Textovou část následně:
Za odrážku „ID" doplnit odrážku „4E", která zní:
4E - plocha pro bydlení venkovského typu v návaznosti na zastavěné území obce určená k zástavbě
rodinným domem při jižní části plochy.
Grafické znázornění změny zákresem do katastrální mapy v měřítku 1:5000 zasílám v příloze.
Odůvodnění:
Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou schválilo na svém 7. zasedání dne 24.09.2021 můj návrh na
změnu územního plánu spočívající ve změně způsobu využití částí zastavitelných ploch 1J a II z
občanského vybavení na plochy pro bydlení venkovské na pozemku parc. č. 638/5, k. ú. Hamry nad
Sázavou.
Ve vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu změny v kapitole 6.1.2. Urbanistická koncepce,
nebyl požadavek na změnu způsobu využití částí zastavitelných ploch 1J a II z občanského vybavení na
plochy pro bydlení venkovské zohledněn. Zdůvodněním je, že rozvoj bydlení není na uvedeném pozemku
vhodný z urbanistických ani hygienických důvodů. Pozemek je sevřen ve směru východ-západ mezi
stávající provozovnu (autoopravna) a hřiště včetně ploch pro jeho další rozvoj. Ve směru sever-jih je
ohraničen železniční tratí a silnicí. Na uvedeném pozemku bude docházet k silné kumulaci negativních
hygienických vlivů z výše uvedených provozů a z dopravy, které nebude možné z důvodu velmi nízké
šířky pozemku parc.č. 638/5 (max. 19 m) eliminovat vhodným umístěním rodinného domu v rámci
pozemku. Výstavba rodinného domu by tak byla podmíněna omezením výše uvedených provozů, což je z
hlediska hierarchie priorit a potřebě rovného přístupu vůči všem subjektům v území nepřijatelné.
Se způsobem zohlednění není možné souhlasit.
Z hlediska hygieny, je autoopravna stávajícím provozem, který je limitem pro budoucí výstavbu, jenž by
vznikla v dostatečné vzdálenosti, a to minimálně o 10 m větší, než je stávající vzdálenost autoopravny od
zástavby rodinných domů přiléhající obytné lokality. Na předmětném pozemku tak nemůže dojít k větší
kumulaci negativních hygienických vlivů ze stávajících okolních provozů, než které mají vliv na existující
bydlení. Tím pádem není možné argumentovat omezením rovného přístupu vůči všem subjektům v
území.
Z hlediska urbanismu je bydlení venkovského typu vhodným předělem mezi plochami občanského
vybavení obecného a občanského vybavení sportovního.
Pozemek má dostatečnou rozlohu pro kumulaci negativních vlivů sousedících provozů (hřiště včetně
ploch pro jeho další rozvoj, autoopravna, železniční trať a silnice).
Vzdálenost případného bydlení od železniční trati je při použití standardního typu rodinného domu (např.
při plnění podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených pro plochu pro bydlení
venkovského typu 5A (Najdek) 95 m, od autoopravny 65 m, od hřiště 55 m, což jsou z hygienického i
urbanistického hlediska nadstandardní vzdálenosti. S ohledem na uvedené vzdálenosti, které jsou větší
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než odstup stávajícího bydlení od všech sousedních provozů, bude z hlediska hierarchie priorit a potřeby
zcela zajištěn rovný přístup vůči všem subjektům v území i po změně ÚP.
V místě možné stavby rodinného domu má pozemek šířku 19 m, což je z pohledu typického charakteru
výstavby rodinných domů v Hamrech nad Sázavou větší než průměrná šířka stavební parcely a
umožňuje plnění podmínek plošného a prostorového uspořádání stanovených např. pro plochu pro
bydlení venkovského typu 5A (Najdek). Předmětný pozemek přiléhá ke komunikaci šikmo, takže pro
připojení je k dispozici nadstandardní šířka 37 m.
Vhodnost konkrétního umístění rodinného domu na pozemku bude předmětem územního řízení. Cílem
územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky
života generací budoucích. Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území
soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje
společenský a hospodářský potenciál rozvoje (§ 18 stavebního zákona).
Ze způsobu zohlednění požadavku zastupitelstva obce (schválený návrh na změnu územního plánu)
zpracovatelem vyplývá, že zpracovatel není dostatečně seznámen se skutečným stavem území
dotčeného navrženou změnou územního plánu a posoudil navrženou změnu územního plánu
jednostranně, bez zachování principu rovného přístupu k vlastníkům pozemků při zajištění
společenského a hospodářského potenciálu rozvoje obce.
Připomínce se nevyhovuje.
Odůvodnění
Dle pokynů určeného zastupitele byla opětovně prověřena možnost zařazení pozemku
parc. č. 638/5 v k.ú. Hamry nad Sázavou do plochy pro bydlení venkovského typu tak, aby mohl být
využit k zastavění rodinným domem. Uvedený pozemek nelze zařadit z následujících důvodů:
- Uvedený pozemek se nachází na půdách II. třídy ochrany ZPF. Dle ustanovení § 4 odst.3 zák.
č. 334/1992 Sb. lze „zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu“.
Navržený rozvoj občanského vybavení na plochách 1I a 1J2 lze vnímat jako převažující veřejný zájem,
nikoliv ale rozvoj bydlení. Uvedený pozemek nelze považovat za obtížně obhospodařovatelný, protože se
s pozemky parc.č.638/1, 638/2, 638/3 a 638/6 v katastrálním území Hamry nad Sázavou vytváří souvislý
celek orné půdy.
- V článku 08c ZÚR Kraje Vysočina je stanovena následující priorita územního plánování:
„Vytvářet územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na
obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména
návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic.“ Vyhovění
připomínce by bylo v rozporu s uvedeným ustanovením. Pozemek přímo sousedí s pozemky dvoukolejné
železniční tratě č.250 Havlíčkův Brod – Brno. Samotný dům může být umístěn i ve vzdálenější části
pozemku a požadavky na ochranu před hlukem pro chráněné vnitřní prostory lze splnit stavebně
technickými opatřeními. Z hlediska zákona č.258/2000 Sb. je ale nutné splnit i požadavky na ochranu
před hlukem pro chráněné venkovní prostory, kterým by v tomto případě byla celá zahrada kolem
rodinného domu.
- V článku 08d ZÚR Kraje Vysočina je stanovena následující priorita územního plánování:
„Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a
prostorového uspořádání území.“ Obecně lze říci, že intenzivní železniční doprava, provoz sportoviště
(stávajícího i nově navrženého na ploše 1I) a provoz autodílny jsou spojeny s hlukovou zátěží, která není
slučitelná s bydlením. Vzhledem k výrazně protáhlému tvaru pozemku by bylo možné případným střetům
předcházet jen velmi obtížně.
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Návrh rozhodnutí o námitkách – veřejné projednání dne 13.06.2022
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. 20.06.2022 včetně mohli vlastníci pozemků a
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných
ploch a zástupce veřejnosti uplatnit proti návrhu změny č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou, své
námitky. Ve stanovené lhůtě byly podány tyto námitky:
námitka č. 1:

Bc. Pavel Blažíček

V souladu s § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona uplatňuji k návrhu Změny č. 4 územního plánu Hamry
nad Sázavou doručené veřejnou vyhláškou dne 27.05.2022 níže uvedenou námitku. Podle ustanovení §
52 odst. 1 stavebního zákona, bylo oznámeno konání veřejného projednání návrhu Změny č. 4 územního
plánu Hamry nad Sázavou, v pondělí dne 13.06.2022 od 15:30 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou č.p. 322. Námitky proti návrhu územního plánu mohou
podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání.
Námitka:
V podkapitole „Vymezení zastavitelných ploch" kapitoly 3. „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně" požaduji změnit Textovou část následně:
Za odrážku „ID" doplnit odrážku „4E", která zní:
4E - plocha pro bydlení venkovského typu v návaznosti na zastavěné území obce určená k zástavbě
rodinným domem. Grafické znázornění změny zákresem do katastrální mapy v měřítku 1:5000 zasílám v
příloze.
Odůvodnění:
Námitku podávám jako vlastník pozemku parc.č. 638/5, k.ú. Hamry nad Sázavou, dotčený návrhem
řešení.
Zastupitelstvo obce Hamry nad Sázavou schválilo na svém 7. zasedání dne 24.09.2021 můj návrh na
změnu územního plánu spočívající ve změně způsobu využití částí zastavitelných ploch 1J a II z
občanského vybavení na plochy pro bydlení venkovské na pozemku parc. č. 638/5, k. ú. Hamry nad
Sázavou. Při společném jednání jsem dle ustanovení § 50 odst. 3 stavebního zákona do 30 dnů od
doručení veřejné vyhlášky tj. do 22.11.2021 uplatnil u pořizovatele písemnou připomínku proti způsobu
zohlednění požadavku zastupitelstva obce (schválený návrh na změnu územního plánu) a navrhl změnu
textové i grafické části. Dle pokynů určeného zastupitele, který se ztotožnil s mojí připomínkou, opětovně
pořizovatel prověřil možnost zařazení pozemku parc. č. 638/5, k.ú. Hamry nad Sázavou, do plochy pro
bydlení venkovského typu tak, aby mohl být využit k zastavění rodinným domem. Ve vyhodnocení
připomínek k návrhu Změny č. 4 ÚP Hamry nad Sázavou - společné jednání pořizovatel mojí připomínce
v rozporu s pokynem určeného zastupitele nevyhověl, pozemek parc. č. 638/5, k.ú. Hamry nad Sázavou,
do plochy pro bydlení venkovského typu nezařadil a ve třech bodech svůj postup odůvodnil.
• Pozemek parc, č. 638/5, k.ú. Hamry nad Sázavou, se nachází na půdách II. třídy ochrany ZPF. Dle
ustanovení § 4 odst. 3 zák. č. 334/1992 Sb. lze „zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout
pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu". Navrženy rozvoj občanského vybavení na plochách II a 1J2 lze vnímat
jako převažující veřejný zájem, nikoliv ale rozvoj bydlení. Uvedený pozemek nelze považovat za obtížně
obhospodařovatelný, protože se s pozemky parc.č. 638/1, 638/2, 638/3 a 638/6 v katastrálním území
Hamry nad Sázavou vytváří souvislý celek orné půdy.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se pozemek parc. č. 638/5, k.ú. Hamry nad Sázavou,
nachází na půdách II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, není však součástí souvislého celku
orné půdy. Změna územního plánu obce Hamry nad Sázavou č. 5 s účinností od 26.06.2021 rozdělila
původní souvislý celek orné půdy, jehož součástí byl pozemek parc. č. 638/5, k.ú. Hamry nad Sázavou,
na více obtížně obhospodařovatelné části zařazením pozemků parc. č. 640/1, 641/1 a 642/1, k.ú. Hamry
nad Sázavou, do zastavěného území obce zastavěním části plochy 1J. Pozemek parc. č. 638/5, k.ú.
Hamry nad Sázavou, v celé své délce na současně zastavěné území obce navazuje. Z důvodu ochrany
ZPF je území v návrhu změny požadované pro bydlení zmenšeno na minimální plochu, která co nejméně
naruší organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť
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zemědělských účelových komunikací. Nově navržený rozsah je velmi nízký a vymezením plochy 4E
nedojde k podstatné změně celkové bilance vymezených zastavitelných ploch v řešeném území.
• V článku 08c ZÚR Kraje Vysočina je stanovena následující priorita územního plánování: „Vytvářet
územní podmínky pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na obyvatelstvo
kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména návrhem ploch pro
bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic." Vyhovění připomínce by bylo v
rozporu s uvedeným ustanovením. Pozemek přímo sousedí s pozemky dvoukolejné železniční tratě č.
250 Havlíčkův Brod - Brno. Samotný dům může být umístěn i ve vzdálenější části pozemku a požadavky
na ochranu před hlukem pro chráněné vnitřní prostory lze splnit stavebně technickými opatřeními.
Z hlediska zákona č. 258/2000 Sb. je ale nutné splnit i požadavky na ochranu před hlukem pro chráněné
venkovní prostory, kterým by v tomto případě byla celá zahrada kolem rodinného domu.
V souladu s prioritou územního plánování v článku 08c ZÚR Kraje Vysočina je území v návrhu změny
požadované pro bydlení zmenšeno na minimální plochu, aby bylo vyhověno požadavku na vytváření
územních podmínek pro zmírnění negativních účinků tranzitní silniční a železniční dopravy na
obyvatelstvo kraje vymezováním vhodného plošného a prostorového uspořádání území, zejména
návrhem ploch pro bydlení v dostatečném odstupu od dopravně zatížených silnic a železnic. Upravený
návrh umísťuje plochu pro rodinný dům i zahradu do vzdálenosti, která vyhoví požadavkům na ochranu
před hlukem pro chráněné venkovní prostory. Oproti ostatním plochám pro bydlení, které jsou v územním
plánu obce Hamry nad Sázavou vymezené v přímém kontaktu s železniční tratí, je upravený návrh
změny na vymezení plochy 4E zcela nadstandardně oddělen koridorem plochy pro občanské vybavení.
Samotný dům bude jako stavebně technické opatření chránit venkovní prostory před hlukem z tranzitní
silniční dopravy.
• V článku 08d ZÚR Kraje Vysočina je stanovena následující priorita územního
plánování:
„Předcházet střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a
prostorového uspořádání území." Obecně lze říci, že intenzivní železniční doprava, provoz sportoviště
(stávajícího i nově navrženého na ploše II) a provoz autodílny jsou spojeny s hlukovou zátěží, která není
slučitelná s bydlením. Vzhledem k výrazně protáhlému tvaru pozemku by bylo možné případným střetům
předcházet jen velmi obtížně.
V souladu s prioritou územního plánování v článku 08d ZÚR Kraje Vysočina je území v návrhu změny
požadované pro bydlení zmenšeno na minimální plochu, aby bylo vyhověno požadavku předcházet
střetům vzájemně neslučitelných činností v území návrhem vhodného plošného a prostorového
uspořádání území. Upravený návrh umísťuje plochu pro rodinný dům i zahradu do dostatečné vzdálenosti
od intenzivní železniční dopravy, provozu sportoviště (stávajícího i nově navrženého na ploše II) a
provozu autodílny, a to minimálně o 10 m větší, než je stávající vzdálenost autoopravny od zástavby
rodinných domů přiléhající obytné lokality. Na upravené ploše pro bydlení 4E tak již nemůže dojít k větší
kumulaci negativních hygienických vlivů ze stávajících okolních provozů, než které mají vliv na existující
bydlení. Z hlediska urbanismu je bydlení venkovského typu vhodným předělem mezi plochami
občanského vybavení obecného a občanského vybavení sportovního.
Na základě vyhodnocení odůvodnění pořizovatele k mojí připomínce uplatněné v rámci společného
jednání jsem svůj návrh na úpravu změny územního plánu obce Hamry nad Sázavou č. 4 upravil tak, aby
nebyl v rozporu s prioritami nadřazené územně plánovací dokumentace a splňoval podmínky zákona č.
334/1992 pro odejmutí ochrany zemědělského půdního fondu.
Územní plán obce Hamry nad Sázavou je od data svého vydání aktualizován. Obec Hamry nad Sázavou
reaguje na přirozený udržitelný rozvoj obce schvalováním změn územního plánu, které zohledňují
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých
zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. S ohledem
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na potvrzenou koncepci rozvoje obce v území předmětného požadavku vyjádřenou naposledy změnou
územního plánu obce Hamry nad Sázavou č. 5 věřím v zachování principu rovného přístupu k vlastníkům
pozemků při zajištění společenského a hospodářského potenciálu rozvoje obce. Úkolem pořizovatele je
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotit výsledky projednání, zpracovat s ohledem na veřejné
zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu. Navržené vymezení zastavitelné plochy pro bydlení v rozsahu jednoho rodinného domu není
podstatnou úpravou návrhu územního plánu, ke které dojde na základě veřejného projednání.
Návrh rozhodnutí o námitce

námitce se nevyhovuje
na základě ustanovení § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů,

Odůvodnění rozhodnutí:
V námitce je uvedeno, že zastavitelná plocha bydlení bude navazovat na zastavěné území, dále je
uvedeno, že bude vymezena zastavitelná plocha v malém rozsahu a proto nenaruší organizaci ZPF a
nedojde k podstatné změně bilance zastavitelných ploch bydlení v RD. Je navrhováno vymezit
zastavitelnou plochu tak, aby vyhověla požadavkům na ochranu před hlukem pro chráněné venkovní
prostory.
Územní plán Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro vyvážené a efektivní využívání zastavěného
území před výstavbou ve volné krajině. Pro rozvoj daného způsobu využití musí být vždy přednostně
vyhodnocena kapacita zastavěného území, vhodná pro rozvoj daného způsobu využití. V případě, že
potřebu bytových jednotek není možné umístit do zastavěného území, tedy do stabilizovaných ploch
nebo ploch přestavby, je přípustné vymezení zastavitelných ploch pro bydlení.
Správní území obce Hamry nad Sázavou se nachází v rozvojové oblasti OBk4, vymezené v Zásadách
územního rozvoje kraje Vysočina. Vzhledem k příznivým charakteristikám stavu a vývoje obyvatelstva a
dosažitelnosti města Žďáru nad Sázavou se na území obce Hamry nad Sázavou předpokládá zvýšená
urbanizace prostoru a investiční výstavba.
Územním plánem Hamry nad Sázavou jsou vymezené plochy bydlení v rodinných domech, které posílí
kvalitu života obyvatel v zastavěném území obce a v navazujících plochách. Změna č.4 územního plánu
vymezuje zastavitelné plochy bydlení v obci Hamry nad Sázavou na základě potřeby zastavitelných ploch
a to zejména s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturou. V uplynulém období
byla v obci zastavěna jen malá část zastavitelných ploch (přibližně 6 %). Jedná se o významný útlum
stavební aktivity oproti období 2011-2015, kdy bylo zastavěno 8,68 ha (přibližně 46 %) vymezených
zastavitelných ploch. Další zastavitelné plochy pro bydlení ve vazbě na zastavěné území Žďáru nad
Sázavou již není možné vymezit.
Změna č. 5 ÚP Hamry nad Sázavou, která nabyla účinnosti dne 26.06.2021, vymezuje pouze jednu
novou zastavitelnou plochu 5A pro bydlení venkovské o výměře 0,36 ha. Plocha 5A je vymezená v
návaznosti na severní okraj zastavěného území místní části Najdek na Moravě. Zastavitelná plocha je
vymezena na půdách V. třídy ochrany, což je z hlediska nízké kvality půdy vhodnější řešení ve srovnání s
jinými zastavitelnými plochami vymezenými v ÚP Hamry nad Sázavou. V částech obce Dolní Hamry,
Najdek a Šlakhamry lze předpokládat spíše venkovský charakter zástavby a s tím související podstatně
nižší dynamiku rozvoje. Větší rozvoj zástavby v těchto místních částech je omezen zvýšenou potřebou
ochrany krajinného rázu. Územní plán Hamry nad Sázavou je postupně upravován a korigován tak, aby
jím navržená kapacita území co nejvíce odpovídala vyhodnocené potřebě rozvoje bydlení. Územním
plánem Hamry nad Sázavou vymezené zastavitelné plochy pro bydlení nebyly v uplynulém období
zdaleka využity a jejich rozsah je dostačující i pro následující období.
Územní podmínky ochrany hodnot území při řešení střetů zájmů, umístění dopravních systémů nebo
technické infrastruktury na navrhované zastavitelné ploše pro bydlení, která je zasažena negativními
hygienickými vlivy ze stávajících okolních provozů, mohou být prověřeny a posouzeny v územní studii,
která bude sloužit pro následnou změnu územního plánu Hamry nad Sázavou. Pozemek parc.č. 638/5,
k.ú. Hamry nad Sázavou se nachází na půdách II. třídy ochrany ZPF. Zemědělskou půdu II. třídy ochrany
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lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
ochrany zemědělského půdního fondu.
Cílem územního plánu Hamry nad Sázavou je vyřešit další rozvoj území tak, aby postupnou realizací byla
vytvořena nejvhodnější urbanistická a organizační skladba jednotlivých funkčních zón. Návrh změny č. 4
územního plánu Hamry nad Sázavou je zpracován s ohledem na cíle a úkoly územního plánování
deklarované v § 18 a §19 stavebního zákona.

Nedílnou součástí odůvodnění tohoto opatření obecné povahy je textová a grafická část odůvodnění
Změny č.4 Územního plánu Hamry nad Sázavou, která je obsažena v následujících přílohách:
část odůvodnění
změny územního označení
plánu
textová

grafická

B1
B2
B3
B4
B5
B6

název

měřítko

Textová část zpracovaná projektantem
Textová část územního plánu s vyznačením změn
Koordinační výkres - Hamry
Koordinační výkres - Najdek a Šlakhamry
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - Hamry
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
- Najdek a Šlakhamry

1:5000
1:5000
1:5000
1:5000

Údaj o celkovém počtu listů textových částí je uveden v zápatí každé strany. Jednotlivé grafické části
tvoří vždy jeden výkres.

POUČENÍ
Změna č. 4 územního plánu Hamry nad Sázavou dle § 173 odst. 1 nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce. Do Změny č. 4 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. 4 územního plánu Hamry nad
Sázavou nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

…………………………
Hubert Křesťan
místostarosta obce
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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
ZČ4
ZPF
ZÚR

územně analytické podklady
územní plán
územně plánovací dokumentace
územní systém ekologické
stability
Změna číslo 4 (Územního plánu
Hamry nad Sázavou)
zemědělský půdní fond
zásady územního rozvoje

1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN

Textová část ÚP s vyznačením změn je uvedena jako samostatná příloha B2.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR ČR

2.1. Chronologie aktualizací PÚR a změn ÚP Hamry nad Sázavou


ÚP Hamry nad Sázavou byl zpracován a vydán v souladu s PÚR ČR 2008.



V rámci Změny č.2 ÚP Hamry nad Sázavou byl ÚP Hamry nad Sázavou uveden do souladu s
Aktualizací č.1 PÚR ČR, která byla vydána 15.4.2015.



V uplynulém období byly vydány Aktualizace č.2 a 3 PÚR ČR, schválené usnesením Vlády
ČR, které nabyly účinnosti dne 1.10.2019, a Aktualizace č.5, která nabyla účinnosti dne
11.9.2020. Tyto aktualizace neupravují podmínky, které pro správní území obce Hamry nad
Sázavou vyplývají z PÚR ČR.



V uplynulém období byla vydána Aktualizace č.4 PÚR ČR, schválené usnesením Vlády ČR,
která nabyla účinnosti dne 1.9.2021. Tato aktualizace se správního území obce Hamry nad
Sázavou dotýká prostřednictvím změněných priority územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území. Vyhodnocení souladu ÚP Hamry nad Sázavou se změněnými
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (zejména priority
č.14a, 18, 20a, 25 a 29) je uvedeno v následující kapitole.

2.2. Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území
ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou jsou v souladu s republikovými prioritami
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou uvedeny v článcích 14 až 31
PÚR ČR ve znění Aktualizací č.1-5. Do koncepce ÚP Hamry nad Sázavou a řešení ZČ4 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 ZČ4
ÚP Hamry nad Sázavou.
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Článek 14a: ÚP Hamry nad Sázavou umožňuje rozvoj zemědělské prvovýroby v rozsahu,
který umožní zachování funkcí péče o kulturní krajinu v řešeném území. Ochrana lesních
porostů a vodních ploch je v ÚP Hamry nad Sázavou řešena prostřednictvím podmínek využití
ploch lesních a vodních a vodohospodářských, které neumožňují nežádoucí zásahy do
uvedených prvků. Rozvoj zemědělské výroby se předpokládá především v rámci nevyužitých
ploch stávajícího zemědělského areálu v severní části Hamrů.



Článek 16: Vhodné řešení ZČ4 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: ÚP Hamry nad Sázavou vytváří předpoklady posílení propojení Hamrů nad
Sázavou a Žďáru nad Sázavou zejména v Horních Hamrech, které mají charakter
předměstské zástavby Žďáru. Naopak v Šlakhamrech a Najdku je uplatňována zvýšená
potřeba ochrany krajinného rázu. V tomto duchu jsou respektovány rozdíly z hlediska
přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.



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 ZČ4 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.
Řešené území není ohroženo rizikem vzniku environmentálních problémů, pro které by bylo
nutné uplatňovat integrované přístupy k jejich předcházení a řešení.



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 25: V koordinačním výkrese ÚP Hamry nad Sázavou bylo aktualizováno záplavové
území a doplněno zobrazení jeho aktivní zóny. Zastavěné území není ohroženo záplavami.



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 29: ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy
prostřednictvím vymezení zastavitelných ploch 1K a 1L pro výstavbu cyklsotezek.



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.
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2.3. Rozvojové oblasti a rozvojové osy
Řešené území není součástí rozvojových oblastí ani rozvojových os republikového významu,
které jsou stanoveny v PÚR ČR ve znění Aktualizací č.1-5.
2.4. Specifické oblasti
Řešené území je dle PÚR ČR ve znění Aktualizací č.1-5 součástí specifické oblasti SOB9, ve
které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Úkoly pro územní plánování, které jsou pro
tuto specifickou oblast stanoveny, jsou v ÚP Hamry nad Sázavou splněny následně:


ÚP Hamry nad Sázavou vytváří územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v
krajině a zvyšování jejích retenčních a akumulačních vlastností. Zejména se jedná o vymezení
ploch ÚSES v šířce údolní nivy řeky Sázavy. V rámci ploch ÚSES jsou vytvořeny podmínky
pro revitalizaci údolních niv spojené umožněním přirozených rozlivů a následnou akumulací
vody.



V rámci ÚP Hamry nad Sázavou se předpokládá revitalizace horního úseku potoku Rejznarka
v rozsahu biokoridoru, který je v údolí tohoto potoku veden.



Vzhledem k fragmentaci zastavěného území do více menších částí je urbanizované území
dostatečně prostoupeno zelení přírodního charakteru. Ochrana ploch zeleně je zajištěna jejich
vymezením jako ploch veřejných prostranství – veřejně přístupné zeleně a stanovením
podmínek využití, které zajišťují jejich ochranu před nežádoucími zásahy. Pro rozvoj sídelní
zeleně vymezuje ÚP Hamry nad Sázavou plochu 1G2 a nově je v rámci ZČ4 ÚP Hamry nad
Sázavou vymezena plocha 4D.

2.5. Koridory a plochy dopravní infrastruktury
Do řešeného území nezasahují stávající ani navržené koridory dopravní infrastruktury dle PÚR
ČR ve znění Aktualizací č.1-5.
2.6. Koridory technické infrastruktury a související rozvojové záměry
Do řešeného území nezasahují stávající ani navržené koridory technické infrastruktury dle PÚR
ČR ve znění Aktualizací č.1-5.
2.7. Závěr
ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou jsou v souladu s PÚR ČR ve znění
Aktualizací č.1-5.
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÚR KRAJE VYSOČINA

3.1. Chronologie aktualizací ZÚR a změn ÚP Hamry nad Sázavou


ÚP Hamry nad Sázavou byl vydán dne 31.7.2007, před nabytím účinnosti ZÚR Kraje
Vysočina.



V rámci Změny č.1 ÚP Hamry nad Sázavou, která byla vydána dne 28.6.2012, byl ÚP Hamry
nad Sázavou uveden do souladu se ZÚR Kraje Vysočina, které nabyly účinnosti dne
22.11.2008.



V rámci Změny č.2 ÚP Hamry nad Sázavou, která byla vydána dne 15.6.2015 , byl ÚP Hamry
nad Sázavou uveden do souladu s Aktualizací č.1 ZÚR Kraje Vysočina, která byla vydána dne
18.9.2012.



Dne 13.9.2016 byly vydány Aktualizace č.2 a 3 ZÚR Kraje Vysočina. Aktualizace č.2 definuje
nové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území č.8a, 8b, 8c a 8d. V
rámci Změny č.3 ÚP Hamry nad Sázavou, která byla vydána dne 13.6.2017, bylo ověřeno, že
je ÚP Hamry nad Sázavou v souladu s uvedenými novými prioritami. Aktualizace č.3
neupravuje jevy nebo podmínky, které se týkají správního území obce Hamry nad Sázavou.



Po vydání Změny č.3 ÚP Hamry nad Sázavou byla dne 12.12.2017 vydána Aktualizace č.5
ZÚR Kraje Vysočina. Aktualizace č.5 neupravuje jevy nebo podmínky, které se týkají
správního území obce Hamry nad Sázavou.



Po vydání Změny č.3 ÚP Hamry nad Sázavou byla dne 14.5.2019 vydána Aktualizace č.6
ZÚR Kraje Vysočina. Aktualizace č.6 neupravuje jevy nebo podmínky, které se týkají
správního území obce Hamry nad Sázavou.



Po vydání Změny č.3 ÚP Hamry nad Sázavou byla dne 8.9.2020 vydána Aktualizace č.4 ZÚR
Kraje Vysočina. Aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina ruší ve správním území obce Hamry nad
Sázavou koridor DK02 pro homogenizaci tahu silnice I/19, zpřesňuje rozsah RBC 1565
Peperek a zároveň ruší veřejně prospěšný status veškerých prvků ÚSES regionální a
nadregionální úrovně. Zrušení koridoru DK02 a zrušení veřejně prospěšného statusu prvků
ÚSES je řešeno v rámci této ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou. Zpřesnění rozsahu RBC 1565
Peperek, které odpovídá Aktualizaci č.4 ZÚR Kraje Vysočina, je již v ÚP Hamry nad Sázavou
obsaženo, proto není v rámci ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou rozsah tohoto biocentra
upravován.



Po vydání Změny č.3 ÚP Hamry nad Sázavou byla dne 13.4.2021 vydána Aktualizace č.8
ZÚR Kraje Vysočina. Aktualizace č.8 neupravuje jevy nebo podmínky, které se týkají
správního území obce Hamry nad Sázavou.



Po vydání Změny č.3 ÚP Hamry nad Sázavou nabyla účinnosti dne 20.10.2021 Aktualizace
č.7 ZÚR Kraje Vysočina. Aktualizace č.7 neupravuje jevy nebo podmínky, které se týkají
správního území obce Hamry nad Sázavou.

3.2. Priority územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území
Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou stanoveny v ZÚR
Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č.1-8, jsou v ÚP Hamry nad Sázavou splněny následně:
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Článek 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
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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.

B1



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



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



Článek 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.



Článek 05: Dopravní infrastruktura v řešeném území byla již komplexně řešena v rámci
stávajícího územního plánu a změn č.1-3.



Článek 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. ZČ4 ÚP Hamry nad
Sázavou uvedené podmínky respektuje.



Článek 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 ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou a posilován
vymezením dalších ploch přestavby 4A a 4B.



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



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



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



Článek 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.



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



Článek 09: Řešené území neleží v blízkosti hranic Kraje Vysočina.
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3.3. 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 ZČ4 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 ve znění Aktualizací č.1-8, následně:


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



Jsou respektovány přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Ochrana přírodních hodnot je
jedním z hlavních úkolů v rámci naplňování enviromentálního pilíře udržitelného rozvoje území
obce Hamry nad Sázavou. Přírodními hodnotami území obce Hamry nad Sázavou jsou
přírodní památka Rozštípená skála a evropsky významná lokalita NATURA 2000 - Dívka,
která se nachází v těsné blízkosti katastrální hranice obce. Kulturní hodnotou na území obce
je památkově chráněný objekt – vodní mlýn č.p. 222 a další nemovité kulturní památky.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v lokalitách, jejichž zástavba je spojená s nejméně
negativními dopady na nezastavěné území a uvedené hodnoty. Tyto principy jsou v ZČ4 ÚP
Hamry nad Sázavou respektovány.



ÚP Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro ochranu pozitivních znaků charakteristik
krajinného rázu s cílem zvýšení estetické hodnoty krajiny a ekologické stability.

ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou řeší úkoly pro územní plánování, které
jsou pro rozvojovou osu OSk 4 stanoveny v ZÚR Kraje Vysočina, následně:


Trasa silnice I/19 je v řešeném území 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. ZČ4 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.

3.4. Specifické oblasti
Řešené území není součástí specifických oblastí krajského významu, které jsou stanoveny
v ZÚR Kraje Vysočina.
3.5. Plochy a koridory nadmístního významu
ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č.1-8 vymezují ve správním území obce Hamry nad
Sázavou následující plochy a koridory nadmístního významu:
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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 pro založení nadregionálního biokoridoru NK125 K124 – Žákova hora. Tento koridor
byl zpřesněn v rámci Změny č.2 ÚP Hamry nad Sázavou.
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Plocha pro založení regionálního biocentra RC Peperek. Tato plocha byla zpřesněna v rámci
Změny č.2 ÚP Hamry nad Sázavou.



V textové části ZÚR kraje Vysočina je navíc uvedeno regionální biocentrum RC Babín. 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.

ÚP Hamry nad Sázavou navíc vymezuje následující plochy a koridory nadmístního významu,
které ale byly zrušeny v rámci Aktualizace č.4 ZÚR Kraje Vysočina:


Koridor DK02 pro homogenizaci trasy silnice I/19. Tento koridor a jeho veřejně prospěšný
status je rušen v rámci této ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou.



Veřejně prospěšná opatření U018 a U027 k založení ÚSES. Veřejně prospěšný status
založení prvků ÚSES je rušen v rámci této ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou.

3.6. 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 ZČ4 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 ZČ4 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.

3.7. Oblasti krajinného rázu
ÚP Hamry nad Sázavou i ZČ4 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.

B1
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3.8. Závěr
ÚP Hamry nad Sázavou je v souladu se ZÚR Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č.1-3. Do
souladu s Aktualizací č.4 ZÚR Kraje Vysočina je ÚP Hamry nad Sázavou uveden v rámci této Změny č.4
ÚP Hamry nad Sázavou. Aktualizace č.5-8 ZÚR Kraje Vysočina neupravují jevy nebo podmínky, které se
týkají správního území obce Hamry nad Sázavou.

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚAP

Pátá úplná Aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) pro území ORP Žďár nad Sázavou
byla pořízena v prosinci roku 2020. ÚAP ORP Žďár nad Sázavou nově definují ve správním území obce
Hamry nad Sázavou následující problémy k řešení:


ZD-5: „Průjezd silnice I/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.“ Tento
problém je částečně řešen realizací cyklostezky podél problematického úseku silnice I/19. ÚP
Hamry nad Sázavou dále vytváří vymezením ploch 1K a 1L podmínky pro prodloužení
cyklostezky podél celého úseku silnice I/19.



ZH-6: „Obec Hamry nad Sázavou patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obce ORP Žďár nad
Sázavou, přesto nemá ucelenou kanalizační síť“ 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 ZČ4 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. ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou tento princip zachovává.

5. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH
VZTAHŮ

V rámci řešení Změny č.2 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.
Výše uvedené návaznosti jsou v rámci této změny zachovány. Jiné záměry v řešeném území
koordinaci využívání území z hlediska širších územních vztahů nevyžadují.

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

ÚP Hamry nad Sázavou ani ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezují záležitosti nadmístního
významu, které nejsou řešeny v ZÚR Kraje Vysočina.
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7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY

Pokyny pro zpracování ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou, které jsou obsaženy ve Zprávě č.3 o
uplatňování Územního plánu Hamry nad Sázavou v uplynulém období, byly splněny následně:
Kapitola 6.1.1. Ochrana a rozvoj hodnot území:


ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou řeší účelné využití a prostorové uspořádání území. ZČ4 ÚP
Hamry nad Sázavou vytváří podmínky pro ochranu krajiny. Zastavitelné plochy jsou vymezeny
s ohledem na potenciál rozvoje obce a míry využití zastavěného území. Byla prověřena
vhodnost, potřebnost a využitelnost vymezených zastavitelných ploch.



ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje nové rozvojové plochy pro obytnou zástavbu,
občanské vybavení a výrobu, jejichž nově navržené využití by mělo být reálnější a tím ZČ4 ÚP
Hamry nad Sázavou zlepšuje podmínky pro dosažení udržitelného rozvoje území. ÚP Hamry
nad Sázavou vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj charakteristických znaků krajiny
vytvářející jedinečnost krajiny. Konkrétní vyhodnocení souladu je uvedeno v kapitole 3.7. ZČ4
ÚP Hamry nad Sázavou uvedené principy zachovává.

Kapitola 6.1.2. Urbanistická koncepce:

B1



ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou zachovává urbanistickou koncepci, která je stanovena v ÚP
Hamry nad Sázavou. Navržené změny nemají vliv na celkovou koncepci rozvoje řešeného
území.



Katastrální mapa a zastavěné území byly aktualizovány ke dni 31.5.2021.
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Možnost změny způsobu využití území byly v jednotlivých požadovaných lokalitách prověřeny
a řešeny následně:
číslo
navrhozáměvatel změny
ru

1

B1

charakter
změny
k prověření

poloha

změna způsobu
využití částí
zastavitelných
ploch 1J a 1I u fotbalového
Pavel
z občanského hřiště, plochy
Blažíček
vybavení na
1J a 1I
plochy pro
bydlení
venkovské

2

Lenka
Mokrá

3

Michal
Pecka

dotčené
pozemky,
kat.úz.

způsob zohlednění
v rámci ZČ4
ÚP Hamry nad Sázavou
Požadavku není možné vyhovět.
Rozvoj bydlení není na
uvedeném pozemku vhodný
z urbanistických ani hygienických
důvodů. Pozemek je sevřen ve
směru východ-západ mezi
stávající provozovnu
(autoopravna) a hřiště včetně
ploch pro jeho další rozvoj. Ve
směru sever-jih je ohraničen
železniční tratí a silnicí. Na
uvedeném pozemku bude
docházet k silné kumulaci
638/5;
negativních hygienických vlivů
Hamry
z výše uvedených provozů a z
nad
Sázavou dopravy, které nebude možné
z důvodu velmi nízké šířky
pozemku parc.č. 638/5 (max.19
m) eliminovat vhodným
umístěním rodinného domu
v rámci pozemku. Výstavba
rodinného domu by tak byla
podmíněna omezením výše
uvedených provozů, což je
z hlediska hierarchie priorit a
potřebě rovného přístupu vůči
všem subjektům v území
nepřijatelné.

vymezení nové
v návaznosti na
část
Požadavek je splněn vymezením
zastavitelné
severní okraj
676/1; nové zastavitelné plochy 4C pro
plochy pro
zastavěného Najdek na bydlení venkovské – viz kapitola
bydlení
území Najdku Moravě
9.5.
venkovské
Požadavku není možné vyhovět.
Možnost vymezení zastavitelné
plochy na uvedeném pozemku již
byla prověřována v rámci Změny
č.1 ÚP Hamry nad Sázavou –
s negativním výsledkem.
Podmínky v území se od té doby
vymezení nové v návaznosti na
část
nezměnily. Pozemek je součástí
zastavitelné
severní okraj
511/28; ZPF a nachází se na něm půdy
plochy pro
zastavěného Najdek na II.třídy ochrany. Dle ustanovení
bydlení
území
Moravě
§4 odst.3 zák.č.334/92 Sb. lze
venkovské
Šlakhamrů
„zemědělskou půdu I. a II. třídy
ochrany odejmout pouze v
případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.“ Rozvoj obytné
zástavby není převažujícím
veřejným zájmem.
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4

5

B1

Tento požadavek byl samostatně
vymezení nové
v návaznosti na
část 587; řešen v rámci ZČ5 ÚP Hamry
zastavitelné
Tomáš
severní okraj
plochy pro
Najdek na nad Sázavou (vymezení nové
zastavěného
Pinkava
Moravě zastavitelné plochy 5A), která již
bydlení
území Najdku
byla vydána.
venkovské
Požadavku není možné vyhovět.
Možnost vymezení zastavitelné
plochy na zbývající části
uvedeného pozemku již byla
prověřována v rámci Změny č.2
ÚP Hamry nad Sázavou –
s negativním výsledkem.
Podmínky v území se od té doby
nezměnily. Pozemek je součástí
ZPF a nachází se na něm půdy
v návaznosti na
II.třídy ochrany. Dle ustanovení
vymezení nové severní okraj
§4 odst.3 zák.č.334/92 Sb. lze
část
zastavitelné
zastavěného
511/30; „zemědělskou půdu I. a II. třídy
Miloš
plochy pro
území
ochrany odejmout pouze v
Najdek na
Raudenský
Šlakhamrů,
bydlení
Moravě případech, kdy jiný veřejný zájem
venkovské v návaznosti na
výrazně převažuje nad veřejným
plochu 2I
zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.“ Rozvoj obytné
zástavby není převažujícím
veřejným zájmem. V rámci
Změny č.2 ÚP Hamry nad
Sázavou tak byla na části
uvedeného pozemku kde nejsou
vysoce chráněné druhy půd,
nově vymezena zastavitelná
plocha 2I.
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6

7

8

B1

Požadavku není možné vyhovět.
Jedná se o pozemek, který je
obklopen lesními pozemky a celý
se nachází v pásmu 50 m od
okraje lesa. Budoucí budova by
nemohla být umístěna ve větší
vzdálenosti než 20 od okraje
lesa, a docházelo by tak
k omezování hospodaření na
navazujících lesních pozemcích.
Rekreační využití uvedeného
pozemku by ani nebylo v souladu
s prioritami územního plánování
Kraje Vysočina pro zajištění
vymezení nové mezi lesními
583;
udržitelného rozvoje území. Dle
pozemky
Ivana
zastavitelné
Najdek na
severně od
plochy pro
článku (07b) ZÚR Kraje Vysočina
Smrčková
Moravě
je stanoveno se soustředit na
Najdku
rekreaci
vyvážené a efektivní využívání
zastavěného území a zachování
funkční a urbanistické celistvosti
sídel a v souvislosti s tím
zajišťovat plnohodnotné využití
ploch a objektů v zastavěném
území a preferovat rekonstrukce
a přestavby nevyužívaných
objektů a areálů v sídlech před
výstavbou ve volné krajině.
Zastavitelné plochy se vymezují
v bezprostřední návaznosti na
zastavěné území.
Požadavku není možné vyhovět.
Možnost vymezení zastavitelné
plochy na uvedeném pozemku již
byla prověřována v rámci Změny
č.1 ÚP Hamry nad Sázavou –
s negativním výsledkem.
Podmínky v území se od té doby
vymezení nové
nezměnily. Pozemek je součástí
zastavitelné v návaznosti na
část 511/6
ZPF a nachází se na něm půdy
plochy
severní okraj
288/1;
Vlastimil
II.třídy ochrany. Dle ustanovení
s možností
zastavěného
Najdek na
Rosecký
§4 odst.3 zák.č.334/92 Sb. lze
umístění
území
Moravě
„zemědělskou půdu I. a II. třídy
skladovacích
Šlakhamrů
ochrany odejmout pouze v
prostor
případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.“ Rozvoj obytné
zástavby není převažujícím
veřejným zájmem.
vymezení nové
plochy
945/1, Požadavek je splněn vymezením
přestavby
nové plochy přestavby 4B
část
947/8;
z plochy
Leoš
zemědělského Hamry z plochy zemědělské výroby na
Vašek
zemědělské
areálu
nad
plochy lehkého průmyslu – viz
výroby na
Sázavou
kapitola 9.4.
plochy lehkého
průmyslu
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9

Zdeněk
Ambrož

10

Marek
Janda

Požadavku není možné vyhovět.
Pozemek je součástí ZPF a
nachází se na něm půdy I.třídy
ochrany. Dle ustanovení §4
odst.3 zák.č.334/92 Sb. lze
vymezení nové v návaznosti na 687/32,
„zemědělskou půdu I. a II. třídy
zastavitelné východní okraj 688/1;
ochrany odejmout pouze v
plochy pro
zastavěného
Hamry
bydlení
území Dolních
nad
případech, kdy jiný veřejný zájem
venkovské
Hamrů
Sázavou výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.“ Rozvoj obytné
zástavby není převažujícím
veřejným zájmem.
vymezení nové
plochy
Požadavek je splněn vymezením
uvnitř
265/2;
přestavby
nové plochy přestavby 4A
zastavěného
Najdek na
z plochy
z plochy rekreace na bydlení
území
Moravě
rekreace na
venkovské – viz kapitola 9.4.
Šlakhamrů
bydlení
venkovské



Možnost úpravy hranice mezi zastavitelnými plochami 1I a 1J byla prověřována. Dosud v této
lokalitě zatím není žádný konkrétní záměr na využití, a proto nelze hodnotit, zda je rozsah
uvedených ploch dostatečný. Trasa vedení VN není zásadním limitem využití území, v případě
potřeby lze provést jeho přeložku. tak, aby bylo umožněno efektivnější využití uvedených
ploch. Hranice mezi plochami 1I a 1J proto upravována nebyla.



Záměr č.10 (vymezení plochy přestavby 4A byl vztažen i na sousední pozemky parc.č. 265/1,
265/3, 264, 266/1 ,266/2, 269 a 270. Z hlediska koncepčního a rovného přístupu je vhodné
nastavit jednotné podmínky pro celou lokalitu. Navíc na pozemku parc.č.266/2 je již rodinný
dům zkolaudován.



Účelnost využití již vymezených zastavitelných ploch byla vyhodnocena a není nutné
vymezení nový zastavitelných ploch kompenzovat zrušením již vymezených zastavitelných
ploch – viz kapitola 8.

Kapitola 6.1.3. Koncepce veřejné infrastruktury:


ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou zachovává koncepci veřejné infrastruktury, která je stanovena v
ÚP Hamry nad Sázavou.



V souladu s Aktualizací č.4 ZÚR Kraje Vysočina je ve správním území obce Hamry nad
Sázavou zrušen koridor pro homogenizaci tahu silnice I/19.

Kapitola 6.1.4. Koncepce uspořádání krajiny:


Zpřesnění rozsahu RBC 1565 Peperek je již v ÚP Hamry nad Sázavou obsaženo, proto není
v rámci ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou dále upravováno.

Kapitola 6.2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit:


B1

ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje nové plochy územních rezerv.
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Kapitola 6.3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo:


V souladu s Aktualizací č.4 ZÚR Kraje Vysočina je zrušen veřejně prospěšný status prvků
ÚSES regionální a nadregionální úrovně (U018, U027).



V návaznosti na předchozí bod zrušit je zrušen i veřejně prospěšný status prvků ÚSES lokální
úrovně – jedná se o LC Rozštípená skála, které je vloženo do nadregionálního biokoridoru NK
125. Ostatní prvky ÚSES lokální úrovně veřejně prospěšný status neměly.

Kapitola 6.4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením
dohody o parcelaci:


ZČ4 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.

Kapitola 6.5. Požadavek na zpracování variant řešení:


Návrh ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou je zpracován invariantně.

Kapitola 6.6. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny a na uspořádání obsahu odůvodnění:


ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou je zpracována v rozsahu, v členění a v počtu kopií dle
uvedeného bodu.

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

Uvedené ustanovení se nepoužije. ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou nově vymezuje následující
zastavitelné plochy:


Zastavitelnou plochu 4C pro bydlení venkovské o výměře 0,14 ha. Tento rozsah je velmi nízký
a vymezením plochy 4C nedojde k podstatné změně celkové bilance vymezených
zastavitelných ploch pro bydlení v řešeném území.



Zastavitelnou plochu 4D pro plochy veřejných prostranství - zeleň veřejně přístupná o výměře
0,06 ha. Tento rozsah je velmi nízký a v ÚP Hamry nad Sázavou nejsou vymezeny žádné jiné
plochy pro rozvoj veřejných prostranství a zeleně.

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ

9.1. 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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9.2. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů
9.2.1.1. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany - LK TRA - Vzdušný
prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit 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, rozšíření stávajících nebo povolení
nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany - viz jev ÚAP - 102a. Ve
vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a
výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.
Do správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany - Koridor RR směrů zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování
obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V části koridoru RR směrů s atributem
výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n. t. jen na základě
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). Na celém
správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva
obrany:


výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy



výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů



výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení



výstavba vedení VN a VVN



výstavba větrných elektráren



výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická)
včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)



výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem



výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)



výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

9.2.1.2. Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní
povodní
Řešené území je ohroženo zvláštní povodní pod vodními díly Pilská, Strž a Staviště. Hranice
území ohroženého zvláštní povodní je vyznačena v koordinačním výkresu. V tomto území vzniká potřeba
plánování havarijních důsledků při případném protržení hráze.
Rozsah ohroženého území je poměrně malý, z větší části se překrývá s vyhlášeným záplavovým
územím řeky Sázavy Q100 a zejména se jedná o plochy mimo zastavěné území. V zastavěném území
jsou ohroženy zvláštní povodní pouze areál ČOV Žďár nad Sázavou, část chatové kolonie pod Horními
Hamry a jednotlivé nemovitosti na okraji Dolních Hamrů. Toto stabilizované území lze chránit lokálními
preventivními opatřeními ve formě zemních hrázek, příkopů, navyšováním úrovně terénu apod. Veškeré
návrhové plochy jsou vymezeny, s výjimkou plochy 3A pro rozšíření ČOV Žďár nad Sázavou, mimo
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území ohrožené zvláštní povodní i mimo záplavové území Q100. Plocha 3A je v tomto území vymezena
proto, že musí navazovat na stávající areál ČOV, jehož poloha je dána spádovými poměry v území.
9.3. Úpravy hranic zastavěného území
Katastrální mapa byla aktualizována ke dni 31.5.2021. Hranice zastavěného území byla
rozšířena o pozemky parc.č. 185/1 a 185/3 v KÚ Najdek na Moravě. Důvodem pro rozšíření je potřeba
odstranění drobné nesrovnalosti – uvedené pozemky jsou vymezeny jako plochy bydlení venkovského
typu. Tento druh využití území se nesmí vyskytovat v nezastavěném území, a proto je hranice
zastavěného území upravena dle hranic ploch s rozdílným způsobem využití.
9.4. Vymezení nových ploch přestavby
ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou nově vymezuje následující plochy přestavby:


Plochu 4A pro přestavbu rekreační zástavby ve východní části zastavěného území Šlakhamrů
z plochy rekreace na bydlení venkovské. Jedná se o pozemky, které svoji velikostí a
napojením na dopravní a technickou infrastrukturu umožňují umístění rodinných domů. Na
pozemku parc.č.266/2 v KÚ Najdek na Moravě je již dokonce rodinný dům postaven.
Vymezení této plochy přestavby je v souladu s článkem 07b priorit územního plánování Kraje
Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území: „…soustředit se na vyvážené a efektivní
využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel a v
souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a
preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou
ve volné krajině.“



Plocha 4B pro přestavbu části zemědělského areálu z plochy zemědělské výroby na plochy
lehkého průmyslu. Vymezení této plochy přestavby je v souladu s článkem 07b priorit
územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje území: „…soustředit se
na vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické
celistvosti sídel a v souvislosti s tím zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v
zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v
sídlech před výstavbou ve volné krajině.“

9.5. Vymezení nových zastavitelných ploch
ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou vymezuje následující zastavitelné plochy:
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Plocha 4C pro bydlení venkovského typu vymezená v návaznosti na severovýchodní okraj
zastavěného území místní části Najdek na Moravě. Plocha je vymezena tak, že vyplňuje
obtížně obhospodařovatelnou část pozemku parc.č.676/1 v KÚ Najdek na Moravě, která je
uzavřena ze všech čtyř stran: místní komunikací, účelovou komunikací, rybníkem a lokálním
biokoridorem.
Obdobně, jako v případě již schválené plochy 5A, je zástavba plochy 4C žádoucí
z hlediska ochrany krajinného rázu. V této severní části Najdku je hranice zastavěného území
vedena podél místní komunikace, která je jednostranně obestavěna tak, že jsou do
nezastavěného území orientovány štíty budov naopak a zahrady se zelení směrem do obce.
Jedná se o nevhodné uspořádání území, které negativně ovlivňuje vzhled Najdku, zejména při
dálkových pohledech od severu. Umožněním realizace zástavby na plochách 4C a 5A dojde
k oboustrannému obestavění místní komunikace tak, že směrem k místní komunikaci budou
umístěné rodinné domy a směrem do krajiny nezastavěné části zahrad. Zeleň zahrad pak
bude vytvářet přirozený přechod mezi sídlem a krajinu a přirozeně uzavírat zastavěné území
v této části Najdku.

Odůvodnění Změny č.4 Územního plánu Hamry nad Sázavou – Textová část zpracovaná projektantem

strana 17 z 20



Plocha 4D pro plochy veřejných prostranství - zeleň veřejně přístupná vymezená v obtížně
obhospodařovatelné proluce zastavěného území na pozemku parc.č. 688/6 v KÚ Najdek na
Moravě. Důvodem pro vymezení plochy 4D je potřeba vytvoření podmínek pro revitalizaci a
přestavbu dětského hřiště v rámci uvedených ploch veřejných prostranství a zeleně.

ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou rozděluje plochu 1G na tři samostatné plochy 1G1, 1G2 a 1G3 a
zároveň mění způsob využití plochy 1G2 z bydlení venkovského typu na plochy veřejných prostranství zeleň veřejně přístupná. V Horních Hamrech proběhla v uplynulém období intenzivní obytná zástavba,
která ale není doprovázená potřebným občanským vybavením a odpovídajícím veřejným prostranstvím.
Proto je k tomuto účelu nově vymezena plocha 1G2, na které se kromě výsadby zeleně předpokládá i
umístění dětského hřiště a přírodního sportoviště. Potřeba vymezení veřejných prostranství ve vazbě na
obytné plochy vyplývá i z ustanovení § 7 odst.2 vyhl.č.501/2006 Sb.
9.6. Úprava koridorů veřejné infrastruktury
V souladu s Aktualizací č.4 ZÚR Kraje Vysočina ruší ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou koridor DK02
pro homogenizaci tahu silnice I/19.
9.7. Úprava veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a veřejných prostranství
V souladu s Aktualizací č.4 ZÚR Kraje Vysočina ruší ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou následující
veřejně prospěšné stavby a opatření, které byly převzaty ze ZÚR Kraje Vysočina:


Koridor DK02 pro homogenizaci tahu silnice I/19.



Koridor U018 pro založení NK 125 K124 - Žákova hora.



Plochu pro založení RC 1565 Peperek.

Do NK 125 K124 - Žákova hora.je v ÚP Hamry nad Sázavou vloženo lokální biocentrum LC
Rozštípená skála, které je označeno jako veřejně prospěšné opatření VU1. S ohledem na zrušení veřejně
prospěšného statusu ÚSES nadregionální a regionální úrovně nemá smysl zachovávat veřejně
prospěšný status u prvků ÚSES lokální úrovně, kterým by chyběla vazba na prvky ÚSES vyšší úrovně.
Veřejně prospěšné opatření VU1 je proto v rámci ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou také zrušeno.
9.8. Úprava grafické části odůvodnění
V koordinačním výkrese a je aktualizováno záplavové území řeky Sázavy (dle dat, která byla
vyhlášena v roce 2021) a doplněno zobrazení aktivní zóny záplavového území.

10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZPF

10.1. Zdůvodnění potřeby a rozsahu záboru ZPF
ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou nově vymezuje pro bydlení Zastavitelnou plochu 4C o výměře 0,14
ha. Tento rozsah je velmi nízký a vymezením plochy 4C nedojde k podstatné změně celkové bilance
vymezených zastavitelných ploch pro bydlení v řešeném území. V uplynulém období (po vydání Změny
č.3 ÚP Hamry nad Sázavou) došlo k zastavění zastavitelných ploch v rozsahu 1,05 ha. Při započtení
výměry zastavitelných ploch pro, které byly vymezeny i v rámci Změny č.5 ÚP Hamry nad Sázavou
v rozsahu 0,36 ha tak má celkový rozsah vymezených zastavitelných ploch klesající tendenci. Potřeba
vymezení plochy 4C je dána lokálními důvody a požadavky na zvýšenou ochranu krajinného rázu
v místní části Najdek – viz kapitola 9.5.
ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou nově vymezuje pro veřejná prostranství a zeleň zastavitelnou
plochu 4D o výměře 0,06 ha. Tento rozsah je velmi nízký a dále v ÚP Hamry nad Sázavou nejsou
vymezeny žádné jiné plochy pro rozvoj veřejných prostranství a zeleně.
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10.2. Údaje o navrhovaném záboru ZPF
10.2.1. Charakter ploch předpokládaného záboru ZPF
Zábor ZPF je navržen na nově vymezených zastavitelných plochách 4C a 4D. Popis a
charakteristika navržených zastavitelných ploch je uvedena v kapitole 9.5.
10.2.2. Tabulka záboru ZPF
navržené označení
využití
plochy

výměra
plochy
(ha)

výměra záboru podle tříd ochrany (ha)
I.

bydlení

4C

0,14

veřejná
prostran.

4D

0,06

0,06

0,20

0,06

∑

II.

III.

IV.

V.

mimo
ZPF

zábor
informace informace
I. či II.třídy
*1) o existenci o existenci *2) obsažený
závlah
odvodnění
v platné
ÚPD

0,14

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

*1) odhad výměry záboru, na které bude provedena rekultivace na zemědělskou půdu
*2) informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody

10.2.3. Soulad navrženého záboru s dalšími zásadami ochrany ZPF
Navržený zábor ZPF nebude narušovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokové poměry
v území, síť zemědělských účelových komunikací, objekty zemědělské prvovýroby ani nebude zhoršovat
obhospodařovatelnost zbylé části ZPF.
Plocha 4C je situována tak, aby budoucí zástavba směřovala k ucelování a uzavírání tvaru
zastavěného území.
10.3. Zdůvodnění vhodnosti uvedeného řešení z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem
chráněných obecných zájmů
Navržené řešení je vhodné z následujících důvodů:
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Důvodem pro vymezení plochy 4C není potřeba zvyšování celkového rozsahu zastavitelných
ploch pro bydlení, ale zvýšená potřeba ochrany krajinného rázu v Najdku. V této severní části
Najdku je hranice zastavěného území vedena podél místní komunikace, která je jednostranně
obestavěna tak, že jsou do nezastavěného území orientovány štíty budov a naopak zahrady
se zelení směrem do obce. Jedná se o nevhodné uspořádání území, které negativně ovlivňuje
vzhled Najdku, zejména při dálkových pohledech od severu. Umožněním realizace zástavby
na ploše 4C budou vytvořeny podmínky pro oboustranné obestavění místní komunikace tak,
že směrem k místní komunikaci budou umístěné rodinné domy a směrem do krajiny
nezastavěné části zahrad. Zeleň zahrad pak bude vytvářet přirozený přechod mezi sídlem a
krajinu a přirozeně uzavírat zastavěné území v této části Najdku.



Plocha 4C pro bydlení je vymezena tak, že vyplňuje obtížně obhospodařovatelnou část
pozemku parc.č.676/1 v KÚ Najdek na Moravě, která je uzavřena ze všech čtyř stran: místní
komunikací, účelovou komunikací, rybníkem a lokálním biokoridorem.



Plocha 4C je vymezena na půdách V.třídy ochrany, což je z hlediska nízké kvality půdy
vhodnější řešení ve srovnání s jinými zastavitelnými plochami vymezenými v ÚP Hamry nad
Sázavou.



Zábor půd I.třídy ochrany je navržen na ploše 4D pro veřejná prostranství a zeleň.
Převažujícím veřejným zájmem je právě rozvoj uvedených prvků veřejné infrastruktury (včetně
dětského hřiště) a sídelní zeleně, které mají veřejně prospěšný charakter, a pro které nejsou
v řešeném území vymezeny žádné jiné rozvojové plochy. Vymezení plochy 4D právě v této
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lokalitě je dáno potřebou navázat na stávající veřejná prostranství v centru této místní části
tak, aby kombinace stávajících a nově navržených veřejných prostranství vytvářela jeden
urbanisticky logický celek. Vhodnost záboru ZPF v této lokalitě je dána tím, že se jedná o
obtížně obhospodařovatelnou klínovitou proluku zastavěného území.


ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou rozděluje plochu 1G na tři samostatné plochy 1G1, 1G2 a 1G3 a
zároveň mění způsob využití plochy 1G2, která okrajově v rozsahu 0,03 ha zasahuje do půd
I.třídy ochrany. Způsob využití plochy 1G2 se mění z bydlení venkovského typu na plochy
veřejných prostranství - zeleň veřejně přístupná. Převažujícím veřejným zájmem je
urbanistická potřeba doplnit v uplynulém období realizovanou obytná zástavbu občanským
vybavením a odpovídajícím veřejným prostranstvím včetně možnosti umístění dětského hřiště
a přírodního sportoviště. Potřeba vymezení veřejných prostranství ve vazbě na obytné plochy
vyplývá i z ustanovení § 7 odst.2 vyhl.č.501/2006 Sb.

11. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
PUPFL

11.1. Údaje o navrhovaném záboru PUPFL
ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje plochy, jejichž využití by předpokládalo zábor pozemků
určených k plnění funkcí lesa.
11.2. Údaje o dotčení pásma 50 m od okraje lesa
ZČ4 ÚP Hamry nad Sázavou nevymezuje zastavitelné plochy umožňující zástavbu v pásmu 50 m
od okraje lesa.
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ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU HAMRY NAD SÁZAVOU
TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN

BAREVNÉ ZVÝRAZNĚNÍ ÚPRAV:
V návrhu ke společnému jednání rušený text
V návrhu ke společnému jednání doplňovaný text
V návrhu k vydání doplňovaný text

1.

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Územní plán obce řeší celé správní území obce zahrnující obec Hamry n.S. a části obce Najdek a
Šlakhamry. Zastavěné území je vymezeno ke dni 31.1.2021 31.5.2021.
2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Územní plán Hamry nad Sázavou zohledňuje republikové priority územního plánování, které jsou
stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán Hamry nad Sázavou vytváří
předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na
prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. ÚP Hamry nad Sázavou stanovuje podmínky
pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území.
Cílem koncepce rozvoje území obce je vytvořit územní podmínky pro bytovou výstavbu ve formě
rodinných domů, případně bytových domů v každé části obce, pro občanskou vybavenost a podnikatelské
aktivity, které nebudou negativně zatěžovat krajinu a to vše v bezprostřední blízkosti většího města.
V oblasti výroby se nepředpokládá výrazný rozvoj, v území je navržena lokalita severně ČOV pro
výrobu a služby výrobního charakteru.
Nepřípustná je výstavba nových objektů individuální rekreace mimo stávající území rekreace.
3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
Návrh urbanistického rozvoje obcí vychází ze stávajícího charakteru sídla a jeho funkcí. Při
navrhování ploch pro novou výstavbu je nutné respektovat stávající urbanistickou strukturu, krajinářskou a
rekreační hodnotu území a rovněž skutečnost, že se obec nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy.
Vymezení zastavitelných ploch
Šlakhamry
A - lokalita se nachází na severozápadním okraji části obce Šlakhamry podél cesty. Plocha bydlení
venkovského typu. RD budou situovány podél cesty, hloubka lokality je cca 50m. Velikostně budou
stavební pozemky řešeny nadstandardně se zvýšeným důrazem na zapojení okraje sídla.
B - lokalita se nachází na severozápadním okraji části obce Šlakhamry podél cesty. Plocha bydlení
venkovského typu. RD budou situovány podél cesty, hloubka lokality je cca 50m. Velikostně budou
stavební pozemky řešeny nadstandardně se zvýšeným důrazem na zapojení okraje sídla.
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1A - plocha pro bydlení venkovského typu vymezená v návaznosti na jižní okraj zastavěného území místní
části Šlakhamry. Rodinné domy budou situovány podél cest. Velikostně budou stavební pozemky
řešeny nadstandardně se zvýšeným důrazem na zapojení okraje sídla.
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 - lokalita se nachází na severním okraji části obce Najdek mezi stávající zástavbou a železnicí. Plocha
bydlení venkovského typu
D - lokalita se nachází na severním okraji části obce Najdek mezi stávající zástavbou a železnicí. Plocha
bydlení venkovského typu
E - lokalita se nachází na severním okraji části obce Najdek na okraji zástavby. Plocha bydlení venkovského
typu
F - lokalita se nachází na severním okraji části obce Najdek mezi stávající zástavbou a železnicí. Plocha
bydlení venkovského typu. Zachován bude relikt úvozové cesty včetně doprovodných ovocných
dřevin jako krajinotvorný prvek.
1C - plocha pro bydlení venkovského typu vymezená v návaznosti na severní okraj zastavěného území
místní části Najdek.. Zástavba na této ploše je podmíněna souhlasem příslušného správce
železniční dopravní cesty a dále je podmíněna provedením opatření, která zajistí splnění
hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb.
2B - plocha pro bydlení venkovského typu vyplňující proluku mezi plochou D a místní komunikací.
4C - plocha pro bydlení venkovského typu umožňující rozvoj obytné zástavby v návaznosti na severní okraj
zastavěného území. Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavěném území a v zastavitelných
plochách nebyly s příslušným orgánem ochrany přírody dohodnuty. Krajinný ráz se bude posuzovat
individuálně v rámci navazujících řízení.
5A - plocha pro bydlení venkovského typu umožňující rozvoj obytné zástavby v návaznosti na severní okraj
zastavěného území. Vzhled zástavby musí zohledňovat zvýšenou potřebu ochrany krajinného rázu
v této lokalitě. Podmínky ochrany krajinného rázu v zastavěném území a v zastavitelných plochách
nebyly s příslušným orgánem ochrany přírody dohodnuty. Krajinný ráz se bude posuzovat
individuálně v rámci navazujících řízení.
ÚP Hamry nad Sázavou stanovuje pro plochu 5A následující podmínky plošného a prostorového
uspořádání:
- Výměra stavebních pozemků smí být v rozmezí 1000 – 1200 m2.
- Intenzita využití pozemku smí být nejvýše 20 %. Intenzitou využití se rozumí poměr mezi
zastavěnou plochou a celkovou plochou stavebního pozemku.
- Budovy musí být na pozemku umístěny tak, aby směrem do krajiny byla orientována
nezastavěná část pozemku (zahrada), a zástavba navazovala na přilehlou místní komunikaci a
okraj zastavěného území.
- Zástavba musí mít charakter individuálních rodinných domů s jedním nadzemním podlažím a
obytným podkrovím, případně i s jedním podzemním podlažím.
- Hloubka zástavby nesmí být vyšší než 10,5 m. Hloubkou zástavby se rozumí půdorysná
vzdálenost vnějších stran obvodových stěn, které jsou orientovány ve směru převažujícího
rozměru budovy nebo traktu. V případě složitějších půdorysných tvarů (např. „L“, „U“ apod.) se
hloubka zástavby posuzuje pro každý trakt samostatně. Za samostatný trakt se považuje taková
část stavby, jejíž půdorysné uspořádání se promítá do členění střešních rovin. Schématické
znázornění výše uvedeného principu posuzování hloubky zástavby při různých půdorysech:
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sklonu 40-45°.
Hlavní hřeben a nejdelší strana hlavní budovy na stavebním pozemku musí být orientovány
souběžně s přilehlou místní komunikací.

U lokalit v ochranném pásmu dráhy bude výstavba povolena pouze se souhlasem drážního
správního úřadu a za podmínek jím stanovených. Případná protihluková opatření budou hrazena stavebníky
RD.
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 n.S.
H - lokalita se nachází na severním okraji obce Hamry nad Sázavou mezi silnicí III/01843 a železnicí. Plocha
rekreace- sportovní. Požaduje se zachovat průběh LBK sportovní plochou tak, aby byl funkční. U
této lokality je stavební činnost v ochranném pásmu dráhy povolena pouze se souhlasem drážního
správního úřadu a za podmínek jím stanovených.
CH - lokalita se nachází na východním okraji části obce Horní Hamry. Plocha bydlení venkovského typu
K - lokalita se nachází na východním okraji části obce Horní Hamry. Plocha bydlení – venkovského typu.
M - lokalita se nachází na východním okraji části obce Horní Hamry mezi silnicí I/19, výrobním areálem,
železnicí a ČOV. Plocha výroby a skladů – lehký průmysl. U této lokality je stavební činnost
v ochranném pásmu dráhy povolena pouze se souhlasem drážního správního úřadu a za podmínek
jím stanovených.
O - lokalita se nachází na jihozápadním okraji části obce Dolní Hamry jižně silnice I/19. Plocha bydlení
venkovského typu
Q - lokalita se nachází na východním okraji části obce Horní Hamry. Plocha občanské vybavenosti komerční.
1D – plocha pro bydlení venkovského typu vymezená v proluce mezi zastavěným územím a bývalým
zemědělským areálem v místní části Dolní Hamry.
1F – plocha pro občanské vybavení – obecné vymezená v prostoru mezi bývalou železniční tratí a místní
komunikací v místní části Dolní Hamry. Zástavba na této ploše musí respektovat podmínky využití
koridoru pro homogenizaci trasy silnice I/19. 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.
1G - plocha pro bydlení venkovského typu vyplňující rozsáhlou proluku mezi zastavitelnými plochami CH, I,
K, údolní nivou, silnicí III/01843 a zastavěným územím v místní části Horní Hamry. Plocha je určená
pro poslední etapu výstavby rodinných domů v této lokalitě. Zástavba na části této plochy je
podmíněna zpracováním územní studie, která bude řešit parcelaci, odstupové vzdálenosti a
koncepci dopravní a technické infrastruktury. V rámci této studie musí být také řešeno umístění
veřejných prostranství o minimální výměře 3000 m2. Veřejná prostranství musí být vymezena tak,
aby jejich poloha měla urbanistickou logiku. Nežádoucí je umísťování veřejných prostranství na
periferiích nebo v hůře dostupných částech území.
1G1 - plocha pro bydlení venkovského typu vyplňující rozsáhlou proluku mezi zastavěným územím, údolní
nivou a silnicí III/01843 v místní části Horní Hamry. Plocha je určená pro poslední etapu výstavby
rodinných domů v této lokalitě. Zástavba na části této plochy je podmíněna zpracováním územní
studie, která bude řešit parcelaci, odstupové vzdálenosti a koncepci dopravní a technické
infrastruktury. Při využití plochy je nutné zohlednit trasu stávajícího vodovodního přivaděče VP Žďár
– VDJ Nížkov včetně jeho ochranného pásma 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
1G2 - plocha pro veřejná prostranství – veřejně přístupná zeleň, která doplňuje stávající obytnou zástavbu v
místní části Horní Hamry. V rámci této plochy se předpokládá umístění dětského hřiště a přírodního
sportoviště. Při využití plochy je nutné zohlednit trasu stávajícího vodovodního přivaděče VP Žďár –
VDJ Nížkov včetně jeho ochranného pásma 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
1G3 - plocha pro bydlení venkovského typu v místní části Horní Hamry doplňující plochu CH do uceleného
tvaru tak, aby bylo možné řešit efektivně a hospodárně parcelaci a uzavřít zástavbu v této části
obce.
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1H - plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava vymezená v proluce mezi čerpací stanicí pohonných
hmot a obytnou zástavbou v místní části Horní Hamry. Plocha je určená pro úpravu křižovatky silnic
I/19 a III/01843. Vymezením plochy 1H nedochází ke zrušení nebo úpravě územním plánem
navržené okružní křižovatky silnic I/19 a III/01843 v místě stávající stykové křižovatky uvedených
silnic.
1I – plocha pro občanské vybavení – sportovní vymezená v návaznosti na stávající sportovní areál a
zastavěné území v místní části Horní Hamry. Společně s plochou 1J vyplňuje klínovitou proluku mezi
sportovním areálem, železniční tratí a silnicí III/01843. Zástavba na části plochy uvnitř ochranného
pásma železnice je podmíněna souhlasem příslušného správce železniční dopravní cesty.
1J – plocha pro občanské vybavení – obecné vymezená v návaznosti na zastavěné území v místní části
Horní Hamry. Společně s plochou 1I vyplňuje klínovitou proluku mezi sportovním areálem, železniční
tratí a silnicí III/01843. Zástavba na části plochy uvnitř ochranného pásma železnice je podmíněna
souhlasem příslušného správce železniční dopravní cesty.
1K – plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava určená pro výstavbu cyklostezky Hamry nad Sázavou
– Sázava.
1L – plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava určená pro výstavbu cyklostezky Hamry nad Sázavou
– křižovatka silnic křižovatka silnic I/19 a III/01842.
1M – plocha pro občanské vybavení – sportovní vymezená bez návaznosti na zastavěné území v místní
části Dolní Hamry. Z tohoto důvodu nesmí být na ploše 1M umísťovány stavby, které mají charakter
budov. Předpokládají se pouze terénní úpravy v souvislosti s realizací krosového hřiště. V případě
vzniku chráněných venkovních prostorů na této ploše nesmí být tyto prostory zasaženy nadlimitními
hladinami hluku z provozu na silnici I/19.
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.
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.
4D – Plocha pro veřejná prostranství – veřejně přístupná zeleň, která doplňuje stávající veřejná prostranství
a zeleň v centru levobřežní části Dolních Hamrů. V rámci této plochy se předpokládá umístění
dětského hřiště.
U ploch Q a M bude provedeno vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí a krajinný ráz na
základě konkrétního záměru.
V rámci územního a stavebního řízení k jednotlivým záměrům budou preferována nebo přímo
vyžadována taková architektonická a technická řešení staveb, která by omezila nebo přímo vyloučila jejich
případné nepříznivé vlivy na ovzduší, na kvalitu povrchových a podzemních vod a na odtokové poměry
dotčených lokalit. Při povolování a umísťování staveb ve všech návrhových plochách budou respektovány
obecné podmínky pro výstavbu v CHKO.
Vymezení ploch přestavby
Šlakhamry
V této místní části nejsou vymezeny plochy přestavby.
4A – Plocha pro přestavbu rekreačních objektů na východním okraji Šlakhamrů na bydlení – venkovského
typu. Budovy na této ploše musí být umístěny ve vzdálenosti alespoň 25 m od okraje lesa.
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.
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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.
4B - Plocha pro přestavbu části zemědělského areálu na plochu výroby a skladování – lehký průmysl.
Budovy na této ploše musí být umístěny ve vzdálenosti alespoň 25 m od okraje lesa.
Systém sídelní zeleně
V plochách G,H,M,Q budou zachovány pokud možno veškeré vzrostlé dřeviny jako dělící, ochranné
a krajinotvorné prvky a budou doplněny i výsadbou nových dřevin.
Pro rozvoj sídelní zeleně je vymezena zastavitelná plocha 4D.
4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ
4.1. Doprava
Silnice I. a III. třídy jsou v řešeném území stabilizovány, předpokládají se pouze drobné úpravy trasy
silnice I/19 a úprava křižovatky silnic I/19 a III/01843. Pro homogenizaci trasy silnice I/19 je vymezen koridor
šířce 20-100 m. 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.).
Pro úpravu křižovatky silnic I/19 a III/01843 je vymezena plocha 1H.
Nové místní komunikace budou třídy C2, kategorie MO 6,6 / 30. Na nich je navržen smíšený pěší a
automobilový provoz, bez zvýšených chodníků vzhledem k malé intenzitě projíždějících vozidel.
V obousměrných komunikacích budou ploch pro krátkodobé odstavení vozidel umístěny mimo hlavní
dopravní prostor a budou sdruženy s vjezdy na pozemek. U lokality L, M se předpokládá napojení na silnici
I/19. U lokalit N a O se předpokládá napojení na silnici I/19 v místě stávající cesty. Lokality K a J budou
napojeny na silnici III/031843 v jednom místě.
Ostatní lokality jsou dopravně připojeny na místní komunikace.
Železniční doprava
Stávající železniční trať č. 250 Havlíčkův Brod-Brno je stabilizována.
Pěší a cyklisté
Navržena je výstavba chodníku podél silnice I/19 na její pravé straně ve směru na Žďár n.S. Tento
chodník bude prodloužen až na hranici katastru. Zřízení chodníku je nutno uvažovat i při silnici III/01843 ve
směru na Najdek.
V území jsou cyklistické stezky I-III kategorie a IV. kategorie. Navrženo je propojení cyklistické
stezky od města Žďár n.S. s rekreační osadou u Sázavy.
4.2. Vodní hospodářství
4.2.1. Zásobování vodou
Horní Hamry
Pro navrhovanou zástavbu se navrhuje vytvořit nové tlakové pásmo napojené přímo na zásobovací
řad DN 150 z vodovodu Žďár n.S.
Dolní Hamry
Vzhledem k výškovému situování zástavby na kótách 560 – 580 m n.m. nelze zajistit gravitační
zásobování zástavby ze stávajícího zemního vodojemu 50 m3 (580/578,10 m n.m.) a bude nutné doplnit při
vodojemu ATS stanici a vytvořit tak další vyšší samostatné tlakové pásmo.
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Navrženo je propojení horního tlakového pásma s přivaděčem DN 150 přes dolní tlakové pásmo.
V rámci návrhu zástavby je proto nutné počítat s vyššími dotacemi z přivaděče DN 150. Vzhledem
k výpočtům celkových potřeb vody se navrhuje územně hájit prostor pro rozšíření stávajícího vodojemu o
cca 50 m3.
Vzhledem k výškovému situování navrhované zástavby doporučujeme vybudovat v prostoru
vodojemu ATS stanici a vytvořit tak samostatné vyšší tlakové pásmo pro navrhovanou zástavbu.
Najdek
Šlakhamry
Pro potřebu nové zástavby je navržena výstavba nového zásobovacího řadu DN 80 odbočujícího
z přivaděče DN 150 přes samostatnou vodoměrnou šachtu. Řad bude veden podél nově navržené zástavby
a zajistí dodávku kvalitní pitné vody jako pro spotřební, tak pro požární účely.
Stávající systém zásobování vodou tak zůstane zachován, lze ho následně propojit s navrhovaným
řadem z přivaděče DN 150.
Potrubí veřejného vodovodu nesmí být propojeno s vodovodními řady soukromých zdrojů. Pro
odběry požárního zásahu je třeba zajistit a dle potřeby upravit a udržovat odběrná místa u vodotečí, rybníků
a požárních nádrží.
4.2.2. Kanalizace
Horní Hamry
Odkanalizování navrhované zástavby je navrženo oddílným způsobem. Splašková kanalizace bude
svádět splaškové odpadní vody k ČS situované pod územím u Frendlovského rybníka. Z ČS budou odpadní
vody přečerpána do spojné šachty před ČOV Žďár n.S. Dešťové vody budou samostatnou kanalizací
svedeny do Sázavy.
Stávající zástavba nad rybníkem odkanalizovaná do Sázavy bude řešena odlehčením dešťových
vod s přečerpáním do navrhované ČS u Frendlovského rybníka a společně se splaškovými vodami
z navrhované zástavby budou přečerpávány na ČOV. Obdobně bude řešena i stávající zástavbu pod
Frendlovským rybníkem.
Dolní Hamry
Odkanalizování zástavby se navrhuje koncepčně řešit přečerpáním na ČOV Žďár n.S. V dolní části
území u vyústí kanalizace jsou navrženy odlehčovací komory, z nichž dvojím přečerpáním budou odpadní
vody dopravována na ČOV. Čerpací stanice jsou navrženy u vyústi kanalizace u Sázavy a u bývalé
zastávky.
Nově navrhovanou zástavbu je řešena oddílnou kanalizací, se samostatným přečerpáním na ČOV (v
případě celkové realizace), popř. přičerpáním do nadřazeného splaškového systému (čerpání celé místní
části). Čerpací stanice pro samotnou zástavbu je navrhována v prostoru u zemědělského družstva. Výtlačné
potrubí je vedeno podél komunikace a bude napojeno před ČOV do spojné šachty.
Najdek
Pro stávající zástavbu i nově navrženou zástavbu v Najdku navrhujeme splaškové vody pomocí
čerpací stanice přečerpávat do kanalizace v Dolních Hamrech, která bude napojena na stávající ČOV Žďár
n.S. V Najdeku jsou navrženy 2 čerpací stanice.
Šlakhamry
U stávající zástavby i nově navržené v Šlakhamrech je navrženo splaškové vody pomocí čerpací
stanice přečerpávat do kanalizace v Najdeku, která by byla podobným způsobem napojena na kanalizace
v Dolních Hamrech.
U stávající zástavby do doby výstavby oddělovacích komor a čerpacích stanic bude likvidace
odpadních vod od obyvatelstva řešena stávajícím způsobem, tzn. zejména jímkami na vyvážení, u
novostaveb v prolukách stávající zástavby navrhujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající
kanalizace. Alternativně lze doplnit stávající septiky třetím stupněm čištění (zemní filtr), pouze na základě
hydrogeologického posudku.
4.3. Elektrorozvody
Výstavba RD v lokalitě A+B, C+D bude připojena ze stávající TS Šlakhamry po vybudování
kabelových rozvodů a jejich propojením do stávajících sekundárních rozvodů.
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Soustředěná výstavba objektů se službami a RD v lokalitách E, F, G a H bude napájena z nové TS
připojené ze stávající vrchní linky procházející řešeným územím. Trafostanice bude provedena jako
jednosloupová s vrchním odpojovačem. Trafostanice bude postavena v ochranném pásmu stávajícího
vrchního vedení, aby byl minimalizováno omezení řešeného území ochranným pásmem výstavby nového
energetického zařízení. V první fázi výstavby je možno uvažovat s napájením z TS Za Mokrejšovými a z TS
Impreso. Tyto kabelové rozvody budou sloužit pro vzájemné sekunderní propojení lokalit pro možnost zálohy
napájení lokalit v případě poruchy, revizí a oprav.
Výstavba RD v lokalitě I a CH bude připojena ze stávající TS Hamry U zastávky po vybudování
kabelových rozvodů a jejich propojením do stávajících sekunderních rozvodů.
Lokalita území pro výrobu ozn. J bude připojena z TS Impreso.
4.4. Telekomunikace
Nově navržené lokality budou připojeny na stávající kabelové telekomunikační rozvody či vrchní
vedení.
4.5. Zásobování teplem a plynem
Vytápění objektů bude decentralizované, s použitím domovních kotelen nebo lokálních topidel.
Palivem bude plyn, v menší míře zůstane palivem i uhlí a elektrická energie. U stávajících domů se
doporučuje maximální připojení stávajících domácností na plyn. U nové výstavby by mělo být vytápění na
plyn.
4. 6. Nakládání s odpady
Tuhý domovní odpad bude soustřeďován v 110 l popelnicích, které jsou pravidelně vyváženy
technickými službami na skládku. V každé části obce jsou kontejnery na plast a sklo.
4.7. Občanská vybavenost a veřejná prostranství
Pro rozvoj občanské vybavenosti nadmístního charakteru je vymezena plocha Q v přímé návaznosti
na dopravní infrastrukturu. Objekty občanského vybavení související s bydlením lze situovat i ostatních plch
s rozdílným způsobem využití.
Stávající veřejná prostranství budou zachována a postupně upravována dle dílčích projektů.
5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ
Území určené k výstavbě je nutno zabezpečit takovým způsobem, aby odtokové poměry z povrchu
urbanizovaného území byly srovnatelné se stavem po výstavbě jako před ní (tzn. odtok ve stejném
množství a ve stejném časovém úseku), aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů níže na tocích.
Doporučujeme možnost hydrogeologického posouzení likvidace neznečištěných dešťových vod vsakem do
podloží.
Je nutné respektovat existenci výhradního ložiska stavebního kamene Sázava, ležícího při západní
hranici katastru.
V návaznosti na rozvoj cestovního ruchu ale i vnitřní potřeby obce se navrhuje výstavba travnatého
hřiště v Horních Hamrech mezi silnicí III/01843 a železniční tratí. Zde je nutno vyřešit průběh lokálního
biokoridoru sportovní plochou. Vedle školy se navrhuje rozšířit sportovní plochy pro potřeby školy a obce.
Výstavba nových individuálních rekreačních objektů mimo stávající území rekreace není přípustná.
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ
a) plochy bydlení - venkovského typu
zahrnují zejména pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky související dopravní a
technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení venkovského typu
mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše,
jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.
Přípustné:
- rodinné bydlení s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, garáže
- stavby a zařízení pro obchodní prodej s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o
výměře větší než 1 000 m2, ubytování, stravování, služby
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
- dětská hřiště
- stavby pro rodinnou rekreaci
Nepřípustné:
- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby
- čerpací stanice pohonných hmot
Podmíněně přípustné:
- nerušící výroba a služby, pokud svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání
staveb zařízení v okolí
Prostorové uspořádání:
- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví
- budovy musí respektovat výškovou hladinu zástavby v okolí
- v lokalitách I, J, K a L budou dodrženy hygienické hlukové limity
b) plochy občanského vybavení – obecné
zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.
Přípustné:
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva.
- stavby a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a
výzkum
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
- služební byty správců a majitelů zařízení
Podmíněně přípustné:
- zemědělské stavby, pokud je jejich využití spojeno s chovem dobytka pro rekreační účely
(agroturistika).
Nepřípustné:
- stavby pro výrobu a skladování, stavby zemědělské velkovýroby
- stavby pro rodinnou rekreaci
Prostorové uspořádání:
- výšková regulace zástavby – max. 2.NP + podkroví
c) plochy občanského vybavení – sportovní
zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro tělovýchovu a sport
Přípustné:
- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport
- stavby a zařízení pro ubytování, stravování, obchodní prodej, vzdělávání a služby slučitelné
s účelem tělovýchovy a sportu
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
- služební byty správců a majitelů zařízení
Nepřípustné:
- stavby rodinných domů, bytových domů
- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby
- stavby pro rodinnou rekreaci
Prostorové uspořádání:
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- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví
d) plochy výroby a skladování – lehký průmysl
zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro výrobu a skladování
Přípustné:
- stavby a zařízení pro výrobu, skladování
- správní objekty, čerpací stanice pohonných hmot, sklady, sběrné separační dvory
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
- služební byty správců a majitelů zařízení
Nepřípustné:
- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu
- stavby a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a
výzkum
- stavby zemědělské výroby
Prostorové uspořádání:
- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem
e) plochy výroby a skladování - zemědělská výroba
zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování
Přípustné:
- stavby pro zemědělskou výrobu, skladování
- správní objekty, čerpací stanice pohonných hmot, sběrné separační dvory
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
- služební byty správců a majitelů zařízení
Nepřípustné:
- stavby rodinných domů, bytových domů, rodinné rekreace
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu
- stavby a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a
výzkum
Prostorové uspořádání:
- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem
f) plochy rekreace
zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení pro rodinou rekreaci, pozemky dalších staveb a
zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací
Přípustné:
- stavební úpravy, nástavby nebo přístavby stávajících objektů pro rodinnou rekreaci
Podmíněně přípustné:
- stavby a zařízení občanského vybavení, pro sport, veřejná prostranství, veřejná tábořiště, přírodní
koupaliště, rekreačních luk a pozemků související dopravní a technické infrastruktury, za podmínky
že nedojde ke snížení kvality prostředí ve vymezené ploše.
Nepřípustné:
- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby
- čerpací stanice pohonných hmot
- stavby bytových a rodinných domů
- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum
- novostavby objektů pro rodinnou rekreaci
Plošné a prostorové uspořádání:
- výšková regulace zástavby – max. 1.NP + podkroví
- 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
- výměra stavebního pozemku smí být v rozmezí 250 – 1200 m2
- maximální intenzita využití území je definována v závislosti na výměře stavebního pozemku
následně:
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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.).
g) plochy veřejných prostranství – zeleň veřejně přístupná
zahrnují zejména plochy veřejných prostranství sloužící jako plochy zeleně veřejně přístupné,
pozemků související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejné
zeleně
Přípustné:
- přírodní i uměle založené plochy zeleně, vodní plochy
- hřbitovy, ochranná, izolační zeleň
- přírodní hřiště a přírodní sportovní zařízení, dětská hřiště
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
Nepřípustné:
- rodinné domy, bytové domy, stavby pro výrobu, skladování, zemědělství zdravotní péči, sociální
služby, vzdělávání a výchovu, veřejnou správu, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum,
stavby pro rodinou rekreaci
- čerpací stanice pohonných hmot
- stavby pro výrobu, skladování
h) plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava
zahrnuje pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, včetně dopravy v klidu a vybraných
veřejných prostranství
Přípustné:
- silnice, místní komunikace, cesty, chodníky, cyklistické stezky
- odstavné a parkovací plochy, zastávky autobusů
- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně
- technická infrastruktura
Nepřípustné:
- všechny ostatní stavby
i) plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava
zahrnuje pozemky staveb a zařízení drážní dopravy
Přípustné:
- železnice, železniční zastávky, nádraží
- odstavné a parkovací plochy sloužící železniční dopravě
- zpevněná veřejná prostranství, drobné plochy zeleně
- technická infrastruktura
Nepřípustné:
- všechny ostatní stavby
Prostorové uspořádání:
- výšková regulace zástavby – max. 2.NP včetně podkroví
j) plochy technické infrastruktury
zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení, technického
vybavení, např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání
s odpady, trafostanice, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.
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Přípustné:
- stavby a s nimi provozně související zařízení, technického vybavení, např. vodovodů, vodojemů,
kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice,
energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě apod.
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejných prostranství
Nepřípustné:
- všechny ostatní stavby
Prostorové uspořádání:
- výšková regulace zástavby – max. 10 m nad terénem
k) plochy zemědělské
zahrnují zejména pozemky zemědělského půdního fondu, pozemky staveb, zařízení a jiných
opatření pro zemědělství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury
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 zároveň navazuje na stávající pozemky
určené k plnění funkcí lesa a zároveň nezasahuje do půd I. nebo II. třídy ochrany.
- Vodní toky a vodní plochy, pokud celkovou výměrou nepřesahují 10000 m2 a zároveň nezasahují
do půd I. nebo II. třídy ochrany.
Nepřípustný způsob využití:
- Veškeré stavby a zařízení, které nejsou uvedeny v hlavním, přípustném či podmíněně přípustném
způsobu využití.
- Zástavba (stavby, které mají charakter budov).
l) plochy lesní
zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, pozemky staveb
hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury

a zařízení lesního

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).
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m) plochy vodní a vodohospodářské
zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující
vodohospodářské využití
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).
n) plochy přírodní
zahrnují zpravidla pozemky v 1. a 2.zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky v ostatních zvláště
chráněných územích, pozemky evropsky významných lokalit, pozemky biocenter a výjimečně pozemky
související dopravní a technické infrastruktury
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.
Společné podmínky pro využití ploch
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. Nutno prokázat
dodržení nejvýše přípustných hladin hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním
prostoru staveb, dle charakteru jednotlivých území, v souladu se stanovenými hygienickými limity.
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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.).
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
Územní plán Hamry nad Sázavou vymezuje následující veřejně prospěšné stavby a opatření:
označení

B2

popis

plošné upřesnění
koridor o šířce 100 m mimo zastavěné
území, uvnitř zastavěného území o šířce
uličního profilu

DK02

koridor pro homogenizaci
trasy silnice I/19

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
VT02
VT03
VT04
VT05

hlavní řady splaškové kanalizace
hlavní řady tlakové kanalizace
hlavní řady vodovodu
STL plynovody
čerpací stanice kanalizace

VT07

vodovodní šachty
a regulační ventil vodovodu

VT08

rozšíření, modernizace a intenzifikace
využití ČOV Žďár nad Sázavou

U018

založení územního systému ekologické
stability nadregionální úrovně

U027

založení územního systému
ekologické stability regionální úrovně

VU1

založení územního systému
ekologické stability lokální úrovně

koridor o šířce 3 m
koridor o šířce 3 m
koridor o šířce 3 m
koridor o šířce 3 m
plocha 3A
RC 1565 Peperek
NK 125 K124 - Žákova hora
LC Rozštípená skála
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8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Územní plán Hamry nad Sázavou vymezuje následující veřejně prospěšné stavby a opatření:

označení

popis

WD02

kruhová
křižovatka na
silnici I/19

WD07

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

plošné
upřesnění

možnost
uplatnění
předkupního
práva ve
prospěch

katastrální
území

parcelní čísla
pozemků

-

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

plocha 1H

ČR

Hamry
nad Sázavou

628/3
628/5

9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Územní plán Hamry nad Sázavou nevymezuje žádné plochy územních rezerv.
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
Zástavba na části plochy 1G 1G1 je podmíněna zpracováním územní studie, která bude řešit
parcelaci, odstupové vzdálenosti a koncepci dopravní a technické infrastruktury na celém území, které je pro
zpracování územní studie vyznačeno v grafické části územního plánu. V rámci této studie musí být také
řešeno umístění veřejných prostranství o minimální výměře 3000 m2. Veřejná prostranství musí být
vymezena tak, aby jejich poloha měla urbanistickou logiku. Nežádoucí je umísťování veřejných prostranství
na periferiích nebo v hůře dostupných částech území.
Lhůta pro pořízení územní studie a vložení údajů o ní do evidence územně plánovací činnosti:
nejpozději do 31.12.2020 31.12.2030.
11. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ
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.
12. ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ S OHLEDEM NA § 18 ODST. 5
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Možnosti umísťování staveb, zařízení a opatření v nezastavěném území jsou upraveny v závěrečné
části kapitoly 6.
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13. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO
DOHODOU O PARCELACI
Územní plán Hamry nad Sázavou nevymezuje žádné plochy, ve kterých by bylo rozhodování o
změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci.
14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI
Územní plán Hamry nad Sázavou se skládá z následujících samostatných částí:
část
územního
plánu
textová
grafická

označení
A1
A2
A3
A4

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

měřítko
1:5000
1:5000
1:5000

Textová část se skládá z 16-ti listů. Jednotlivé grafické části tvoří vždy jeden samostatný výkres většího
formátu. Všechny výše uvedené části jsou opatřeny záznamem o účinnosti.
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