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sto Svratka 
 

.j. ................................                                                          Ve Svratce dne …............ 2021 
 
 

OPAT ENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

ZM NA . I ÚZEMNÍHO PLÁNU SVRATKA 
 
 

Zastupitelstvo m sta Svratka, jako p íslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 
písm. c) zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve zn ní 
pozd jších p edpis  za použití § 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 
174 zákona . 500/2004 Sb., správní ád ve zn ní pozd jších p edpis , § 13 a p ílohy . 7 vyhlášky 
. 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu 

evidence územn  plánovací innosti, ve zn ní pozd jších p edpis  
 

vydává 
ZM NU . I ÚZEMNÍHO PLÁNU SVRATKA 

 
Nedílnou sou ástí  Zm ny .  I   územního plánu Svratka je textová ást  Zm ny .  I  ÚP. (obsah dle 

ílohy . 7 k vyhl. . 500/2006 Sb.) 
 
Nedílnou sou ástí Zm ny . I  územního plánu Svratka je také grafická ást Zm ny . I ÚP. (obsah 
dle p ílohy . 7 k vyhl. . 500/2006 Sb.) 
 
Zm na . I Územního plánu Svratka je v souladu s § 13 vyhlášky . 500/2006 Sb., o územn  
analytických podkladech, územn  plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací 
innosti, ve zn ní pozd jších p edpis . Jsou vydávány pouze m né ásti Územního plánu 

Svratka. 
 
Úplná dokumentace Zm ny . I územního plánu Svratka je uložena na: 

 stském ú adu Svratka 
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru stavebním 
 Krajském ú adu Kraje Vyso ina, odboru územního plánování a stavebního ádu 
 stském ú adu Ž ár nad Sázavou, odboru stavebním a územního plánování 

 
Dále je k nahlédnutí na: 

 internetových stránkách m sta Svratka ...................................... 
 internetových stránkách M sta Ž ár nad Sázavou http://www.zdarns.cz/mesto-

zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/ 
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ZÁZNAM O Ú INNOSTI 
 

ORGÁN VYDÁVAJÍCÍ Zm nu . I ÚP Svratka 

Zastupitelstvo m sta Svratka 

 

 

 

Datum nabytí ú innosti Zm ny . I ÚP Svratka:    ............................................................. 
 
 
PO IZOVATEL 

stský ú ad Ž ár nad Sázavou, odbor  rozvoje a územního 
plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Ž ár nad Sázavou  
 
Oprávn ná ú ední osoba po izovatele 
jméno a p íjmení:   Ing. Darina Faronová 
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A. Textová ást 
Výroková ást Územního plánu Svratka se m ní takto : 
1) V kapitole 1., první odrážce se za stávající text dopl uje "Aktualizace zastav ného území 

prob hla k datu 15.09.2021.". 
2) V nadpise kapitoly 2. se  slovo  "ochrana"  upravuje  na  "ochrany", slovo "rozvoj" na 

"rozvoje", p ed slovo hodnot se vkládá "jeho" a ruší se slovo "území". 
3) V podkapitole 2.2., se ruší text první odrážky "Respektovat hodnoty území dané legislativní 

ochranou.". 
4) V podkapitole 2.3., druhé odrážce se text "Zp sob zabezpe ení území zastavitelné plochy Z1 

ed negativními ú inky dopravy na sil. II/354  bude ešen v p edepsané územní studii 
zastavitelné plochy." ruší a nahrazuje textem "Pokra ovat ve využívání zastavitelné plochy Z1 
dle územní studie uložené do Evidence územn  plánovací innosti.". 

5) V podkapitole 2.3., se ruší text tvrté odrážky " Povinností investora stavby je v rámci 
podrobn jší dokumentace stavby prokázat na základ  hlukového posouzení zám  staveb 
dodržení platných limitních hladin hluku.". 

6) V nadpise kapitoly 3. se za slovo etn  vkládá text "urbanistické kompozice," za slovo 
vymezení se vkládá text "ploch s rozdílným zp sobem využití,",  slovo  " estaveb" se 
nahrazuje  slovem  "p estavby"  a  ruší  se  text  "ploch zm n v krajin  a ostatních ploch se 
zm nou v území". 

7) V nadpise podkapitoly 3.1. se za stávající text dopl uje ", urbanistická kompozice". 
8) V podkapitole 3.1. se mezi druhou a t etí odrážku vkládá nová odrážka s textem: 

 "Kontinuáln  rozvíjet kompozi ní zásady území sm ující do zachování krajinného reliéfu 
s využitím potenciálu kulturních zvlášt  pak architektonických a urbanistických hodnot 
charakterizující jedine nost m sta. " 

9) V nadpise podkapitoly 3.2. se ruší text ", plochy zm n v krajin ".  

10) V podkapitole 3.2., první odrážce se ruší text "Ozna ení ploch je shodné pro celý územní 
plán, tj. i pro od vodn ní ÚP.". 

11) V podkapitole 3.2., druhé odrážce se ruší text ", plochy zm n v krajin  Z". 
12) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se ádek Z1 ruší a nahrazuje dv ma novými ádky: 

Z1A bydlení v rodin. domech - venkovské BV 5,84 S ano  
Z1B bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,20 S ano  

13) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se na ádku Z6 ve sloupci vým ra (ha) m ní 
íslovka "0,48" na "0,38". 

14) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se ruší bez náhrady ádky Z7, K1, K2 a K3. 

15) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se na ádku Z14 ve sloupci vým ra (ha) m ní 
íslovka "0,91" na "0,47". 

16) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se pod ádek Z19 vkládají nové ádky tabulky: 
Z1.I plochy zelen  - soukromá a vyhrazená ZS 0,04 S   
Z2.I bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,12 CC   
Z3.I bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,07 MC   

Z4.I ob . vybavení - t lovýchovná a 
sportovní za ízení  OS 0,32 S   

17) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se na ádku P1 ve sloupci vým ra (ha) m ní 
íslovka "0,35" na "0,14". 

18) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se pod ádek P6 vkládají nové ádky tabulky: 
P1.I bydlení v bytových domech BH 0,03 S   
P2.I smíšené obytné - komer ní SK 0,03 S   
P3.I bydlení v rodin. domech - p ím stské BI 0,02 MS   
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P4.I smíšené obytné - komer ní SK 0,21 S   

19) V podkapitole 3.2., tabulce druhé odrážky se ádek ZO1 ruší a nahrazuje dv ma novými 
ádky: 

O1A zele  p írodního charakteru ZP 1,74 S, MS   
O1B zele  p írodního charakteru ZP 0,09 S   

20) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, v nadpise odstavce Plocha Z1 se text "Z1" ruší a nahrazuje 
textem "Z1A, Z1B". 

21) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, v odstavci Plocha Z1 se stávající text ruší a nahrazuje 
novým textem: 
 "zachovat stanovenou koncepci využití zastavitelné plochy, která je ur ena územní studií. 

Územní studie je vložena do Evidence územn  plánovací innosti pod názvem Územní 
studie Svratka – Tábor, obytný soubor rodinných dom  

 územní studie je stále územn  plánovacím podkladem pro kvalifikované rozhodování v 
území" 

22) V podkapitole 3.2., t etí odrážce se bez náhrady ruší odstavec Plocha Z7. 
23) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha Z12 se vypouští text: 

 "akceptovat hranici záplavového území 
 hranice mezi dv ma druhy ve ejného vybavení na ploše není výrazná" 

24) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha Z13, textu uvedeném tvrtou poml kou se 
za slovo žádné dopl uje "nadzemní" a za slovo stavby text "s výjimkou oplocení". 

25) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha Z14 a Z15, textu uvedeném druhou 
poml kou se text " innosti v ochranném pásmu" nahrazuje textem "zohlednit ochranné 
pásmo" a text " ešit dohodou s provozovatelem distribu ní soustavy" se vypouští. 

26) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha Z14 a Z15, textu uvedeném šestou 
poml kou se text "se sedlovou (ev. polovalbovou) st echou" ruší. 

27) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha Z16, textu uvedeném druhou poml kou se 
text "se sedlovou (ev. polovalbovou) st echou" ruší. 

28) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha Z17, textu uvedeném tvrtou poml kou se 
za slovo majetku dopl uje "nadzemní" a za slovo stavby text "s výjimkou oplocení". 

29) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, se mezi odstavce Plocha Z19 a Plocha P1 vkládají nové 
odstavce: 

"Plocha  Z1.I 
 kompozice zahrady bude založena na vysokokmenných ovocných stromech, které doplní 

neur itý výraz této ásti sídla 
 plocha bude p ístupná z p ilehlé zahrady se kterou bude tvo it jeden funk ní celek 
 do vzdálenosti 30 m od hranice lesa neumis ovat žádné nadzemní stavby s výjimkou 

oplocení 
Plocha  Z2.I 

 zástavba rodinným domem o výškové hladin  do 1.NP 
 i usazení domu akceptovat svažitost území 
 ítko a vn jší výraz zástavby bude inspirován tradi ním místním domem 
 zástavbu maximáln  p imknout k zástavb  na zastavitelné ploše Z16 
 dopravní obsluha z ulice Na Vyhlídce 

Plocha  Z3.I 
 dostavba stávající usedlosti bude o výškové hladin  do 1.NP a bude co nejvíce p iblížena 

hranici zastav ného území tak, aby do volné krajiny sm ovala maximální plocha zahrady 
 zahradu koncipovat s požadavkem na zprost edkování p íznivého p echodu zástavby do 

volné krajiny 
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 dopravní obsluha samostatným sjezdem z místní komunikace p es p ilehlé zastav né území 
Plocha  Z4.I 

 využití plochy prov it územní studií 
 plochu využít pro umíst ní m stského volno asového h išt  
 respektovat vodní tok, v b ehových porostech preferovat druhy p irozené skladby 

vycházející ze stanovištních podmínek a dalšími opat eními zajistit funk nost lokálního 
biokoridoru ÚSES 

 zele  na ploše propojit s ve ejnou zelení u sokolovny 
 ve vhodné poloze p i místní komunikaci vymezit parkovišt  pro návšt vníky za ízení 

velikostí odpovídající významu a ú elu plochy 
 dopravní obsluha z p ilehlé místní komunikace" 

30) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha P1, textu uvedeném první poml kou se text 
"Pionýrské ulice" nahrazuje textem "p ilehlého zastav ného území". 

31) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha P2, textu uvedeném první poml kou se za 
stávající text dopl uje "se stanovením  prahových hodnot pro zamýšlený zám r (doprava, 
technická infrastruktura apod.)". 

32) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha P2, se textu "posoudit jakou zát ž stavba a 
innosti v ní požadované p inesou na okolí (doprava, technická infrastruktura aj.)" uvedený 

druhou poml kou ruší. 
33) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha P4, textu uvedeném první poml kou se za 

stávající text dopl uje "se stanovením  prahových hodnot pro zamýšlený zám r (doprava, 
technická infrastruktura apod.)". 

34) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha P4,  se text "posoudit  jakou zát ž stavba a 
innosti v ní p edpokládané p inesou na okolí (doprava, technická infrastruktura aj.)" uvedený 

druhou poml kou ruší. 
35) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, se mezi odstavce Plocha P6 a Plocha K1 vkládají nové 

odstavce: 
"Plocha  P1.I 

 vytvo it vhodné podmínky pro umíst ní staveb a za ízení zvyšujících  komfort bydlení na 
navazující ploše BH 

 výška p ípadné zástavby do 5m nad úrovní stávajícího terénu 
 v prost edí plochy se bude ú inn  uplat ovat sídelní zele   
 dopravní obsluha z navazující plochy BH 

Plocha  P2.I 
 významn  nebude m no stávající prostorové uspo ádání zástavby na ploše 
 zachována bude dopravní obsluha plochy 

Plocha  P3.I 
 využití plochy bude tvo it s navazující plochou BI jeden celek 
 na ploše nelze p ipustit významné zvýšení intenzity využití území 
 oplocení mezi ve ejným a soukromým prostorem komponovat s ohledem na pozitivní 

vnímání prost edí 
 - dopravní obsluha - jedním sjezdem z p ilehlé místní komunikace a navazující zastav né 

plochy BI 
Plocha  P4.I 

 zachovat stávající prostorové uspo ádání zástavby na ploše 
 v následných územních ízeních podle stavebního zákona bude doloženo, že provozem na 

ploše výroby a skladování nebude docházet k p ekra ování hygienických limit  hluku v 
denní a no ní dob  u stávajících chrán ných venkovních prostor  staveb 

 dopravní obsluha - z stává beze zm ny" 
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36) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, se ruší odstavce Plocha K1, Plocha K2 a Plocha K3. 

37) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, v nadpise odstavce PlochaO1 se text "O1" ruší a nahrazuje 
textem "O1A, O1B". 

38) V podkapitole 3.2., t etí odrážce, odstavci Plocha O1, textu uvedeném t etí poml kou se za 
slovo vytvá et vkládá text "podmínky pro vznik" slovo "rozmanitý" se upravuje na 
"rozmanitého" slovo "ekosystém" na "ekosystému" a text "v rámci projektu P írodní zahrada 
se umož uje" se ruší". 

39) V podkapitole 3.3., tvrté odrážce se text "O1" nahrazuje textem "O1A a O1B". 
40) Do kapitoly 3. se za stávající text dopl uje nová podkapitola: 

"3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití  
Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 

 Plochy bydlení v bytových domech (BH), v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI) 
a v rodinných domech - venkovské (BV). 

 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreace (RI), plochy staveb pro hromadnou 
rekreaci (RH). 

 Plochy ob anského vybavení- ve ejná infrastruktura (OV), komer ní za ízení malá a 
st ední (OM), t lovýchovná sportovní za ízení (OS), h bitovy (OH). 

 Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV),  ve ejná zele  (ZV). 
 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), komer ní (SK). 
 Plochy dopravní infrastruktury silni ní -pozemky silnic a komunikací (DS1), erpací 

stanice pohonných hmot (DS2), adové garáže (DS3). 
 Plochy technické infrastruktury inženýrské sít  - zásobování vodou (TI1), išt ní a 

odvád ní odpadních vod (TI2), zásobování elektrickou energií (TI3), zásobování zemním 
plynem (TI4), provozování elektronických komunikací (TI5). 

 Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL), drobná a emeslná výroba (VD). 
 Plochy smíšené výrobní (VS). 
 Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená (ZS), ochranná a izola ní (ZO), p írodního 

charakteru (ZP)." 
41) V nadpise kapitoly 4. se text "dalšího ob anského vybavení a ostatní technické 

vybavenosti s podmínkami pro její umis ování, nakládání s odpady" nahrazuje textem 
"podmínek pro její umis ování, vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, 

etn  stanovení podmínek pro jejich využití". 
42) V podkapitole 4.1., druhé odrážce, textu uvedeném pátou poml kou se za slovo zónách 

vkládá text "bytových a rodinných dom ". 
43) V podkapitole 4.1., t etí odrážce, textu uvedeném druhou poml kou  se text "vhodnou 

íležitostí je komplexní pozemková úprava" nahrazuje textem "nep edpokládá se však, že 
bude dosahovat hustoty sít  historické". 

44) V podkapitole 4.2., t etí odrážce se slovo "deš ových" m ní za "srážkových", slovo "deš ové" 
za "srážkové", p ed slovo zadržovat se vkládá text "technickým ešením" a na konec textu se 
dopl uje text "pokud možno v míst  vzniku". 

45) V podkapitole 4.2. se bez náhrady ruší text desáté odrážky "Nep edpokládat výstavbu dalších 
stožár  mobilních operátor , el. vedení VVN, ZVN, výstavbu VTL a VVTL plynovod  ani 
produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, územní plán nebrání 

izování dalších radioreléových spoj .". 
46) V podkapitole 4.3. se pod stávající text dopl uje nová odrážka: 

 "Vymezena je zastavitelná plocha Z4.I pro ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní 
za ízení (OS) na pravé stran  potoka ivná  naproti sokolovn ." 
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47) V kapitole 4. se za stávající text dopl uje nová podkapitola: 

"4.6    Koridory pro ve ejnou infrastrukturu 
 Koridory pro ve ejnou infrastrukturu územní plán nevymezuje." 

48) V nadpise kapitoly 5. se zkratka " ."  m ní  na  " etn ", za slovo ploch se vkládá text "s 
rozdílným zp sobem využití, ploch zm n v krajin ", zkratka "ÚSES" se nahrazuje textem 
"územní systém ekologické stability" a na konec textu se dopl uje "a podobn ". 

49) V podkapitole 5.1., druhé odrážce se p ed slovo Svratka vkládá slovo "m sta". 

50) V kapitole 5. se mezi podkapitolu 5.1. a 5.2. vkládá nová podkapitola: 
"5.2. Vymezení ploch se zm nou v krajin  

Plochy se zm nou v krajin  jsou ozna eny kódem K. 
evažující ú el plochy a kód plochy ozn. 

pl. charakteristika kód 
podmínky využití 

vým ra 
plochy 

(ha) 

kat. 
úze
mí 

K1 
pl. smíšené nezastav ného území - 

írodní 
 

NSp 
Zachovat travinobylinná spole enstva, doplnit b ehový 
porost autochtonními novými d evinami. Po okraji 
plochy vn  vodního toku ešit p ší (nau nou) stezku. 

0,55 S 

K2 pl. lesní 
 NL Plochu rekultivovat a zalesnit. 0,02 S 

K3 pl. zem lské - trvalé travní 
porosty NZ2 Plochu rekultivovat na louku. 0,03 MC 

Vysv tlivky kat území: S – Svratka, MC – Moravská Cikánka" 

51) Ozna ení podkapitoly "5.2." se m ní na "5.3.". 
52) Ozna ení podkapitoly "5.3." se m ní na "5.4.". 

53) V podkapitole 5.3., druhé odrážce se text "bude vhodné ešit v rámci komplexní pozemkové 
úpravy" ruší a nahrazuje textem "jsou územním plánem umožn ny". 

54) V podkapitole 5.3., tvrté odrážce se za stávající text dopl uje nový text "i biotop vybraných 
zvlášt  chrán ných druh  velkých savc ". 

55) Ozna ení podkapitoly "5.4." se m ní na "5.5.". 
56) V podkapitole 5.4. se za stávající text dopl ují dv  nové odrážky: 

 "Vyzna ena jsou území zám ru Povodí Moravy pro p írod  blízká protipovod ová opat ení na 
ece Svratce. 

 Pro výkon správy vodních tok  respektovat p i vodních tocích pás v ší i 6 m od b ehové áry u 
drobných vodních tok  a 8 m u významného vodního toku Svratka." 

57) Ozna ení podkapitoly "5.5." se m ní na "5.6.". 
58) Ozna ení podkapitoly "5.6." se m ní na "5.7.". 

59) Do kapitoly 5. se za stávající text dopl uje nová podkapitola: 
"5.8. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití  

Územní plán vymezuje v krajin  tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W). 
 Plochy zem lské - orná p da (NZ1), trvalé travní porosty (NZ2). 
 Plochy lesní (NL). 
 Plochy p írodní (NP). 
 Plochy smíšené nezastav ného území - sportovní (NSs), p írodní (NSp)." 

60) V nadpise kapitoly 6. se za v po adí druhé slovo využití vkládá text "s ur ením 
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného 

využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 
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stavebního zákona), pop ípad  stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a" 
a zkratka " ." se nahrazuje textem " etn  základních podmínek". 

61) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci p ípustné: se za v po adí první slovo pozemky 
dopl uje "a stavby", text "pozemky související" se nahrazuje textem "stavby a za ízení"  a 

ed slovo ve ejného se vkládá text "stavby a za ízení". 

62) V podkapitole 6.1., první odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "související" nahrazuje 
textem "stavby a za ízení" a slovo "ob anské" se upravuje na "ob anského". 

63) V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci p ípustné: se za v po adí první slovo pozemky 
dopl uje "a stavby", text "související" se nahrazuje textem "stavby a za ízení"  a p ed slovo 
místního se vkládá text "stavby a za ízení". 

64) V podkapitole 6.1., druhé odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "související" nahrazuje 
textem "stavby a za ízení" a slovo "ob anské" se upravuje na "ob anského". 

65) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci p ípustné: se za v po adí první slovo pozemky 
dopl uje "a stavby", text "související" se nahrazuje textem "stavby a za ízení"  a p ed slovo 
místního se vkládá text "stavby a za ízení". 

66) V podkapitole 6.1., t etí odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "související" nahrazuje 
textem "stavby a za ízení" a slovo "ob anské" se upravuje na "ob anského". 

67) V podkapitole 6.1., tvrté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" nahrazuje textem ", 
stavby a za ízení" a text "pozemky související" se nahrazuje textem "stavby a za ízení". 

68) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" nahrazuje textem ", 
stavby a za ízení", p ed slovní spojení pro relaxaci se vkládá text ",stavby a za ízení", za 
slovem relaxaci se "," nahrazuje spojkou "a" a text "související pozemky" se nahrazuje textem 
"stavby a za ízení". 

69) V podkapitole 6.1., páté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za v po adí první slovo 
pozemky vkládá text ", stavby a za ízení", slovo "spole enská" se upravuje na 
"spole enskou", slovo "za ízení se nahrazuje slovem " innost", vypouští se v po adí druhé a 

etí slovo "pozemky", zkratka "ob ." se nahrazuje slovem "ob anské"a za slovo typu se 
vkládá ", vše". 

70) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" nahrazuje textem ", 
stavby a za ízení", vypouští se v po adí druhé, t etí a tvrté slovo "pozemky" a slovo 
"související" se nahrazuje textem "stavby a za ízení". 

71) V podkapitole 6.1., šesté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se "," za slovem stavby nahrazuje 
spojkou "a" a vypouští se text "a pozemky". 

72) V podkapitole 6.1., sedmé odrážce, odstavci p ípustné: se v po adí první p edložka "pro" 
nahrazuje ",", p ed slovo ve ejného se vkládá text "stavby a za ízení" a vypouští se text 
"pozemky související". 

73) V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "staveb" nahrazuje textem ", 
stavby a za ízení" a slovo  "související" se nahrazuje textem ", stavby a za ízení". 

74) V podkapitole 6.1., osmé odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za slovo za ízení vkládá text 
"a d je dopl ující hlavní využití plochy (nap . do asné ubytování, stravování, stavby pro 
údržbu sportovišt , pot ebná související za ízení pro sportovce a diváky)" a na konec textu se 
dopl uje "a nenaruší hlavní využití plochy". 

75) V podkapitole 6.1., deváté odrážce se za slovo ob an  dopl uje  text  ", pozemky ve ejných 
poh ebiš  a souvisejících služeb". 

76) V podkapitole 6.1., deváté odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo pozemky vkládá text ", 
stavby a za ízení". 
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77) V podkapitole 6.1., desáté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "související" nahrazuje 
textem ", stavby a za ízení", vypouští se v po adí první slovo "infrastruktury"  a na konec 
textu se dopl uje ", p ípojky". 

78) V podkapitole 6.1., desáté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za slovo aktivity vkládá text 
", stavby" a ruší se text "vodní plochy,". 

79) V podkapitole 6.1., jedenácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "související" 
nahrazuje textem ", stavby a za ízení". 

80) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo stavby vkládá "a 
za ízení", slovo "související" se nahrazuje textem ", stavby a za ízení", slovo "ve ejných" se 
upravuje na "ve ejná", vypouští se slovo "pozemky" a slovo "zelen " se upravuje na "zele ". 

81) V podkapitole 6.1., dvanácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za v po adí první a druhé 
slovo  stavby dopl uje  text  "a  za ízení",  za  slovo  prost edí  se  vkládá  ",vše"  a  ruší  se  text  "a  
aktivity". 

82) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo stavby vkládá "a 
za ízení", ruší se text "", slovo "související" se nahrazuje ", stavby a za ízení" p ed slovem 
ve ejných a slovem sídlení se ruší slova "pozemky", slovo "ve ejných" se upravuje na 
"ve ejná" a slovo "zelen " na "zele ". 

83) V podkapitole 6.1., t inácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se p ed stávající text vkládá 
nový text "drobné výrobní innosti bez negativního vlivu na životní prost edí i stavby  a 
za ízení". 

84) V podkapitole 6.1., trnácté odrážce, odstavci p ípustné: se za slovo zele , vkládá "stavby a". 

85) V podkapitole 6.1., trnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se vypouští text "III. t ídy". 
86) V podkapitole 6.1., patnácté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "související" nahrazuje 

textem ", stavby a za ízení". 
87) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci p ípustné: se za v po adí první i druhé slovo 

pozemky vkládá text ", stavby a za ízení". 
88) V podkapitole 6.1., šestnácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "neomezující" 

upravuje na "neomezují" a slovo "nep ekra ující" na "nep ekra ují". 
89) V podkapitole 6.1., sedmnácté odrážce, odstavci p ípustné: se p ed slovo dopravní vkládá ", 

stavby a za ízení" a p ed slovem sídelní se vypouští slovo"pozemky". 
90) V podkapitole 6.1., osmnácté odrážce, odstavci p ípustné: se p ed slovo výroby vkládá "a 

za ízení", p ed slovem administrativy se ruší slovo "staveb" a slovo "pozemky" se nahrazuje 
textem "stavby a za ízení". 

91) V podkapitole 6.1., devatenácté odrážce, odstavci p ípustné: se p ed slovo spojené vkládá ", 
innosti". 

92) V podkapitole 6.1., devatenácté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "související" 
nahrazuje textem ", stavby a za ízení", a za slovo infrastruktury se vkládá ", p ípojky". 

93) V podkapitole 6.1., dvacáté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se ruší text "p edevším na 
úseku ochrany p ed hlukem" a text "dopravy ev. technické infrastruktury" se nahrazuje textem 
", stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury". 

94) V podkapitole 6.1., dvacáté první odrážce, odstavci podm. p ípustné: se za slovo pozemky 
vkládá text ", stavby a za ízení", vypouští se text "pro místní obsluhu území" a za slovo 
nebude se vkládá slovo "významn ". 

95) V podkapitole 6.1., dvacáté druhé odrážce, odstavci podm. p ípustné: se slovo "plochy" 
nahrazuje textem "stavby a za ízení". 



Zm na . I územního plánu SVRAKA - NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ     STUDIO-P s.r.o.|11/2021 
 

 15 

96) V podkapitole 6.1., dvacáté t etí odrážce se stávající text odrážky ruší a nahrazuje se novými 
odrážkami: 

 "Plochy zem lské - orná p da (NZ1) - Hlavní využití: plochy zem lské p dy v druhu po-
zemku orná p da. Zp soby využití: 

ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-
ných plodin. Opat ení, za ízení i stavby  zlepšující vodohospodá skou bi-
lanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšující 
ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení 
sloužící pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury 
na trvale travní porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a 
k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského p dního fon-
du. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a or-
ganizací ZPF. Pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruk-
tury i stavby p ípojek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu 
a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za pod-
mínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ani zájmy ochrany ZPF a ne-
omezí prioritní ú el plochy. 

nep ípustné: Veškeré využití, které není v souladu s hlavním , p ípustným pop ípad  
podmín  p ípustným využitím. Stavby a za ízení umis ované na ZPF v  I. 
a II. t íd  ochrany, u kterých ve ejný zájem výrazn  nep evažuje nad zá-
jmech ochrany ZPF. Stavby a za ízení napl ující znaky bydlení p ípadn  
pobytové formy rekreace. 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2) - Hlavní využití: plochy zem lské p dy 
v druhu pozemku trvalý travní porost. Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby  zlepšující 
vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a este-
tickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního 
prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostup-
nosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského p dního fon-
du. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a or-
ganizací ZPF. Pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruk-
tury i stavby p ípojek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu 
a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za pod-
mínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ani zájmy ochrany ZPF a ne-
omezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací 
opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: Veškeré využití, které není v souladu s hlavním , p ípustným pop ípad  
podmín  p ípustným využitím. Trvalé zorn ní. Stavby a za ízení umis o-
vané na ZPF v  I. a II. t íd  ochrany, u kterých ve ejný zájem výrazn  ne-

evažuje nad zájmech ochrany ZPF. Stavby a za ízení napl ující znaky 
bydlení p ípadn  pobytové formy rekreace." 
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97) V podkapitole 6.1., dvacáté tvrté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se p ed slovo dopravní 
vkládá text ", stavby a za ízení". 

98) V podkapitole 6.1., dvacáté páté odrážce, odstavci p ípustné: se slovo "nemístních" nahrazuje 
textem "nadmístních prvk ". 

99) V podkapitole 6.1., dvacáté páté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se vypouští ást textu 
"budované ve ve ejném zájmu". 

100) V podkapitole 6.1., dvacáté páté odrážce, odstavci nep ípustné: se za slovo innosti vkládá ", 
stavby a za ízení" a na konec textu se dopl uje ", t žba nerost , hygienická za ízení, 
informa ní centra". 

101) V podkapitole 6.1., dvacáté šesté odrážce, odstavci p ípustné: se p ed slovo provozem vkládá 
slovo "daným" a za slovem provozem se ruší slovo "za ízení". 

102) V podkapitole 6.1., dvacáté šesté odrážce, odstavci podm. p ípustné: se vypouští text 
"do asných (sezónních)" a za stávající text se dopl uje "za podmínky neomezení 
zem lských inností mimo sezónu a zachování hodnot a kvality prost edí plochy. Stavby a 
za ízení dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k omezení hlavního 
využití plochy". 

103) V podkapitole 6.1., dvacáté sedmé odrážce, odstavci nep ípustné: se za stávající text dopl uje 
nový text ", t žba nerost , hygienická za ízení, informa ní centra". 

104) V podkapitole 6.2., deváté odrážce se ruší text "Pokud je nezbytné na pozemcích RD umístit 
samostatn  garáž i jiné stavby a za ízení, které nejsou v rozporu s p ípustným i podmín  

ípustným využíváním plochy, budou tyto stavby a za ízení zohledn ny již p i zpracování 
projektové dokumentace RD, i když jejich realizace m že být pozd jší.". 

105) V podkapitole 6.2., desáté odrážce se za slovo tradi ním dopl uje slovo "místním". 

106) V podkapitole 6.2., trnácté odrážce se text "koeficient zastav ní" nahrazuje textem "intenzity 
využití území". 

107) V podkapitole 6.2., trnácté odrážce, textu uvedeném první poml kou, se text "koeficientu 
zastav ní cca" nahrazuje textem "intenzity využití území do". 

108) V podkapitole 6.2., trnácté odrážce, textu uvedeném druhou poml kou, se text "koeficient 
zastav ní" nahrazuje textem "intenzita využití území" a zkratka "cca" se nahrazuje p edložkou 
"do". 

109) V podkapitole 6.2., patnácté odrážce se vypouští text "(velikost, barva, faktor pohody apod.)". 

110) V podkapitole 7.1. se ruší text t etí odrážky "Na uvedená VPS lze dle § 170 stavebního 
zákona v platném zn ní právo k pozemk m odejmout nebo omezit.". 

111) V podkapitole 7.2. se celý stávající text ruší a nahrazuje se textem "Nebyly vymezeny". 
112) V nadpise kapitoly 8. se za stávající text dopl uje ", parcelních ísel pozemk , názvu 

katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle §8  katastrálního zákona ". 
113) V nadpise kapitoly 12. se slovo "studie" upravuje na "studii". 

114) V podkapitole 12.1., první odrážce se p edložka "u" nahrazuje p edložkou "pro", text "Z1 a" 
se nahrazuje textem "ZA, Z1B," p ed slovo ploch se vkládá text "Z4.I, dále pak", slovo 
"ploch" se upravuje na "plochy" a slovo "p estaveb" se nahrazuje slovem "p estavby". 

115) V podkapitole 12.1. se vypouští text t etí odrážky "Územní studie se doporu ují vyhotovit na  
geodeticky zam eném podkladu.". 

116) V podkapitole 12.2. první odrážce se slovo "p ti" nahrazuje slovem "osmi" a slovo "vydání" 
se nahrazuje textem "ú innost zm ny . I ". 
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117) Do kapitoly 12. se za stávající text dopl uje nová podkapitola: 
"12.3. Území prov ené územní studií 

 Udržet koncepci stanovenou Územní studií Svratka - Tábor , obytný soubor rodinných dom , 
pro využití zastavitelné plochy Z1, která je vložena do Evidence územn  plánovací innosti s 
datem schválení možnosti využití 10.12.2013 a nadále je kvalifikovaným podkladem pro 
rozhodování v území." 

118) V nadpise kapitoly 13. se za v po adí první slovo plánu vkládá ", zadání" a na konec textu se 
dopl uje "a u regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání". 

119) V nadpise kapitoly 15. se ruší text ", pro které m že vypracovávat architektonickou ást 
projektové dokumentace jen autorizovaný architekt". 

120) Zrušuje se kapitola 16.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textová ást Zm ny . I ÚP Svratka v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu textové ásti 
sestává z 9 list . 

 
Výkresová ást Zm ny . I ÚP Svratka sestává: 

Výkres 
íslo název 

po et 
list  poznámka 

ZI.1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
ZI.2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
ZI.3  Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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C. Textová ást - OD VODN NÍ 

1. Postup p i po izování Zm ny . I ÚP Svratka 
Obsaženo ásti zpracované po izovatelem. 

2. Výroková textová ást platného ÚP Svratka s vyzna ením zm n 
1. Vymezení zastav ného území 

 Zastav né území bylo vymezeno k 12.01.2012. Aktualizace zastav ného území prob hla k da-
tu 15.09.2021. 

 Zastav né území je vyzna eno t chto výkresech územního plánu: 
 výkres N1 - Základního len ní území 
 výkres N2 - Hlavní výkres 

2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochranay a rozvoje jeho hodnot území 
2.1. Hlavní cíle rozvoje 

 Nastavit podmínky pro rozvoj m sta Svratky jako m sta zdravého a p ív tivého jak pro obyva-
tele trvale žijící, tak i pro návšt vníky. 

 Vytvo it podmínky pro udržitelný rozvoj území, který bude vyjád en harmonickým vztahem 
mezi ekonomickým rozvojem, sociální soudržností a kvalitními životními podmínkami. 

 Nastavit podmínky pro stabilizaci anebo mírný nár st demografického a sídelního potenciálu 
sta s cílem zamezit odchodu zejména mladšího obyvatelstva z m sta. 

 Prov it požadavky a pot eby m sta na úseku ob anského vybavení, prov it využitelnost sou-
asných ploch výrobních a skladovacích s nastavením podmínek pro jejich úm rný rozvoj. 

 Vytvo it podmínky pro ochranu rekrea ního potenciálu území, rozvoj sm ovat p edevším do 
pohybových aktivit. 

 Zachovat základní organiza ní len ní a uspo ádání m sta s pom rn  kompaktním zastav ním 
jádra m sta a dvorcov  rozptýlenou zástavbou okrajových ástí m sta. 

 Uplatnit podmínky pro polyfunk ní využívání neurbanizovaného území, ešit provázanost ur-
banizovaného území s územím volné krajiny. 

 sto Svratku rozvíjet jako m sto v jádrovém území chrán né krajinné oblasti Ž árské vrchy. 

2.2. Ochrana a rozvoj hodnot 
 Respektovat hodnoty území dané legislativní ochranou. 

Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty 
 Respektovat dochovanou urbanistickou strukturu sídla tvo enou p edevším: 

 kompaktním zastav ním jádra m sta se dv mi nám stími vzájemn  dopravn  
propojenými 

 adou p vodních drobných stavení p i potoku ivná i (Ra ana) 
 plánovitou osnovou zastav ní malých rodinných dom  v ásti m sta zvané Ohrada 
 rozptýleným zastav ním na katastrálním území Moravská Svratka 

Opat ení: 
 každý zásah do podstaty prostor  musí mít pozitivní dopad na identifikovatelnou 

urbanistiku daného prostoru 
 nep ipustit umis ování staveb, které by svým architektonickým výrazem, proporcemi, 

ítkem i provozními aktivitami narušily hodnoty území 
 úpravy v jádru sídla a jeho dostavbu uskute ovat v souladu s tradi ní charakteristikou 

místního zastav ní 
 Respektovat architektonicky cenné stavby: 

 hotel Mánes s navazujícím lesoparkem 
 objekt sokolovny s navazujícím parkem 

Opat ení: 
 zachovat objekty, p ípadné rekonstruk ní práce musí být citlivé ke kvalit  stavby, 

maximáln  zachovat vn jší výraz staveb 



Zm na . I územního plánu SVRAKA - NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ     STUDIO-P s.r.o.|11/2021 
 

 19 

 Respektovat hlavní kompozi ní osy: 
 nám stí Národního povstání – nám stí 9. kv tna – ulice eskoslovenské armády 
 Libušina ulice – Táborská ulice 

Opat ení: 
 rozvíjet aktivity pro zvýrazn ní významu t chto koridor  v urbanizovaném prostoru -

významu funk ního a vizuálního 
 podporovat rozvoj ploch ve ejných prostranství 

 Respektovat významné objekty drobné architektury: 
 kašnu, památník padlých a sochu sv. Václava na nám stí Národního povstání 
 ostatní kulturn  historické objekty (pam tní desky, k íže) 

Opat ení: 
 respektovat tyto objekty, nep ipustit stavební i jiné aktivity narušující jejich vzhled nebo 

jejich bezprost ední okolí 
 u zanedbaných objekt  vyžadovat jejich obnovu resp. údržbu 

írodní hodnoty 

 Respektovat mimo ádnou hodnotu údolí eky Svratky: 
 irozený tok s doprovodnými b ehovými porosty pod a nad sídlem 
 rozvíjející se partie litorálního pásma vakového jezu 

Opat ení: 
 revitalizovat p etvo ené ásti vodního toku v souladu s pot ebami ÚSES 
 odolat tlak m na další urbanizaci ploch kolem toku a vodní plochy 
 v urbanizovaném území p i ece rozvíjet plochy zelen  p írodního charakteru 

 Akceptovat zvýšenou estetickou a p írodní hodnotu území: 
 pohledov  exponované vesm s zatravn né svahy s itelným len ním p vodní plužiny a 

dochovanou typickou formou zastav ní 
 plochy les  s lenitými okraji, které ohrani ují díl í ásti krajiny (prostoru) 
 lesní masiv s homogenní strukturou tvo ící d ležitý zelený horizont krajiny 

Opat ení: 
 zabránit významným zm nám ve vztazích v krajin  (intenzifikace využívání území, 

neúm rné odles ovací práce) 
 neuvažovat se zarovnáváním okraj  lesa (nap . dosadbou) 
 zachovat p ípadn  doplnit vzrostlou zele  doprovázející stavební objekty 

 Akceptovat d ležitá vyhlídková místa: 
 návrší u telekomunika ního stožáru 
 bod u vodojemu p i cest  k samotám na k.ú. Moravská Cikánka 
 pohled na m sto z lokality Tábor 
 elovou cestu Svratka – Chlum tín považovat za d ležitou trasu krajinné scény 

Opat ení: 
 nep ipustit aktivity, které mohou potla it i nerušit výhledy a pr hledy do krajiny 
 scenerickou cestu oživit komponovanou doprovodnou zelení 

 Biologická propustnost území: 
Opat ení: 

 biologickou propustnost území zvýšit realizací ÚSES a minimalizací zásah  do migra  
významného území 

2.3. Ochrana ve ejného zdraví 
 U ploch výroby a skladování, ploch smíšených obytných, ploch smíšených výrobních musí 

být jejich p ípadná ochranná pásma limitována hranicemi vlastních pozemk . 
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 Zp sob zabezpe ení území zastavitelné plochy Z1 p ed negativními ú inky dopravy na sil. 
II/354  bude ešen v edepsané územní studii zastavitelné plochy. Pokra ovat ve využívání 
zastavitelné plochy Z1 dle územní studie uložené do Evidence územn  plánovací innosti. 

 Stavby vyžadující hygienickou ochranu (stavby pro bydlení, ob anské vybavení ve ejné – 
školní a p edškolní výchova, zdravotnictví a sociální služby, ob anské vybavení t lovýchovná 
a sportovní i další stavby a za ízení) musí být umis ovány mimo dosah stanovených a 
vyhlášených ochranných pásem i mimo p edpokládané zdroje hluku. 

 Povinností investora stavby je v rámci podrobn jší dokumentace stavby prokázat 
na základ  hlukového posouzení zám  staveb dodržení platných limitních hladin hluku. 

 Up ednost ovat urbanistická ešení p ed opat eními technickými a organiza ními.  
2.4. Ochrana surovinových zdroj  

 Na území m sta není v sou asnosti evidované žádné výhradní nebo nevýhradní ložisko 
nerostných surovin, dobývací prostor, chrán né ložiskové území ani jiný objekt ložiskové 
ochrany. 

 Na území obce nejsou využívány ani stavení suroviny ze zdroj  místního významu. 
 

3. Urbanistická koncepce v etn  urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným zp -
sobem využití, zastavitelných ploch, ploch p estaveb estavby, ploch zm n v krajin  a 
ostatních ploch se zm nou v území a systému sídelní zelen  

3.1.  Urbanistická koncepce, urbanistická kompozice 
 Urbanistická koncepce vychází z pot eb uvedených v zadání územního plánu. Je dána 

edevším dosaženým stupn m rozvoje, stávající organizací ploch rozdílného zp sobu využití, 
prostorové skladby a p írodních podmínek.  

 Zachována je identita m sta, akceptována je historicky vzniklá kvalita m sta. Nástroji, kterými 
územní plán disponuje, je snaha alespo  potla it, když ne zcela odstranit, disproporce vzniklé 
vývojem a využíváním území. 

 Kontinuáln  rozvíjet kompozi ní zásady území sm ující do zachování krajinného reliéfu 
s využitím potenciálu kulturních zvlášt  pak architektonických a urbanistických hodnot 
charakterizující jedine nost m sta.    

 Rozvíjeny jsou p edevším plochy bydlení – st žejní lokalita Tábor s n kolika drobnými 
zastavitelnými plochami na k.ú. Svratka a k.ú. eská Cikánka. 

 Jako území vhodné pro rozvoj ekonomického potenciálu ve m st  je rozší ena výrobní zóna 
i vstupu do m sta od Ž áru nad Sázavou. 

 estavbové plochy smíšené komer ní a plochy ob anského vybavení komer ního malého 
vhodn  dopl ují centrum m sta s nemalým p ísp vkem pro jeho oživení. Pro širší spektrum 
innosti na úseku ob anského vybavení je vymezena plocha u erpací stanice pohonných 

hmot. 
 Plocha p i ústí potoka ivná  do eky Svratky je vymezena pro plochu zelen  p írodního 

charakteru. innosti na ploše ešit s požadavkem zvýšení ekologické a estetické hodnoty 
území. 

 Neurbanizované území bude nadále využíváno p edevším lesním hospoda ením, zem lskou 
výrobou a rekrea ními pohybovými aktivitami. Není uvažováno s rozvojem pobytových 
aktivit ve volné krajin . 

 Koncepce územního plánu podporuje polyfunk ní využívání ploch s rozdílným zp sobem 
využívání. 

3.2. Zastavitelné plochy, plochy p estaveb, plochy zm n v krajin  a ostatní plochy se zm nou 
v území 

 Jsou vymezeny v grafické ásti územního plánu. Ozna ení ploch je shodné pro celý územní 
plán, tj. i pro od vodn ní ÚP.  

 Zastavitelné plochy nesou ozna ení Z, plochy p estaveb P, plochy zm n v krajin  Z a ostatní 
plochy se zm nou v území pak ozna ení O. 
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evažující ú el plochy a kód plochy Ozna ení 
ploch charakteristika kód 

vým ra 
(ha) 

katastrální 
území 

územní 
studie pozn. 

Z1 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 6,50 S ano  
Z1A bydlení v rodin. domech - venkovské BV 5,84 S ano  
Z1B bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,20 S ano  
Z2 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,58 S   
Z3 bydlení v bytových domech  BH 0,42 S   

Z4 dopravní infrastruktury silni ní – adové 
garáže DS3 0,59 S ano ást plochy - poz. PV 

Z5 ob anského vybavení - h bitovy OH 0,66 S  ást plochy - poz. PV 
Z6 bydlení v rodin. domech - p ím stské BI 0,48 0,38 S, MS  záplavové území 
Z7 bydlení v rodin. domech - p ím stské BI 0,11 S  záplavové území 
Z8 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,11 S   
Z9 výroby a skladování - drobné a emeslné VD 0,72 S   
Z10 výroby a skladování - drobné a emeslné VD 1,33 S   
Z11 smíšené výrobní VS 1,23 S   

Z12 ob . vybavení – komer ní za ízení malá 
a st ední OM 0,93 S  ást plochy - poz. OV 

(hranice není ostrá) 
Z13 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,29 S   
Z14 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,91 0,47 CC   
Z15 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,98 CC   
Z16 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,25 CC   
Z17 ve ejné prostranství PV 0,24 CC   
Z18 smíšené obytné - venkovské SV 0,10 MS   

Z19 bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,37 MC  

Vydáno stavební 
povolení .j. 

Stav1844/99/Pt-StPo 
ze dne 11.10.1999 

Z1.I plochy zelen  - soukromá a vyhrazená ZS 0,04 S   
Z2.I bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,12 CC   
Z3.I bydlení v rodin. domech - venkovské BV 0,07 MC   

Z4.I ob . vybavení - t lovýchovná a 
sportovní za ízení  OS 0,32 S   

P1 bydlení v rodin. domech - p ím stské BI 0,35 0,14 S   
P2 smíšené obytné - komer ní SK 0,43 S ano  
P3 smíšené obytné - komer ní SK 0,37 S   

P4 ob . vybavení – komer ní za ízení malá 
a st ední OM 0,16 S ano  

P5 smíšené výrobní VS 0,31 S   
P6 výroby a skladování - drobné a emeslné VD 1,02 S   

P1.I bydlení v bytových domech BH 0,03 S   
P2.I smíšené obytné - komer ní SK 0,03 S   
P3.I bydlení v rodin. domech - p ím stské BI 0,02 MS   
P4.I smíšené obytné - komer ní SK 0,21 S   

K1 smíšená  nezastav ného území  - 
írodní NSp 0,55 S   

K2 lesní NL 0,02 S   
K3 zem lské – trvalé travní porosty NZ2 0,03 MC   
O1 zele  p írodního charakteru ZP 2,14 S, MS   

O1A zele  p írodního charakteru ZP 1,74 S, MS   
O1B zele  p írodního charakteru ZP 0,09 S   

Vysv tlivky: S – Svratka, MS – Moravská Svratka, CC – eská Cikánka, MC – Moravská Cikánka 

 Podmínky využití ploch  
Plocha Z1Z1A, Z1B 

 využití plochy bude  prov eno územní studií 
 dopravní napojení navrhnout ze silnice II/354, vedlejší pak z ulice eskoslovenské armády 
 ešit vhodné využití pozemk  v ochranném pásmu silnice, zabývat se problematikou hluku 

ze silnice 
 vzhledem k írodním podmínkám a sklonitosti terénu preferovat volný zp sob zástavby. 

ešit dostate  velké stavební pozemky 
 prov it možnosti výstavby nízkoenergetických p ípadn  i pasivních dom  
 uplatnit požadavek § 7 odst. 2 vyhl. . 501/2006 Sb. v platném zn ní  
 v obytné zón  navrhnout dostatek zelen , umožnit výsadbu vzr stných strom  
 návrh vn jšího výrazu domu (zásady) bude též úkolem územní studie 
 up ednostnit horizontální tvar objekt  
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 zachovat stanovenou koncepci využití zastavitelné plochy, která je ur ena územní studií. 
Územní studie je vložena do Evidence územn  plánovací innosti pod názvem Územní 
studie Svratka – Tábor, obytný soubor rodinných dom  

 územní studie je stále územn  plánovacím podkladem pro kvalifikované rozhodování v 
území 

Plocha Z2 
 dopravní obsluhu ešit z p ilehlé místní komunikace nebo z ve ejného prostranství 

ilehlého zastav ného území 
 výstavbu na ploše koncipovat tak, aby spolu se zelení zahrad zprost edkovala opticky 

ízniv jší p echod sousedních bytových dom  do volné krajiny 
 vymezená hranice plochy k vodnímu toku je nep ekro itelná 
 prov it funk nost resp. pot ebnost provedených vrt  

Plocha  Z3 
 plocha napojitelná na obvodovou místní komunikaci 
 objekty pro bydlení nep ekro í stávajícími objekty bydlení ur enou hladinu zastav ní 
 ešit ve ejné prostranství – místo setkávání obyvatel obytné zóny 

Plocha  Z4 
 využití plochy prov it územní studií 
 dopravní obsluha bude z p ilehlé místní komunikace, kterou t eba rekonstruovat 
 ešit výstavbu adových garáží pro osobní automobily, nep ipustit výstavbu objekt  

charakteru provizorií. Lze ešit i parkovací plochy pro osobní automobily 
 mezi místní komunikací a garáží ponechat dostate nou zpevn nou manipula ní plochu 
 plochu doplnit vhodnou zelení 

Plocha  Z5 
 dopravní obsluhu ešit z místní komunikace p ilehlé k ve ejnému prostranství 
 na ve ejném prostranství vybudovat parkovišt  pro osobní automobily a provést výsadbu 

vzr stných strom  
 využití plochy ešit i s ohledem na budoucí pot eby (tj. nejen hrobová pole, ale nap . urnová 

polí ka apod.) 
 ešit zele  vlastního h bitova 

Plocha  Z6 
 ešit výstavbu dle p ipraveného projektu 
 objekty rodinného bydlení umis ovat mimo rozliv povodn  Q20 
 úrove  1 nadzemního podlaží jednotlivých objekt  rodinných dom  bude umíst na min. 0,5 

m nad úrovní hladiny Q100 
Plocha  Z7 

 doplnit proluku se zohledn ním sousední d íve realizované výstavby rodinných dom  
 objekty rodinného bydlení umis ovat mimo rozliv povodn  Q20 
 úrove  1 nadzemního podlaží jednotlivých objekt  rodinných dom  bude umíst na min. 0,5 

m nad úrovní hladiny Q100 
 dopravní obsluha bude ešena z ilehlého ve ejného prostranství 

Plocha  Z8 
 dopravní obsluhu ešit z p ilehlé místní komunikace 
 ešit atypickým objektem zohled ující složité terénní podmínky, pohledovou exponovanost 

a blízkostí adových domk , které se projevují jako negativní dominanta m sta 
 vhodnost návrhu prov it pohledem z k.ú. Moravská Svratka a ze scenerické cesty 

Chlum tín – Svratka 
Plocha  Z9 

 koncepci využití plochy ešit ve vztahu k p ilehlé ploše výroby a skladování. Z této plochy 
bude ešena hlavní dopravní obsluha 

 vedlejší p ístup lze ešit z ulice Nad Školou – zam stnanci apod. 
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 zp sob zastav ní bude respektovat pr h vrstevnic 
 preferovat obdélníkový p dorys staveb. Stavby budou výrazn  horizontálního tvaru, max. 

výška ímsy 4 m na terénem 
 vn jší výraz staveb bude kultivovaný p iznávající výrobní charakter staveb 
 okraje plochy sm rem do volné krajiny budou osázeny izola ní zelení 

Plocha  Z10 
 dopravní obsluhu ešit z komunika ní sít  výrobní zóny 
 preferovat výrazn  horizontální tvar objekt , max. výška ímsy objektu 8,5 m nad terénem 
 vn jší výraz staveb jednoduchý a istý, p iznávající výrobní charakter 
 alespo  okraj plochy sm rem k silnici odclonit vhodn  navrženou zelení 
 zohlednit drobný vodní tok na hranici plochy 

Plocha  Z11 
 dopravní napojení plochy bude z p ilehlé místní komunikace, vedlejší p ístup (nap . 

zam stnanci) z ve ejného prostranství ulici Nad Školou 
 využití pozemku v ochranném pásmu el. vedení VN 22 kV dohodnout s provozovatelem 

distribu ní soustavy 
 i hranici s obytnou zónou ešit výsadbu pásu izola ní zelen  
 výstavba na ploše se svým výrazem, tvarem a m ítkem bude blížit hospodá ským 

objekt m p vodních usedlostí v obci 
 i obslužné komunikaci mohou mít objekty ist  výrobní charakter 

Plocha  Z12 
 dopravní obsluha plochy bude sjezdem ze silnice II/350 se zohledn ním dopravní obsluhy 

SPHM 
 sjezd ešit tak, aby bylo možno obsluhovat maximum plochy Z12 
 pohledov  velmi exponované poloze p i hlavním vstupu do m sta musí odpovídat kvalita 

architektury, která bude soudobá, a provedení staveb 
 parkování motorových vozidel bude na pozemku plochy 
 ešit dostatek zelen , zohlednit kanaliza ní sb ra  
 akceptovat hranici záplavového území 
 hranice mezi dv ma druhy ve ejného vybavení na ploše není výrazná 

Plocha  Z13 
 dopravní obsluha z p ilehlého ve ejného prostranství 
 voln jší forma zastav ní na v tších parcelách 
 vn jší výraz a m ítko nových objekt  musí zohled ovat p vodní zastav ní této okrajové 

ásti 
 do vzdálenosti 25 m od okraje lesního pozemku neumis ovat z hlediska bezpe nosti osob a 

majetku žádné nadzemní stavby s výjimkou oplocení 
Plocha  Z14 a Z15 

 dopravní obsluhu ešit z ulice Na Vyhlídce 
 innosti v ochranném pásmu zohlednit ochranné pásmo el. vedení VN 22 kV ešit dohodou 

s provozovatelem distribu ní soustavy 
 i místní komunikaci ponechat souvislý cca 3 m široký pás ve ejného prostranství pro sít  

technické infrastruktury 
 na zastavitelné ploše Z15 zohlednit kanaliza ní p ípojku k rekrea nímu st edisku 
 stavební ára bude rovnob žná s osou komunikace 
 rodinné domy o 1 NP se sedlovou (ev. polovalbovou) st echou budou hledat inspiraci 

v tradi ním dom  
 velikost pozemku nebude menší 0,10 ha 

Plocha  Z16 
 dopravní obsluhu ešit z ulice Na Vyhlídce 
 rodinný d m o 1 NP se sedlovou (ev. polovalbovou) st echou bude hledat inspiraci 

v tradi ním dom  
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Plocha  Z17 
 plocha bude p ístupná ze stávající místní komunikace 
 ešit možnost parkování motorových vozidel (golf. h išt , ev. lyža ský svah) 
 plochu doplnit zelení zvl. vzr stnou 
 do vzdálenosti 25 m od okraje lesního pozemku neumis ovat z hlediska bezpe nosti osob a 

majetku nadzemní žádné stavby s výjimkou oplocení 
Plocha  Z18 

 podmínkou rozší ení hospodá ské usedlosti je zachování tradi ních hmotových a 
propor ních m ítek s citlivým usazením staveb do terénu, užití místních materiál  
s uplatn ním tradi ních detail  

 cílem je harmonické za len ní nových objekt  k usedlosti a do krajinného prost edí 
Plocha  Z19 

 respektovat podmínky platného stavebního povolení vydaného M Ú Ž ár nad Sázavou pod 
.j. Stav1844/99Pt-StPo dne 11.10.1999 

 i významném toku Svratka vymezit v dostate né ší i plochu p írodního charakteru 
Plocha  Z1.I 

 kompozice zahrady bude založena na vysokokmenných ovocných stromech, které doplní 
neur itý výraz této ásti sídla 

 plocha bude p ístupná z p ilehlé zahrady se kterou bude tvo it jeden funk ní celek 
 do vzdálenosti 30 m od hranice lesa neumis ovat žádné nadzemní stavby s výjimkou 

oplocení 
Plocha  Z2.I 

 zástavba rodinným domem o výškové hladin  do 1.NP 
 i usazení domu akceptovat svažitost území 
 ítko a vn jší výraz zástavby bude inspirován tradi ním místním domem 
 zástavbu maximáln  p imknout k zástavb  na zastavitelné ploše Z16 
 dopravní obsluha z ulice Na Vyhlídce 

Plocha  Z3.I 
 dostavba stávající usedlosti bude o výškové hladin  do 1.NP a bude co nejvíce p iblížena 

hranici zastav ného území tak, aby do volné krajiny sm ovala maximální plocha zahrady 
 zahradu koncipovat s požadavkem na zprost edkování p íznivého p echodu zástavby do 

volné krajiny 
 dopravní obsluha samostatným sjezdem z místní komunikace p es p ilehlé zastav né území 

Plocha  Z4.I 
 využití plochy prov it územní studií 
 plochu využít pro umíst ní m stského volno asového h išt  
 respektovat vodní tok, v b ehových porostech preferovat druhy p irozené skladby 

vycházející ze stanovištních podmínek a dalšími opat eními zajistit funk nost lokálního 
biokoridoru ÚSES 

 zele  na ploše propojit s ve ejnou zelení u sokolovny 
 ve vhodné poloze p i místní komunikaci vymezit parkovišt  pro návšt vníky za ízení 

velikostí odpovídající významu a ú elu plochy 
 dopravní obsluha z p ilehlé místní komunikace 

Plocha  P1 
 dopravní obsluha plochy z  Pionýrské ulice ilehlého zastav ného území 
 velikost stavebních parcel, objemové parametry a architektonický výraz rodinných dom  

volit tak, aby bylo dosaženo p íznivého souladu mezi sousední plochou ob . vybavenosti a 
stávajícími rodinnými domy 
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Plocha  P2 
 akceptovat požadavek na dostavbu proluky na nám stí. Využití proluky prov it územní 

studií se stanovením  prahových hodnot pro zamýšlený zám r (doprava, technická 
infrastruktura apod.)  

 posoudit jakou zát ž stavba a innosti v ní požadované p inesou na okolí (doprava, 
technická infrastruktura aj.) 

 vzhled budovy musí odpovídat významu místa. Významu místa musí odpovídat i nápl  
budovy 

 architektura objektu bude kvalitní a musí p isp t k atmosfé e ve ejného prostranství, 
k obohacení nám stí 

Plocha  P3 
 dopravní obsluhu plochy ešit z p ilehlých místních komunikací 
 využití plochy ešit plánovit  
 výška objekt  nep ekro í výšku objekt  v širším sousedství. T mto objekt m bude 

odpovídat m ítko staveb 
 vzhled staveb musí být adekvátní místu a své dob  

Plocha  P4 
 akceptovat požadavek na vytvo ení nám stí obdélníkového tvaru. Akceptovatelnost zám ru 

prov it územní studií nám stí, se stanovením prahových hodnot pro daný zám r (doprava, 
technická infrastruktura apod.) 

 posoudit jakou zát ž stavba a innosti v ní p edpokládané p inesou na okolí (doprava, tech. 
infrastruktura aj.) 

 prostor nám stí je definován okolní zástavbou, proto bude architektonická a výtvarná 
úrove  návrhu dostavby vysoká 

Plocha  P5 
 zp sob a forma využití plochy p ímo souvisí s pravidly pro využití p ilehlé zastavitelné 

plochy Z11 
 dopravní obsluha a obsluha technickou infrastrukturou bude též z plochy Z11 anebo i 

z p ilehlého zastav ného území 
Plocha  P6 

 sou ástí p estavby musí být ešení vnitroareálové zelen  s up ednostn ní ochranné zelen  
po obvodu areálu (optická clona) 

 preferovat výrazn  horizontální tvar objekt , max. výška ímsy objektu 6,5 m od terénu 
 vn jší výraz staveb jednoduchý, istý, p iznávající výrobní poslání objektu 
 na úseku dopravního napojení se neuvažují zásadní zm ny 
 zabývat se problematikou extravilánových vod 

Plocha  P1.I 
 vytvo it vhodné podmínky pro umíst ní staveb a za ízení zvyšujících  komfort bydlení na 

navazující ploše BH 
 výška p ípadné zástavby do 5m nad úrovní stávajícího terénu 
 v prost edí plochy se bude ú inn  uplat ovat sídelní zele   
 dopravní obsluha z navazující plochy BH 

Plocha  P2.I 
 významn  nebude m no stávající prostorové uspo ádání zástavby na ploše 
 zachována bude dopravní obsluha plochy 

Plocha  P3.I 
 využití plochy bude tvo it s navazující plochou BI jeden celek 
 na ploše nelze p ipustit významné zvýšení intenzity využití území 
 oplocení mezi ve ejným a soukromým prostorem komponovat s ohledem na pozitivní 

vnímání prost edí 
 - dopravní obsluha - jedním sjezdem z p ilehlé místní komunikace a navazující zastav né 

plochy BI 
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Plocha  P4.I 
 zachovat stávající prostorové uspo ádání zástavby na ploše 
 v následných územních ízeních podle stavebního zákona bude doloženo, že provozem na 

ploše výroby a skladování nebude docházet k p ekra ování hygienických limit  hluku v 
denní a no ní dob  u stávajících chrán ných venkovních prostor  staveb 

 dopravní obsluha - z stává beze zm ny 
Plocha  K1 

 zachovat travinobylinná spole enstva, doplnit ehový porost autochtonními novými 
evinami 

 po okraji plochy vn  vodního toku ešit p ší (nau nou) stezku 
Plocha  K2 

 plochu rekultivovat a zalesnit 
Plocha  K3 

 plochu rekultivovat na louku   
Plocha  O1O1A, O1B 

 zele  na ploše udržovat v p írod  blízkém stavu 
 akceptovat pr chod lokálního biokoridoru 
 vytvá et podmínky pro vznik rozmanitýého ekosystému v rámci projektu P írodní zahrada 

se umož uje 

 Napojení zastavitelných ploch a plochy p estavby na sít  technické infrastruktury obce (kde si 
to charakter plochy vyžaduje) bude ešeno jejich prodloužením. Mnohde však je spojeno 
s výstavbou nových sítí technické infrastruktury obce. 

 Podmínky prostorového uspo ádání jsou dále uvedeny v kap. 6.2. 

3.3. Návrh systému sídelní zelen  
 Zele  na ve ejných prostranstvích 

 Nadále bude tvo it d ležitý kompozi ní prvek ve ejných prostranství v mí e omezen jší se 
bude uplat ovat jako zele  na plochách dopravních staveb. 

 Zele  na ve ejných prostranství bude zpravidla sestávat z trávníkových ploch se vzr stnými 
evinami nízkou dopl kovou (ke ovou) zelení. Na vhodných plochách je žádoucí provést 

dosadbu kosterních d evin. Na nov  vniklých ve ejných prostranství umožnit jejich výsadbu. 
 Celkovou postupnou rekonstrukci dle podrobného projektu ešit na ploše ve ejné zelen  u 

sokolovny. Zkvalitnit plochy zelen  na nám stí Národního povstání zejména z pohledu 
jednodušší údržby a pevnosti kompozice. 

 Zele  soukromá a vyhrazená 
 zele  soukromých zahrad 

Významn  se podílí na estetickém vzhledu m sta. V zahradách užitkových uplat ovat 
výsadbu vysokokmenných ovocných strom . Zele  užitkových zahrad sm rovat do volné 
krajiny tak, aby byl zajišt n plynulý p echod zastav ného území do p írodní krajiny. 

 zele  p i ob anském vybavení a na výrobních plochách 
Je sou ástí vymezených p íslušných ploch s rozdílným využitím. Nutno zmínit zele  u 
hotelu  Mánes  a  u  základní  školy.  Zele  u  obou za ízení  vyžaduje  odborný  zásah.  V rámci  
pot ebné modernizace výrobních ploch je nezbytné ešit vnitroareálovou zele , 
v od vodn ných p ípadech i zele  ochrannou a izola ní, nové výrobní plochy již v p íslušné 
projektové dokumentaci musí mít zele ešenou. 

 zele  h bitov  
Zele  h bitov  je zvláštním p ípadem zelen  vyhrazené s omezeným p ístupem. Zele  

bitov  i p ilehlého prostranství koncipovat s ohledem na pietu místa. Zvolit dominantní 
kosterní d evinu nového h bitova. 
 
 



Zm na . I územního plánu SVRAKA - NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ     STUDIO-P s.r.o.|11/2021 
 

 27 

 Zele  ochranná a izola ní 
 Realizace ochranné zelen  je možná v rámci jiných ploch s rozdílným zp sobem využití 

(plochy výroby, plochy skladování apod.). 
 V p ípad  Svratky je ochranné zelen  využito p edevším jako optické clony potla ující 

sobení negativních dominant v prostoru m sta a kulisy zm ující p echod zvl. 
výrobních ploch do volné krajiny. 

 Zele  p írodního charakteru 
 Významná plocha sídelní zelen  vymezená p i ústí potoka ivná e do Svratky. Blíže viz. 

plocha se zm nou v území O1 O1A a O1B. Jde o zele  zvláštní kategorie omezen  
ístupné. 

 Obecné požadavky 
 Plochy zahrad tvo í v ÚP jak samostatn  vymezené plochy, tak i významnou ást ploch 

rozdílného zp sobu využívání: plochy bydlení, plochy rekreace individuální a plochy 
smíšené obytné. Zele  vnitroareálová, izola ní bude nezbytnou sou ástí ploch výroby a 
sklad , ploch smíšených výrobních, p ípadn  i ploch ob . vybavení. 

 Posilovat pronikání krajinné zelen  do sídelního prost edí. 
 i návrhu a realizaci zelen  preferovat používání autochtonních druh  d evin. 

3.4. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití  

Územní plán vymezuje tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 
 Plochy bydlení v bytových domech (BH), v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI) 

a v rodinných domech - venkovské (BV). 
 Plochy rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreace (RI), plochy staveb pro hromadnou 

rekreaci (RH). 
 Plochy ob anského vybavení- ve ejná infrastruktura (OV), komer ní za ízení malá a 

st ední (OM), t lovýchovná sportovní za ízení (OS), h bitovy (OH). 
 Plochy ve ejných prostranství - ve ejná prostranství (PV),  ve ejná zele  (ZV). 
 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV), komer ní (SK). 
 Plochy dopravní infrastruktury silni ní -pozemky silnic a komunikací (DS1), erpací 

stanice pohonných hmot (DS2), adové garáže (DS3). 
 Plochy technické infrastruktury inženýrské sít  - zásobování vodou (TI1), išt ní a 

odvád ní odpadních vod (TI2), zásobování elektrickou energií (TI3), zásobování zemním 
plynem (TI4), provozování elektronických komunikací (TI5). 

 Plochy výroby a skladování - lehký pr mysl (VL), drobná a emeslná výroba (VD). 
 Plochy smíšené výrobní (VS). 
 Plochy zelen  - soukromá a vyhrazená (ZS), ochranná a izola ní (ZO), p írodního 

charakteru (ZP). 
 

4. Koncepce ve ejné infrastruktury v etn  dalšího ob anského vybavení a ostatní 
technické vybavenosti s podmínkami pro její umis ování, nakládání s odpady podmínek 
pro její umis ování, vymezení ploch a koridor  pro ve ejnou infrastrukturu, v etn  
stanovení podmínek pro jejich využití 

4.1. Dopravní infrastruktura 
 Silni ní doprava 

 Respektovat skute nost, že ani jedna ze silnic na území m sta není sou ástí páte ní silni ní 
sít  Kraje Vyso ina. 

 Silnice na území m sta jsou územn  stabilizovány, jejich p ípadné úpravy se mohou týkat 
pouze zlepšení technického stavu stávajících tras. 

 Akceptovány jsou plochy stávajících místních komunikací, nové místní komunikace budou 
ešeny jako místní obslužné komunikace, v obytných zónách preferovat komunikace do-

pravn  zklidn né. 
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 Doprava v klidu 
 Zachována jsou stávající parkovišt  v jádru m sta, p i plochách výrobních a ob anské vy-

bavenosti, nevylu uje se jejich rekonstrukce.  
 Nové plochy pro parkování budou ešeny p edevším na stávajících i navržených plochách 

dopravy silni ní, plochách ve ejných prostranství event. v rámci dalších ploch s rozdílným 
zp sobem využití, kde parkování a odstavení vozidel je p ípustné. 

 Na dopravní ploše p i Kostelní ulici ešit též pot ebu výstavby adových garáží. 
 ípustná je dále výstavba hromadných, skupinových i adových garáží na plochách výro-

by a skladování a plochách smíšených výrobních. Podmín  p ípustné je umis ování 
chto staveb ve v tších obytných souborech za p edpokladu, že jsou sou ástí schválené 

celkové koncepce využití plochy. 
 Územní plán nep ipouští z izování odstavných, parkovacích stání a garáží pro vozidla o 

vyšší hmotnosti než 3,5 t v obytných zónách bytových a rodinných dom  a na ve ejných 
prostranství. 

 Je požadováno, aby každý nov  vybudovaný byt m l na p íslušející parcele alespo  jedno 
garážové i odstavné stání pro osobní automobil. 

 Pot ebný po et odstavných a parkovacích stání ešit na stupe  automobilizace 1 : 2,5. 
 Hospodá ská doprava 

 Stávající sí  ú elových komunikací je dosta ující, koncepcí územního plánu není obsluha 
zem lské a lesní krajiny omezována. 

 Dopln ní sít  ú elových cest je možné, vhodnou p íležitostí je komplexní pozemková 
úprava nep edpokládá se však, že bude dosahovat hustoty sít  historické.. 

 Nemotorová doprava 
 Vytvo eny jsou podmínky pro realizaci nau né stezky podél pravého b ehu vodního toku 

ivná e v úseku Svratka – hranice s k.ú. Svratouch. 
 Akceptována jsou stávající užívaná p ší (cyklistická) propojení spojující jednotlivé ásti 

sta. 
 Pohyb p ších p i silnicích se d je po chodnících, ÚP považuje situaci za uspokojivou. 

 Ve ejná doprava 
 Ponechán je stávající systém ve ejné dopravy, který je zajiš ován autobusovou p epravou. 
 Respektováno je stávající rozmíst ní autobusových zastávek. 

 Dopravní za ízení - služby 
 Stávající za ízení jsou respektována. 

 Letecká doprava, železni ní doprava, vodní doprava 
 Tyto druhy dopravy nemají na území m sta své zájmy.    

 Ochranná pásma 
 viz. od vodn ní územního plánu – Limity využití území   

4.2.   Technická infrastruktura 
 Zp sob zásobení m sta pitnou vodou se nem ní. Ve vodárenské soustav  je dostatek vody pro 

pokrytí rozvojových pot eb m sta. Nové zastavitelné plochy budou napojeny prodloužením stá-
vajících ad . 

 V oblasti odvád ní a išt ní odpadních vod je t eba pokra ovat v rekonstrukci stávajících úsek  
kanalizace a ešit napojení nových rozvojových ploch. 

 Odvád ní deš ových srážkových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování vod-
ních pom  v povodí tzn. zvyšovat reten ní schopnost krajiny, deš ové srážkové vody uvád t 
do vsaku i je technickým ešením zadržovat pokud možno v míst  vzniku. 

 Zachován je stávající systém zásobení m sta zemním plynem. Respektován je VTL plynovod, 
regula ní stanice VTL/STL s jejich ochrannými a bezpe nostními pásmy. 
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 Situaci v zásobování teplem v obci považovat za stabilizovanou. Neuvažovat s výstavbou cent-
rálního zdroje tepla v obci. Akceptovat fakt, že rozhodující podíl významn jších odb ratel  tepla 
je plynofikován. 

 Nebrání se využívání alternativních zp sob  vytáp ní (solární kolektory na nemovitostech, te-
pelná erpadla aj.). 

 K zajišt ní výhledových pot eb dodávky el. energie v sídle bude využito stávajících trafostanic 
s jejich p ípadným p ezbrojením. Prov it možnost výstavby nové trafostanice v prostoru nové-
ho obytného souboru rodinných dom  Tábor. 

 Neuvažovat s umis ováním výroben el. energie (v trné elektrárny). Fotovoltaická za ízení nelze 
umis ovat mimo urbanizovanou ást obce.  

 Zohledn na je trasa dálkového telekomunika ního kabelu procházejícího územím m sta, akcep-
tovat sou asná za ízení elektronických komunikací.  

 Nep edpokládat výstavbu dalších stožár  mobilních operátor , el. vedení VVN, ZVN, výstavbu 
VTL a VVTL plynovod  ani produktovod . Pokud nebudou omezeny rozvojové zám ry obce, 
územní plán nebrání z izování dalších radioreléových spoj . 

 Za ízení pošty je územn  stabilizováno. 
4.3.   Ob anské vybavení ve ejné i ostatní 

 Stabilizované plochy ob anského vybavení jsou na území m sta respektovány. 
 Ob anské vybavení, ve ejná infrastruktura (OV) – nov  je vymezena plocha p i vstupu do 

sta od Ž áru nad Sázavou. 
 Ob anské vybavení, komer ní za ízení malá a st ední (OM) – nov  je vymezena zastavitelná 

plocha u SPHM a plocha p estavbová pro objekt dotvá ející nám stí 9. kv tna. 
 Hranice mezi zastavitelnou ástí plochy ob anského vybavení OV a ob anského vybavení OM 

(zast. pl. Z12) není ostrá. 
 Ve ejné poh ebišt  – navrženo je rozší ení h bitova o místa pro poh bívání i p íslušná ve ejná 

prostranství. 
 Umis ování ob anského vybavení úm rné velikosti i rozsahu je možné i do jiných p íhodných 

ploch s rozdílným zp sobem využívání, pokud to nebude v rozporu 
s p ípustným, p ípadn  podmín  p ípustným využíváním dané plochy. 

 Vymezena je zastavitelná plocha Z4.I pro ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní 
za ízení (OS) na pravé stran  potoka ivná  naproti sokolovn . 

4.4.   Ve ejná prostranství 
 Stávající plochy ve ejných prostranství je t eba maximáln  respektovat. 
 Revitalizovat ve ejná prostranství mající v organismu sídla zásadní význam – viz. kulturní, 

urbanistické a architektonické hodnoty kap. 2.2. 
 Revitalizací ve ejných prostranství sm ovat k posílení atraktivity m sta a zachování identity 

vodního osídlení. 
 S úpravami ve ejných prostranství je pot ebné ešit i úpravy objekt  a prostor  bezprost edn  

iléhající k ve ejným prostranstvím. 
 Preferována je obsluha zastavitelných ploch dopravní a technickou infrastrukturou z ploch 

ve ejných prostranství. 
 Nová ve ejná prostranství jsou v územním plánu vymezována samostatn  i jako pozemky 

jiných ploch s rozdílným zp sobem využívání (zvl. plochy bydlení). 

4.5.   Nakládání s odpady 
 Provozovaný systém nakládání s odpady se považuje za vyhovující i pro výhled. 
 V p ípad  pot eby by bylo možno sb rný dv r situovat na plochách výroby a skladování jako 

podmín  p ípustné za ízení. 
 Na území m sta nebude z izována ani oživována žádná skládka odpad . 
 Pokra ovat v sanaci ekologické zát že v oblasti závodu Mars, a.s. 

4.6    Koridory pro ve ejnou infrastrukturu 
 Koridory pro ve ejnou infrastrukturu územní plán nevymezuje. 
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5. Koncepce uspo ádání krajiny v . etn  vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití, 
ploch zm n v krajin  a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, ÚSES územní 
systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochrana p ed 
povodn mi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn  

5.1. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Územní plán respektuje dané hodnoty území. ešením územního plánu nedochází ke snížení 

charakteristik krajinného prostoru, zachovává se urbanistika sídla. 
 ešením ÚP je zd razn n význam ploch ve ejných prostranství jako míst podporujících 

sociální soudržnost a majících jedine ný význam pro uchování identity sta Svratky. 
 ÚP podporuje pronikání p írodního prost edí do urbanizovaného území. 
 Nové stavby pro bydlení  umis ovat  tak,  aby  do  volné  krajiny  sm ovala  zele  zahrad  se  

vzr stnými stromy. Obdobné pravidlo uplatnit i u ploch smíšených obytných. Stavby pro 
výrobu a skladování situované ve vazb  na volnou krajinu odclonit zele  izola ní. 

 Estetickou hodnotu krajiny zvýšit realizací doprovodné zelen  podél sít  pozemních cest a 
dopln ním b ehové zelen  p i vodních tocích. 

 Posilovat podíl vzr stných strom  v urbanizované ásti m sta zvlášt  na ve ejných 
prostranství a uli ních prostorech. 

 Na p írodní dominanty, horizonty krajinné scény neumis ovat žádné nadzemní stavby. 
Výstavba rozhleden je podmín  možná, požaduje se posouzení dopadu na krajinný ráz. 

 Koncepce územního plánu vyžaduje zachovat podíl les  v území, zvyšovat lenitost okraj  
lesa a diverzitu spole enstev v nich. 

 Mimo lesnictví a zem lství bude krajina nezastav ného území sloužit i rekrea ním zvl. 
pohybovým aktivitám. 

 Podmín  p ípustné stavby v krajin  (zem lská výroba, stavby pro lesní hospodá skou 
innost, ev. stavby životního prost edí) nesmí být umis ovány v pohledov  exponovaných 

polohách. 
5.2. Vymezení ploch se zm nou v krajin  

Plochy se zm nou v krajin  jsou ozna eny kódem K. 
evažující ú el plochy a kód plochy ozn. 

pl. charakteristika kód 
podmínky využití 

vým ra 
plochy 

(ha) 

kat. 
úze
mí 

K1 
pl. smíšené nezastav ného území - 

írodní 
 

NSp 
Zachovat travinobylinná spole enstva, doplnit b ehový 
porost autochtonními novými d evinami. Po okraji 
plochy vn  vodního toku ešit p ší (nau nou) stezku. 

0,55 S 

K2 pl. lesní 
 NL Plochu rekultivovat a zalesnit. 0,02 S 

K3 pl. zem lské - trvalé travní 
porosty NZ2 Plochu rekultivovat na louku. 0,03 MC 

Vysv tlivky kat území: S – Svratka, MC – Moravská Cikánka 

5.23.   Územní systém ekologické stability (ÚSES) 
 Plochy ÚSES je možno využít jen takovým zp sobem, který nenaruší obnovu ekosystému 

a nedojde k narušení jeho ekostabiliza ních funkcí. 
 Akceptovat územní systém ekologické stability, který je na území obce vymezen 

na všech t ech úrovních. 
 Na plochách ÚSES je zakázáno m nit druhy pozemku s vyšším stupn m ekologické stability 

za druh pozemku s nižším stupn m ekologické stability. 
 Plochy ÚSES jsou nezastavitelné, vylu uje se t žba nerost  (zcela ojedin le je možno 

za p esn  stanovených podmínek p ipustit stavbu liniovou dopravní a technické infrastruktury, 
ípadn  stavbu související s ochranou ŽP). 

 Interak ní prvky dopl ují sí  biokoridor  a biocenter s funkcí rozptýlené zelen  v krajin . 
 Navrhovaná opat ení: 
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Biokoridor Navrhovaná opat ení 

NRBK 127 Postupnými p stebními zásahy vytvo it lesní ekosystémy druhové skladby d evin 
írod  blízké, stanovištn  odpovídající. 

RBK 1368 
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty 

evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální 
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBK 1 

Zachovat p irozený vodní režim toku Svratky, v místech, kde je to vhodné je 
možno dosázet b ehový porost vhodnými autochtonními d evinami. Okolní 
travinobylinné porosty využívat pouze extenzivn , pravideln  kosit, nedopustit 
jejich degradaci. 

LBK 2 

Zvážit možnost navrácení nyní nap ímeného toku do p vodního koryta, možné je 
ve vhodných místech dopln ní b ehového porostu vhodnými autochtonními 

evinami. Zachovat okolní travinobylinné porosty, využívat pouze extenzivn , 
vhodné je pravidelné kosení, nedopustit jejich degradaci.  

LBK 3 

Zachovat p irozený vodní režim toku Svratky, v místech, kde je to vhodné je 
možno dosázet b ehový porost vhodnými autochtonními d evinami. Okolní 
travinobylinné porosty využívat pouze extenzivn , pravideln  kosit, nedopustit 
jejich degradaci. 

LBK 4 viz. LBK 3 

LBK 5 

Zachovat p irozený vodní režim v horním toku a ešit pr chod p es zastav né 
území. Místy je vhodné doplnit b ehový porost vhodnými autochtonními 

evinami. Okolní travinobylinné porosty zachovat, využívat pouze extenzivn  a 
as zabránit p ípadné degradaci. 

LBK 6 

Zachovat p irozený vodní režim v horním toku a uvažovat o navrácení dolního 
toku do p vodního koryta. Místy je vhodné doplnit b ehový porost vhodnými 
autochtonními d evinami. Okolní travinobylinné porosty zachovat, využívat 
pouze extenzivn  a v as zabránit p ípadné degradaci. 

LBK 7 Po celé délce a ší ce biokoridoru postupnými p stebními zásahy vytvo it lesní 
ekosystémy druhové skladby d evin p írod  blízké, stanovištn  odpovídající. 

LBK 8 

Po celé délce a ší ce biokoridoru postupnými p stebními zásahy vytvo it lesní 
ekosystémy druhové skladby d evin p írod  blízké, stanovištn  odpovídající s 
tím, že nej etn jší bude zastoupení spole enstev podmá ených rohozcových 
smr in s rašelinou smr inou na prameništích. 

LBK 9 viz. LBK 8 

LBK 10 Po celé délce a ší ce biokoridoru postupnými p stebními zásahy vytvo it lesní 
ekosystémy druhové skladby d evin p írod  blízké, stanovištn  odpovídající. 

Biocentrum Navrhovaná opat ení 

RBC 900 Kameni ky 

Vzhledem k tomu, že sou ástí tohoto RBC je i PR Volák v kopec, zachovat 
spole enstva této p írodní rezervace a hodnotný krajinný ráz. Zachovat fragmenty 

írod  blízkých lesních spole enstev a tato spole enstva rozši ovat do celého 
prostoru biocentra. Louky využívat extenzivn , nedopustit jejich degradaci. 

LBC U nebožtíka  

Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty 
evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální 
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG, zachovat p irozený vodní 

režim. 

LBC Holcova studn  
Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty 

evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální 
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG. 

LBC H ra viz. LBC Holcova studn  

LBC U Osla viz. LBC Holcova studn  

LBC Cikánka 

Výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené d evinné skladby a smrkové porosty 
evést na druhov  i v kov  r znorodá lesní spole enstva dle potenciální 
irozené vegetace a stanovištních podmínek dle STG, zachovat p irozený vodní 

režim. 
LBC Nad kládím viz. LBC Holcova studn  

LBC Mariánka 

Omezení smrkové monokultury, namísto toho jsou navrženy postupné dosadby 
autochtonních druh  d evin a tímto zásahem vybudovat postupn  r znov ký 
smíšený porost, louky využívat pouze extenzivn , pravideln  kosit, nedopustit 
jejich degradaci. 
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LBC Mokrota Zachovat p irozený vodní režim, výchovnými zásahy zvýšit podíl p irozené 
evinné skladby lesa odpovídající stanovištním podmínkám dle STG. 

LBC Stupárna 
Zachovat vodní plochu, b ehové porosty a litorálová spole enstva. Podpo it 
okolní b ehové porosty dosadbou d evinami odpovídajícími stanovištním 
podmínkám. Lu ní porosty využívat extenzivn , nedopustit jejich degradaci. 

LBC U Svratky 
Zachovat p irozený vodní režim, místy je vhodné doplnit b ehový porost 
vhodnými autochtonními d evinami. Okolní travinobylinné porosty zachovat, 
využívat pouze extenzivn  a v as zabránit p ípadné degradaci. 

LBC Kutláky Zachovat p irozený vodní režim. Okolní travinobylinné porosty zachovat, 
využívat pouze extenzivn . 

LBC Pod hejtmankou 
Biocentrum tvo í krajinná zele  charakteru spíše náletu, prov it jeho druhovou 
skladbu, p ípadné nevhodné druhy odstranit a vhodné dosázet. Lu ní porosty 
využívat extenzivn , nedopustit jejich degradaci. 

5.34. Prostupnost krajiny 
 ešením územního plánu není omezována. 
 Eventuelní požadavky na dopln ní sít  obslužných komunikací bude vhodné ešit v rámci 

komplexní pozemkové úpravy jsou územním plánem umožn ny. 
 Biologická propustnost území bude posílena realizací ÚSES. 
 žišt  zm n v území je mimo tzv. migra  významné území i biotop vybraných zvlášt  

chrán ných druh  velkých savc . 
5.45. Protierozní opat ení, ochrana p ed povodn mi 

 Na místech potenciálního erozního ohrožení lze vysta it s organiza ními a agrotechnickými 
opat eními proti vodní erozi. Místa p ímo ohrožená vodní a v trnou erozí se na území obce 
nenachází. 

 Koncepce ÚP nep ipouští úpravy pozemk  zem lské p dy zp sobující rychlejší odtok vody. 
 Hydrologické pom ry na území m sta nevyžadují zvýšené odtoky vody, ešit výstavbu 

suchých poldr . 
 Respektovat podmínky záplavového území vodního toku Svratka. Problematiku zastavitelných 

ploch Z6 a Z7 ešit ve smyslu dohodnutých podmínek. Blíže kap. 3.2. 
 Vyzna ena jsou území zám ru Povodí Moravy pro p írod  blízká protipovod ová opat ení na 

ece Svratce. 
 Pro výkon správy vodních tok  respektovat p i vodních tocích pás v ší i 6 m od b ehové áry u 

drobných vodních tok  a 8 m u významného vodního toku Svratka.   
5.56.   Podmínky pro rekreaci 

 Využít krajinu  zvlášt  pro pohybovou turistiku. 
 Stabilizovat stávající plochy rekreace hromadné a rodinné rekreace. Pro rozvoj rekrea ních 

pobytových aktivit p ipustit využití stávajícího domovního fondu nevhodného pro trvalé 
bydlení resp. p vodního ur ení. 

 Akceptovat pot eby krátkodobé rekreace obnovou funkce ve ejných prostranství a rozvojem 
ploch ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení. 

 Stabilizovat podmínky pro aktivity spojené se sjezdovým lyžováním. Rozvíjet podmínky  pro 
žecké lyžování. 

 Neuvažovat se z izováním zahrádká ských kolonií i osad. Pro RD vymezovat dostate  
velké parcely umož ující relaxaci majitele v zeleni zahrad. 

5.67.   Dobývání ložisek nerostných surovin 
 Na území m sta se nenachází dobývací prostor ani CHLÚ  nerostných surovin. 
 Na území m sta neprobíhá t žba žádného nerostu, není využíváno ani s využitím d l po 

geologickém pr zkumu. 

5.8. Vymezení ploch s rozdílným zp sobem využití  
Územní plán vymezuje v krajin  tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: 

 Plochy vodní a vodohospodá ské (W). 
 Plochy zem lské - orná p da (NZ1), trvalé travní porosty (NZ2). 
 Plochy lesní (NL). 
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 Plochy p írodní (NP). 
 Plochy smíšené nezastav ného území - sportovní (NSs), p írodní (NSp). 

6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením 
evažujícího ú elu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, p ípustného 

využití, nep ípustného využití (v etn  stanovení, ve kterých plochách je vylou eno 
umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 
zákona), pop ípad  stanovení podmín  p ípustného využití t chto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspo ádání v . etn  základních podmínek ochrany krajinného 
rázu 

6.1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 
 Plochy bydlení v bytových domech (BH) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb bydlení 

v domech o více jak t ech bytech v kvalitním prost edí. Zp soby využití: 
ípustné: pozemky a stavby bytových dom  a ve ejných prostranství, pozemky sídel-

ní zelen , pozemky související stavby a za ízení dopravní a technické infra-
struktury, pozemky , stavby a za ízení ve ejného ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, do-
pl kové prostory pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující 
hlavní využití plochy za podmínky, že svým provozováním a výkonností 
nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší 
zvýšení dopravní zát že plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI) - Hlavní využití: zabezpe ení 
pot eb individuálního bydlení v zeleni zahrad s p evládající rekrea ní nebo okrasnou funkcí. 
Zp soby využití: 

ípustné: pozemky a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele-
, pozemky ve ejných prostranství, související stavby a za ízení dopravní 

a technické infrastruktury, pozemky , stavby a za ízení místního ve ejného 
ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, do-
pl kové prostory pro zájmovou innost a stavby i za ízení dopl ující 
hlavní využití plochy za podmínky, že svým provozováním a výkonností 
nesnižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší 
zvýšení dopravní zát že plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 

 Plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb 
individuálního bydlení v nízkopodlažních objektech obklopených soukromou zelení v kvalitním 
prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky a stavby rodinných dom , pozemky soukromé i jiné sídelní zele-
, pozemky ve ejných prostranství, související stavby a za ízení dopravní 

a technické infrastruktury, pozemky  , stavby a za ízení místního ve ejného 
ob anského vybavení 

podm. p ípustné: související stavby a za ízení ob anského vybavení komer ního typu, do-
pl kové prostory pro zájmovou innost, drobná výrobní innost v rozsahu 
odpovídajícím velikosti a objemu budov, chov drobného hospodá ského 
zví ectva i drobná p stitelská innost, p ípadn  rodinná rekreace ve stávají-
cích domech. Vše za podmínky, že svým provozováním a výkonností ne-
snižují kvalitu prost edí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a nep ináší 
zvýšení dopravní zát že plochy  

nep ípustné: stavby, za ízení, d je a innosti, které svými vlivy zat žují kvalitu prost edí 
plochy a obytnou pohodu p ímo, anebo druhotn  nad p ípustnou míru 
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 Plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb individuální 
pobytové rekreace v kvalitním zejména p írodním prost edí. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb , stavby a za ízení rodinné rekreace, pozemky soukromé i 
jiné zelen , pozemky ve ejných prostranství, pozemky pro slun ní, relaxaci 
a další rekrea ní aktivity spl ující podmínky hlavního využití plochy, po-
zemky související stavby a za ízení  dopravní a technické infrastruktury  

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim využi-
tí plochy, a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy staveb pro hromadnou rekreaci (RH) - Hlavní využití: zabezpe ení pot eb soust edn  
rekreace se sportovním využitím s do asným ubytováním. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky staveb , stavby a za ízení pro rekreaci, do asné ubytování, stra-
vování, pozemky h iš , kondi ních drah, bazény, drobná architektura, po-
zemky, stavby a za ízení pro relaxaci, a oddych, pozemky vyhrazené i jiné 
zelen , byty pohotovostní, služební nebo majitele za ízení, související po-
zemky stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejná pro-
stranství 

podm. p ípustné: pozemky , stavby a za ízení pro školící, kulturní a spole enskáou za ízení 
innost, pozemky pro lé ebn -rehabilita ní innost, pozemky pro souvise-

jící ob . ob anské vybavení komer ního typu , vše za podmínky, že svým 
provozováním a výkonností nedojde ke snížení hlavní nápln  plochy 

nep ípustné: veškeré aktivity, které svými vlivy negativn  p ekra ují hlavní režim využi-
tí plochy, a  již p ímo anebo druhotn  

 Plochy ob anského vybavení – ve ejná infrastruktura (OV) – Hlavní využití: umis ování ob-
anského vybavení, které je sou ástí staveb, za ízení a pozemk  ve ejné infrastruktury. Zp -

soby využití: 
ípustné: pozemky staveb , stavby a za ízení pro ve ejnou správu a administrativu, 

pozemky pro za ízení církevní nevýrobní, požární ochranu, kulturu a osv -
tu, pozemky pro vzd lávání a výchovu, pozemky pro zdravotnictví a soci-
ální služby. Pozemky související stavby a za ízení, dopravní a technické in-
frastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele   

podm. p ípustné: bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob zajiš-
ujících dohled nad za ízením a že bydlení nebude hlavním využitím plo-

chy rušeno nad p ípustnou míru. Jiné stavby, a za ízení a pozemky za pod-
mínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy ve ejné ob-
anské vybavenosti 

nep ípustné: aktivity, které zhoršují prost edí plochy nad míru p ípustnou, a  již p ímo 
anebo druhotn  a které narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ob anského vybavení – komer ní za ízení malá a st ední (OM) – Hlavní využití: 
umis ování ob anského vybavení sloužící p edevším pro komer ní aktivity nenarušující 
sousední plochy nad p ípustné normy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky pro , stavby a za ízení pro administrativu, v du, výzkum, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby, pozemky, stavby a za ízení ve ejného 
ob anského vybavení, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury, ve ejná prostranství a sídelní zele  

podm. p ípustné:  bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením. Za ízení pro sport a t lovýchovu za 
podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ob anského vybavení - komer ních za ízení malých a st edních 

nep ípustné: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ob anského vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS) – Hlavní využití: 
umis ování ob anského vybavení sloužícího pro sport a t lovýchovu. Zp soby využití: 
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ípustné: pozemky staveb , stavby a za ízení  pro organizovanou i neorganizovanou 
lovýchovu a sport, otev ená i krytá sportovišt , p íslušná doprovodná 

za ízení a p íslušenství. Pozemky související , stavby a za ízení dopravní a 
technické infrastruktury, pozemky ve ejných prostranství, sídelní zele  

podm. p ípustné:  bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitel , správc i osob 
zajiš ujících dohled nad za ízením. Stavby, pozemky, za ízení a d je 
dopl ující hlavní využití plochy (nap . do asné ubytování, stravování, stavby 
pro údržbu sportovišt , pot ebná související za ízení pro sportovce a diváky) 
za podmínky, že se jedná o aktivity zabezpe ující uživatelnost plochy 
ob anského vybavení - za ízení t lovýchovná a sportovní a nenaruší hlavní 
využití plochy 

nep ípustné: aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo druhotn  a aktivity, které 
narušují estetické a kulturní hodnoty místa 

 Plochy ob anského vybavení – h bitovy (OH) – Hlavní využití: místo posledního odpo inku 
zesnulých ob an , pozemky ve ejných poh ebiš  a souvisejících služeb. Zp soby využití: 

ípustné: umis ování hrob , rodinných hrobek, urnových polí ek, rozptylových ploch, 
bitovní kaple, místnosti pro správce h bitova, ná adí a další objekty 
íslušející k charakteru místa. Plochy zelen , drobné architektury 

a mobiliá  obce, související ve ejné prostranství, pozemky , stavby a za ízení 
související dopravní a technické infrastruktury  

nep ípustné: jakákoliv innost a aktivity narušující hlavní využití plochy, snižující citový a 
estetický dojem z pietního místa, a  již p ímo nebo druhotn  

 Plochy ve ejných prostranství (PV) - Hlavní využití: obecní užívání plochy bez ohledu 
na vlastnictví pozemk  mající obvykle významnou prostorovou a komunika ní funkci 
v urbanizovaném území. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky nám stí, návesních prostor , uli ních prostor , p ší stezky p í-
padn  cyklistické stezky, chodníky, zpevn né plochy pro kulturní a shro-
maž ovací ú ely, sídelní zele , vodní prvky, pozemky související , stavby 
a za ízení dopravní infrastruktury a technické infrastruktury, p ípojky 

podm. p ípustné: další aktivity , stavby a za ízení za podmínky, že p ispívají ke spole en-
ským kontakt m a podporují sociální soudržnost , vodní plochy, erpací 
místa pro požární techniku za podmínky zajišt ní odb ru požární vody 

nep ípustné: umis ování staveb pro reklamu, staveb provizorního charakteru, garáží a ji-
ných staveb a inností narušujících spole enské, kulturní a provozní funkce 

chto prostor  tedy aktivity narušující kvalitu prost edí p ímo anebo dru-
hotn  

 Ve ejná prostranství - ve ejná zele  (ZV) - Hlavní využití: zpravidla významné plochy zelen  
parkov  upravené a ve ejn  p ístupné. Zp soby využití: 

ípustné: udržovaná zele  s jednoduchou druhovou skladbou a zahradnickou úpra-
vou. Ucelené plochy trávník , soust ed né plochy ke  a strom , vodní 
prvky, d tská h išt , komunikace p ší, nau né stezky, cyklostezky, prvky 
drobné architektury, mobiliá  obce 

podm. p ípustné: pozemky související , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury 
za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a 
snížení kvality prost ední plochy 

nep ípustné: innosti a za ízení narušující kvalitu prost edí p ímo nebo druhotn , nap . 
parkovišt  

 Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy, 
v p ípad  obce zahrnují p edevším p vodní vesnické usedlosti s hospodá ským zázemím. Zp -
soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení pro bydlení, živnostenské aktivity v objektech odpovídají-
cích velikosti vymezených pozemk  a m ítku daného prostoru. Pozemky 
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související , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, ve ejný-
chá prostranství, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby a za ízení pro drobnou výrobní innost, zem lskou malovýrobu, 
stavby a za ízení skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a níz-
kými rušivými vlivy na životní prost edí , vše za podmínky, že jde o aktivi-
ty nesnižující kvalitu plochy, nemající negativní dopad na pozemek souse-
da a jsou nenáro né na p epravu zboží, tj. nezvyšují dopravní zát ž v úze-
mí. Rekrea ní aktivity za podmínky využití stávajícího domovního fondu 
nevhodného k trvalému bydlení i jeho p vodnímu ur ení. innosti a akti-
vity se d jí v objektech odpovídajících velikosti vymezených pozemk  a 

ítku daného prostoru 
nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí 

plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižují kvalitu 
daného prost edí  

 Plochy smíšené obytné – komer ní (SK) - Hlavní využití: víceú elové využití plochy, zahrnu-
jící plochy pro komer  obslužnou sféru, výrobní nerušící innosti a bydlení. Zp soby využi-
tí: 

ípustné: stavby  a za ízení pro bydlení, maloobchod a služby p ípadn  drobné vý-
robní innosti bez negativního vlivu na životní prost edí. Pozemky souvise-
jící , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, pozemky ve ej-
nýchá prostranství, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: drobné výrobní innosti bez negativního vlivu na životní prost edí i stavby  
a za ízení jiných podnikatelských aktivit, za podmínky, že svým provozem, 
technickým vybavením nesnižují kvalitu prost edí mimo vlastní prostor 
zmi ovaných aktivit a provoz t chto aktivit a za ízení nevyvolá zvýšení 
dopravní zát že v území. 

nep ípustné: veškeré stavby, za ízení, innosti a d je, které svými vlivy zat žují prost edí 
plochy nad p ípustnou míru a  již p ímo anebo druhotn  nebo snižují kvalitu 
daného prost edí  

 Plochy dopravní infrastruktury - silni ní (DS) - Hlavní využití: umis ování staveb a za ízení 
k zajišt ní dopravní dostupnosti a sloužící pro obsluhu území nekolejovou pozemní dopravní 
infrastrukturou. Zp soby využití: 

ípustné: stavby a za ízení silnic a pozemních komunikací (1), stavby a za ízení pro 
dopravu v klidu ( adové garáže) (3), ostatní dopravní za ízení ( erpací sta-
nice pohonných hmot) (2) a stavby v etn  p íslušejících pozemk , dopro-
vodná a izola ní zele , stavby a za ízení technické infrastruktury, terénní 
úpravy, protipovod ové opat ení, nutné asana ní zásahy 

podm. p ípustné: umis ování, skládek údržbového materiálu, místní komunikace III. t ídy, 
umis ování cyklotras a chodník  pro p ší i záliv  hromadné dopravy na 

lese silni ní komunikace za podmínky, že svým provozováním a technic-
kým uspo ádáním nebude narušeno i znemožn no hlavní využití plochy 

nep ípustné: stavby, za ízení a innosti, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
a aktivity narušující hlavní využití 

 Plochy technické infrastruktury – inženýrské sít  (TI) - Hlavní využití: umis ování staveb, za-
ízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou (1), išt ní odpadních vod (2), 

zásobování el. energií (3), zásobování zemním plynem (4), provozování elektronických komu-
nikací (5),  výroby el. energie a zásobování teplem. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, provozní soubory, stavby, za ízení a vedení plnící obslužn  zá-
sobovací a spojovací funkce technické povahy a innosti a d je p ímo sou-
visející s ur ující náplní plochy, pozemky související , stavby a za ízení 
dopravní infrastruktury, izola ní zele , rozptýlená zele  

nep ípustné: ostatní innosti a d je, které nesouvisí s hlavním využitím plochy 
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 Plochy výroby a skladování – lehký pr mysl (VL) – Hlavní využití: umis ování staveb 
a za ízení lehkého pr myslu a sklad , kdy negativní vliv z inností nad p íslušnou míru 
nep ekra uje hranici vymezené plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky , stavby a za ízení pro výrobu a skladování, související 
administrativu, pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, fotovoltaické panely, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení a jiné aktivity za podmínky, že neomezující hlavní využití 
plochy a nep ekra ující rámec využití plochy. P ípadné závodní stravování, 

sobení závodního léka e i bydlení majitele i správce za ízení je možné, za 
podmínky, že tyto innosti nebudou rušeny nad p ípustnou míru. erpací 
stanice pohonných hmot za podmínky, že svým provozováním nenaruší 
ádné využívání pozemk , staveb a za ízení ve svém okolí. 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití, výroba se 
silným dopadem na životní prost edí 

 Plochy výroby a skladování – drobná a emeslná výroba (VD) – Hlavní využití: umis ování 
provozoven s výrobní náplní na bázi kusové i malosériové a innosti emeslnické v etn  
skladování s odpovídajícími nároky na p epravu zboží, kdy negativní vliv z inností 
nad p ípustnou míru nep ekra uje hranice vymezené plochy. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky, stavby a za ízení netovárního charakteru, související 
administrativa, pozemky , stavby a za ízení dopravní a technické 
infrastruktury, pozemky sídelní zelen  

podm. p ípustné: stavby, za ízení, fotovoltaické panely a jiné aktivity za podmínky neomezení 
hlavního využití plochy a nep ekro ení rámce využití plochy. Bydlení 
majitele i správce za ízení je možné za podmínky, že bydlení nebude rušeno 
nad p ípustnou míru 

nep ípustné: aktivity, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
innosti, které svým charakterem významn  zvyšují dopravní zát ž v území, 

výroba se silným negativním dopadem na životní prost edí 
 Plochy smíšené výrobní (VS) – Hlavní využití: víceú elové využití plochy umož ující 

umis ování výrobních za ízení, sklad  a dalších aktivit vzájemn  se negativn  neovliv ujících. 
Negativní vlivy z inností nep ekro í hranici vymezené plochy. Zp soby využití: 

ípustné: umis ování staveb a za ízení výroby a skladování,  výrobních i nevýrobních 
služeb, maloobchodních a obchodních provoz , staveb administrativy, v dy a 
výzkumu, pozemky stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury, 
fotovoltaické panely, ve ejná prostranství, sídelní zele  

podm. p ípustné: bydlení osob zajiš ujících dohled, správce i majitele za ízení, ev. stravová-
ní a p sobení závodního léka e je možné za podmínky, že tyto innosti nebu-
dou rušeny nad p ípustnou míru 

nep ípustné: innosti a d je, které by omezovaly i jinak narušovaly hlavní využití plochy, 
aktivity se silným negativním dopadem na životní prost edí a snižující kvalitu 
prost edí navazujícího území 

 Plochy zelen  – zele  soukromá a vyhrazená (ZS) - Hlavní využití: zele  bez možnosti b žné-
ho ve ejného p ístupu (obvykle oplocená). Soukromá zele  je zastoupena innostmi na zahra-
dách užitkových a sadech. Vyhrazená zele  je zelení p i stavbách ob . vybavenosti (školy, 
sportovišt  apod.) a p i stavbách výrobních (vnitroareálová zele ). Vyhrazená zele  je v tomto 
ÚP sou ástí p íslušné plochy s rozdílným zp sobem využití, a proto u vyhrazené zelen  není 

ípustnost i nep ípustnost blíže specifikována. Zp soby využití soukromé zelen : 
ípustné: produk ní zahrady , innosti spojené s p stováním zeleniny, kv tin a dal-

ších zahradních plodin, p stování ovocných strom  a ke , obytné zahrady 
podm. p ípustné: zem lská rostlinná výroba samozásobitelského charakteru, dopl ková za-

ízení, p ípadn  stavby za podmínky, že nedojde k potla ení hlavního zp -
sobu využití a snížení kvality prost edí plochy. Pozemky související , stav-
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by a za ízení dopravní a technické infrastruktury, p ípojky za podmínky, že 
nedojde k potla ení hlavního zp sobu využití plochy a snížení kvality pro-
st edí plochy 

nep ípustné: umis ování staveb, za ízení a innosti nemající p ímou souvislost 
s hlavním využitím plochy a narušující kvalitu prost edí p ímo anebo dru-
hotn  

 Plochy zelen  ochranné a izola ní (ZO) - Hlavní využití: plochy pro funkci hygienické, este-
tické i psychologické clony tvo ící významný kompozi ní prvek území. Zp soby využití: 

ípustné: výsadba pln  zapojeného stromového patra s ke ovou podsadbou 
z vhodných místn  p íslušných d evin a ke , oplocení 

podm. p ípustné: realizace opat ení ev. výstavba za ízení za podmínky zlepšení hlavní funk-
ce plochy p edevším na úseku ochrany p ed hlukem. Pozemky dopravy ev. 
technické infrastruktury , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruk-
tury za podmínky, že nedojde k vyt sn ní nebo snížení ú inku tohoto druhu 
zelen  

nep ípustné: innosti a d je nemající souvislost p ímou i nep ímou s hlavním využitím 
plochy 

 Plochy zelen  p írodního charakteru (ZP) - Hlavní využití: plochy zelen  v sídlech udržované 
v p írod  blízkém stavu. Zp soby využití: 

ípustné: innosti zabezpe ující zvýšenou ochranu p írodního prost edí, prvky územ-
ního systému ekologické stability, vodní plochy a drobné toky 

podm. p ípustné: pozemky , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury pro místní 
obsluhu území, stavby pro životní prost edí, p írodní zahrady za podmínky, 
že nebude významn  narušena i snížena p írodní hodnota plochy 

nep ípustné: innosti snižující ekologickou i estetickou hodnotu území  
 Plochy vodní a vodohospodá ské (W) - Hlavní využití: zajišt ní podmínek pro nakládání 

s vodami. Zp sob využití: 
ípustné: innosti a za ízení související s vodohospodá skými pom ry území, rybá -

stvím, revitalizací a údržbou koryt vodote í, za ízení pro akumulaci deš o-
vých vod, opat ení zvyšující ekologickou a estetickou hodnotu území, do-
provodná a krajinná zele  

podm. p ípustné: chov vodní dr beže a za ízení pro chov ryb za podmínky nevýznamného 
negativního dopadu na vodní režim a istotu vod, plochy stavby a za ízení 
dopravní a technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k promítnutí 
nežádoucích ú ink  této infrastruktury na vodní plochy a toky 

nep ípustné: innosti a za ízení, které negativn  ovliv ují kvalitu a istotu vod a vodní 
režim v území nebo takovéto d sledky vyvolávají druhotn  

 Plochy zem lské (NZ) - Hlavní využití: plochy na kultu e orné p dy (1) ur eny pro zem -
lskou produkci vesm s na pozemcích s dobrou dostupností o doporu eném max. sklonu po-

zemku do 12° a plochy na kultu e trvalý travní porost (2) ur eny pro zem lskou produkci 
vesm s v údolních nivách, na pozemcích svažitých zpravidla s mén  dobrou dostupností. Zp -
soby využití: 

ípustné: stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a jiných plodin. P ípustná 
je zm na kultury z orné p dy v trvale travní porost, kosení luk a spásání 
pastvin, protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení zvyšující ekolo-
gickou a estetickou hodnotu území, opat ení zlepšující vodohospodá skou 
bilanci v povodí, jiné stavby a za ízení ochrany životního prost edí. Ú elo-
vé komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst  za pod-
mínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného rázu a zájm  ochrany p í-
rody. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné 
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i p stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a 
organizace ZPF. Plochy dopravní a technické infrastruktury za podmínky, 
že p jde o nezbytná za ízení ve ejného zájmu a nedojde k narušení krajin-
ného rázu a životního prost edí. ší, nau né stezky, cyklostezky, hipo-
stezky za podmínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ZPF a neomezí 
prioritní ú el plochy 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stáva-
jících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekologic-
ké hodnoty území 

 Plochy zem lské - orná p da (NZ1) - Hlavní využití: plochy zem lské p dy v druhu po-
zemku orná p da. Zp soby využití: 

ípustné: v pravidelném sledu p stování obilnin, okopanin, pícnin, technických a ji-
ných plodin. Opat ení, za ízení i stavby  zlepšující vodohospodá skou bi-
lanci v povodí, protipovod ová a protierozní opat ení, aktivity zvyšující 
ekologickou, hygienickou i estetickou hodnotu území. Stavby a za ízení 
sloužící pro ochranu životního prost edí. P ípustná je zm na kultury 
na trvale travní porost. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a 
k zajišt ní prostupnosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského p dního fon-
du. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a or-
ganizací ZPF. Pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruk-
tury i stavby p ípojek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu 
a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za pod-
mínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ani zájmy ochrany ZPF a ne-
omezí prioritní ú el plochy. 

nep ípustné: Veškeré využití, které není v souladu s hlavním , p ípustným pop ípad  
podmín  p ípustným využitím. Stavby a za ízení umis ované na ZPF v  I. 
a II. t íd  ochrany, u kterých ve ejný zájem výrazn  nep evažuje nad zá-
jmech ochrany ZPF. Stavby a za ízení napl ující znaky bydlení p ípadn  
pobytové formy rekreace. 

 Plochy zem lské - trvalé travní porosty (NZ2) - Hlavní využití: plochy zem lské p dy 
v druhu pozemku trvalý travní porost. Zp soby využití: 

ípustné: zem lské obhospoda ování zem lské p dy, na které se nachází stálá 
pastva, pop ípad  souvislý porost s p evahou travin ur ených ke krmným 

el m nebo technickému využití. Opat ení, za ízení i stavby  zlepšující 
vodohospodá skou bilanci v povodí, opat ení zvyšující ekologickou a este-
tickou hodnotu území. Stavby a za ízení sloužící pro ochranu životního 
prost edí. Ú elové komunikace pro obsluhu pozemk  a k zajišt ní prostup-
nosti krajiny. 

podm. p ípustné: nezbytné stavby a za ízení zem lské prvovýroby, které mají p ímou sou-
vislost se zem lským hospoda ením v daném konkrétním míst , pozem-
ky lesních porost  za podmínky, že nedojde k narušení ochrany krajinného 
rázu, zájm  ochrany p írody a zájm  ochrany zem lského p dního fon-
du. Oplocování pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné i 

stební ú ely a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny a or-
ganizací ZPF. Pozemky, stavby a za ízení dopravní a technické infrastruk-
tury i stavby p ípojek za podmínky, že nedojde k narušení krajinného rázu 
a životního prost edí. P ší, nau né stezky, cyklostezky, hipostezky za pod-
mínky, že jejich trasování nenaruší organizaci ani zájmy ochrany ZPF a ne-
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omezí prioritní ú el plochy. Rozorání za podmínky, že jde o zúrod ovací 
opat ení spojené s následnou obnovou travního porostu. 

nep ípustné: Veškeré využití, které není v souladu s hlavním , p ípustným pop ípad  
podmín  p ípustným využitím. Trvalé zorn ní. Stavby a za ízení umis o-
vané na ZPF v  I. a II. t íd  ochrany, u kterých ve ejný zájem výrazn  ne-

evažuje nad zájmech ochrany ZPF. Stavby a za ízení napl ující znaky 
bydlení p ípadn  pobytové formy rekreace. 

 Plochy lesní (NL) - Hlavní využití: pozemky ur ené k pln ní produk ní i mimoproduk ní 
funkce lesa. Zp soby využití: 

ípustné: pozemky s lesním porostem, lesní pr seky a lesní cesty, minimalizace geo-
graficky nep vodních d evin a uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících 
ekologickou stabilitu lesa. Protipovod ová a protierozní opat ení, opat ení 
pro udržení vody v krajin  

podm. p ípustné: umis ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro lesní výrobu, ochranu p í-
rody, krajiny a životní prost edí za podmínky, že nebude omezeno využí-
vání lesa a nedojde ke st etu se zájmy ochrany p írody a krajiny. Oploco-
vání pozemk  za podmínky, že je to nevyhnutelné pro chovné a p stební 

ely a nedojde ke st etu se zájmy lesního hospodá ství, ochrany p írody a 
krajiny. Pozemky , stavby a za ízení dopravní a technické infrastruktury za 
podmínky, že p jde o ve ejný zájem a že se bude jednat o výsledné projed-
nané variantní ešení. P ší, nau ené stezky, hipostezky  za podmínky, že se 
bude jednat o nezbytné úseky dopl ujících celistvost systému v p edem 
prov ených trasách 

nep ípustné: umis ování ostatních nových staveb a za ízení, pop ípad  rozši ování stá-
vajících pokud to není uplatn no v tomto územním plánu, snižování ekolo-
gické hodnoty území 

 Plochy smíšené nezastav ného území p írodní (NSp) - Hlavní využití: zachování a obnova 
ekologických a estetických hodnot v území dotvá ejících krajinný ráz. Zp soby využití: 

ípustné: plochy nemístních nadmístních prvk  ÚSES, plochy rozptýlené zelen , 
skalní výchozy, balvanitá seskupení, p irozenou i ízenou sukcesí vzniklé 
biotopy, vodní plochy a toky, trvale travní porosty, innosti nenarušující 

írodní ani estetické hodnoty místa, zásahy mající pozitivní dopad na kra-
jinný ráz. Ú elové komunikace zajiš ující obsluhu území 

podm. p ípustné: liniové stavby dopravní a technické infrastruktury jen v nezbytných p ípa-
dech budované ve ve ejném zájmu za podmínky slabého zásahu na p ítom-
né znaky krajinného rázu a ekologickou a estetickou hodnotu plochy. P ší, 
nau né stezky, cyklostezky a hipostezky za podmínky, že nedojde 
k narušení ekologických a estetických hodnot plochy 

nep ípustné: innosti , stavby a za ízení snižující p írodní a estetickou hodnotu území 
ímo anebo druhotn , zásahy s negativním dopadem na krajinný ráz v et-
 zásah  stírající p ítomné znaky krajinného rázu, t žba nerost , hygie-

nická za ízení, informa ní centra 
 Plochy smíšené nezastav ného území sportovní (NSs) – Hlavní využití: sportovn  rekrea ní 

využívání p ízniv  orientovaných svah  ke sjezdovému lyžování. Zp soby využití: 
ípustné: innosti spojené se sjezdovým lyžováním na dostate né sn hové pokrývce. 

Ve vegeta ním období b žná innost na p dním fondu. Z izování mobil-
ních i trvalých lyža ských vlek  a dalších za ízení, které p ímo a bezpro-
st edn  souvisí s daným provozem za ízení 

podm. p ípustné: z izování do asných (sezónních) parkoviš  pro vozidla návšt vník  lyža -
ského svahu  za podmínky neomezení zem lských inností mimo sezónu 
a zachování hodnot a kvality prost edí plochy. Stavby a za ízení dopravní a 
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technické infrastruktury za podmínky, že nedojde k omezení hlavního vyu-
žití plochy . 

nep ípustné: terénní úpravy, zm na trvale travních porost  na ornou p du, zales ování, 
výsadba rozptýlené zelen , jiné innosti bránící hlavnímu využití plochy 

 Plochy p írodní (NP) – Hlavní využití: zajišt ní podmínek ochrany p írody a krajiny 
edevším na plochách maloplošných chrán ných území a v I. zón  CHKO. Zp soby využití: 
ípustné: innosti s prioritou ochrany p írody, p írod  blízké i lov kem málo 

pozm né ekosystémy, mok ady, spole enstva skal, ekosystémy se 
soust ed ným výskytem vzácných a existen  ohrožených druh  bioty, 

irozená travní a bylinná spole enstva, lesy s p irozenou nebo p írod  
blízkou druhovou skladbou a prostorovou a v kovou strukturou, území 
s mimo ádnou krajiná skou hodnotou 

nep ípustné: zmenšování vým ry p írodní plochy, umis ování staveb a technických 
dominant, jiné innosti, které svými p ímými i druhotnými d sledky 
mohou narušovat zájmy ochrany p írody a krajiny, t žba nerost , 
hygienická za ízení, informa ní centra 

6.2.   Podmínky prostorového uspo ádání v . podmínek ochrany krajinného rázu 
 Respektovat dochované p dorysné a prostorové uspo ádání zastav ní jednotlivých ástí m sta. 
 V rámci úprav nám stí Národního povstání p edevším ešit: 

 využití proluky po asanaci Panského domu 
 vhodn jší ztvárn ní prodejny ve významné nárožní poloze  
 úpravu východní strany nám stí v místech neúm rn  širokého pr razu pro silnici II/350 

 Jasn  definovat prostor nám stí 9. kv tna: 
 s ur ením tvaru nám stí  
 se zd razn ním k ižovatky dvou hlavních kompozi ních os m sta 
 se zohledn ním architektury nárožních dom  na k ižovatce hlavních kompozi ních os  

 Palackého ulici mezi ob mi nám stími koncipovat jako ve ejné prostranství s dopravn  
zklidn ným pr tahem silnice. 

 Znovu nezastavovat uvoln ný b eh potoka ivná  p i ústí do eky Svratky. P iblížení zástavby 
k ece Svratce uvažované územním plánem považovat za maximální a kone né. 

 Nelze p ipustit další stavební aktivity typu adových dom  v ulici Nad Školou a výrobní haly 
firmy Mars Svratka. 

 Nedopustit asanaci v kompaktním zastav ní bez náhrady. P i dostavb  proluk akceptovat 
dorysnou stopu zastav ní a dané základní architektonické prvky. Zachovat rozvoln né 

zastav ní okrajových ástí m sta. 
 Z d vodu maximálního zachování charakteru zapojení osídlení do krajinného rámce zástavbu 

na stavebním pozemku orientovat tak, aby do volné krajiny sm ovala vždy nezastav ná ást 
pozemku. Pokud tuto zásadu není možno dodržet, ostrou p echodovou hranici mezi 
urbanizovaným a neurbanizovaným územím zmírnit ozelen ním. 

 Zástavba RD na okraji zastavitelných ploch bude jednopodlažní. Pokud je nezbytné na 
pozemcích RD umístit samostatn  garáž i jiné stavby a za ízení, které nejsou v rozporu 
s ípustným i podmín  p ípustným využíváním plochy, budou tyto stavby a za ízení 
zohledn ny již p i zpracování projektové dokumentace RD, i když jejich realizace m že být 
pozd jší. 

 Architektonické ešení RD bude inspirováno tradi ním místním venkovským domem. 
Umož uje se ešení atypických RD soudobými výrazovými prost edky, vždy však v ucelené 
skupin  obdobných objekt  s návazností zásadních architektonických prvk . Nelze p ipustit 
výstavbu objekt  neobvyklých, bizardních tvar  a proporcí. 

 Nové budovy rodinných dom  budou mít p ímý p ístup z ve ejného prostranství i jiné ve ejn  
ístupné plochy (místní komunikace, silnice III. t ídy). 

 i koncepci zastavitelných ploch vycházet z podmínek využití ploch specifikovaných 
v kapitole 3.2. 
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 U staveb na plochách výrobních, smíšených obytných venkovských preferovat horizontální 
uspo ádání p ed uspo ádáním vertikálním. 

 Pro hlavní zastavitelné plochy se ur ují tyto koeficient zastav ní intenzity využití území: 
 plochy bydlení v rodinných domech venkovské – nové pozemky sm ující do volné 

krajiny budou dosahovat koeficientu zastav ní cca intenzity využití území do 0,25 a min 
60 % pozemku bude vyhrazeno zeleni p i b žné velikosti pozemku pro rodinné bydlení 
kolem 1000 m2 

 plochy smíšené výrobní a plochy výroby a skladování – koeficient zastav ní intenzita 
využití území že dosáhnout hodnoty cca do 0,50 s tím, že zpevn né plochy mohou 
tvo it dalších až 30 % plochy. Minimáln  20 % plochy musí být vy len no pro zele  

 Na území obce nep edpokládat umis ování staveb, jejichž vlastnosti (velikost, barva, faktor 
pohody apod.) výrazn  p ekra ují ostatní krajinné prvky, krajinné soubory anebo vlivy 
na lov ka. V urbanizovaném území stavby pro reklamu neumis ovat. 

 Vysoká zele  ve ejných prostranství, zahrad, ploch ob anské vybavenosti i ploch výroby musí 
nadále pat it k základním znak m kompaktní ásti m sta, vysoká zele  ve ejných prostranství, 
zahrad a humen musí nadále pat it k základním znak m okrajových ástí m sta. 

 Akceptovat a doplnit stávající liniovou i solitérní zele  v krajin . 
 Preferovat užití tradi ních druh  zelen  obvyklých v regionu. 

7. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných opat ení (VPO), staveb 
a opat ení k zajiš ování obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, 
pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit 

7.1. Ve ejn  prosp šné stavby (VPS) dopravní a technické infrastruktury 
etn  ploch nezbytných k zajišt ní jejich výstavby a ádného užívání pro daný ú el. 

 Dopravní infrastruktura 
WD1 –  plocha pro dostavbu dopravní infrastruktury 

 Technická infrastruktura 
Nebyly vymezeny. 

 Na uvedená VPS lze dle § 170 stavebního zákona v platném zn ní právo k pozemk m 
odejmout nebo omezit. 

7.2.   Ve ejn  prosp šná opat ení (VPO) 
 Územní systém ekologické stability 

WU1 –  plocha nadregionálního biokoridoru ÚSES – NRBK 127 (ozna ení VPO v ZÚR 
Kraje Vyso ina U 020) 

WU2 – plocha regionálního biokoridoru ÚSES – RBK 1368 (ozna ení VPO v ZÚR Kraje 
Vyso ina U 276) 

WU3 – plocha regionálního biocentra ÚSES – RBC 900 Kameni ky (ozna ení VPO v ZÚR 
Kraje Vyso ina U 164) 

 Na uvedená VPO lze dle § 170 stavebního zákona v platném  zn ní  právo  k pozemk m 
odejmout nebo omezit. 
Nebyly vymezeny. 

7.3. Stavby a opat ení k zajiš ování ochrany a bezpe nosti státu 
Nebyly vymezeny. 

7.4.   Plochy pro asanaci 
Nebyly vymezeny. 

8. Vymezení ve ejn  prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit 
edkupní právo s uvedením v í prosp ch je p edkupní právo z izováno , parcelních ísel 

pozemk , názvu katastrálního území a p ípadn  dalších údaj  podle §8  katastrálního 
zákona 

Nebyly vymezeny. 
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9. Stanovení kompenza ních opat ení podle §50 odst. 6 stavebního zákona 
Orgán ochrany p írody neuplatnil požadavky na kompenza ní opat ení. 

10. Vymezení ploch a koridor  územních rezerv a stanovení podmínek možného budoucího 
využití v . podmínek pro jeho prov ení 

Plochy ani koridory územních rezerv nebyly vymezeny. 

11. Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o 
parcelaci 

Takové plochy nebyly vymezeny. 

12. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro 
vložení dat o této územní studiei  do evidence územn  plánovací innosti 

12.1. Vý et ploch a podmínky využití 
 Prov ení zm n v zastavitelných plochách vymezených územním plánem jako podmínky pro 

rozhodování v území je stanoveno u pro zastavitelné plochy Z1 a Z1A, Z1B, Z4 a Z4.I, dále 
pak plochy p estaveb p estavby P2 a P4. 

 Základní podmínky využití jsou známy z kap. 3.2. a 6.2. 
 Územní studie se doporu ují vyhotovit na  geodeticky zam eném podkladu. 

12.2. Stanovení lh t 
 Územní studie bude vyhotovena do p ti osmi rok  od vydání nabytí  ú innost  zm ny  .  I  

územního plánu. 
 Vložení dat do evidence územn  plánovací innosti bude do dvou m síc  od schválení 

možnosti využití územní studie pro rozhodování v území po izovatelem. 
12.3. Území prov ené územní studií 

 Udržet koncepci stanovenou Územní studií Svratka - Tábor , obytný soubor rodinných dom , 
pro využití zastavitelné plochy Z1, která je vložena do Evidence územn  plánovací innosti s 
datem schválení možnosti využití 10.12.2013 a nadále je kvalifikovaným podkladem pro 
rozhodování v území. 

13. Vymezení ploch a koridor , ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 
vydáním regula ního plánu , zadání regula ního plánu v rozsahu dle p ílohy . 9, 
stanovení, zda se bude zda se bude jednat o regula ní plán z podn tu nebo na žádost a u 
regula ního plánu z podn tu stanovení p im ené lh ty pro jeho vydání 

Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 
14. Stanovení po adí zm n v území (etapizace) 

 Stanovení po adí zm n v území nebylo zadáním územního plánu vyžadováno. 
 Pot eba etapizace též nevyplynula z ešení územního plánu 

15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že 
vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 

Nejsou tímto územní plánem vymezeny. 
16. Údaje o po tu list  ÚP a po tu výkres  k mu p ipojené grafické ásti 

Text. ást v etn  titulního listu, záznamu o ú innosti a obsahu text. ásti sestává z 27 list . 
Výkres 

íslo název 
po et list  ítko 

N1 Výkres základního len ní území 1 1 : 5 000 
N2 Hlavní výkres 1 1 : 5 000 
N3 Ve ejn  prosp šné stavby a opat ení, asanace 1 1 : 5 000 
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3. Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územn  plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastav ného území, s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních 

edpis , s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  
podle zvláštních právních p edpis , pop ípad  s výsledkem ešení rozpor  

3.1. Soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem 
      Politika územního rozvoje R byla schválena usnesením vlády eské republiky . 929 ze dne 
20.7.2009. Usnesením vlády R . 276/2015 byla schválena Aktualizace .1 Politiky územního 
rozvoje R. Aktualizace .2 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 usnesením 
. 629. Aktualizace .3 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 2.9.2019 usnesením . 

630. Aktualizace . 5 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 17.8.2020 usnesením vlády 
. 833. Aktualizace . 4 Politiky územního rozvoje R byla schválena dne 12.7.2021 usnesením . 

618. (dále též PÚR R nebo jen PÚR) 
      Zásady územního rozvoje Kraje Vyso ina byly vydány dne 16.9 2008 a nabyly ú innosti 
22.11.2008. Aktualizace .1 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána 8.10.2012 a 

innosti nabyla dne 23.10.2012. Aktualizace .2 a .3 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina 
byly vydány dne 13.9.2016 a ú innosti nabyly dne 7.10.2016. Aktualizace . 5 Zásad územního 
rozvoje Kraje Vyso ina byla vydána dne 12.12.2017 a ú innosti nabyla dne 30.12. 2017. 
Aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina .6 byla vydána dne 14.5.2019 a ú innosti 
nabyla dne 14.6.2019. O vydání Aktualizace . 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina rozhodlo 
Zastupitelstvo Kraje Vyso ina dne 08.09.2020. Zastupitelstvo Kraje Vyso ina rozhodlo dne 
09.02.2021 o vydání Aktualizace .8 Zásad územního rozvoje Kraje Vyso ina. (Pro Zásady 
územního rozvoje Kraje Vyso ina v Aktualizaci . 1-6 a 8 se dále užívá ozna ení ZÚR KrV nebo 
jen ZÚR.) 
3.1.1. PÚR eské republiky 

Území m sta leží dle PÚR R mimo rozvojové oblasti i rozvojové osy. Území m sta se nachází 
mimo plochy a koridory dopravní technické infrastruktury a souvisejících zám . 

Napl ování republikových priorit k zajišt ní udržitelnosti rozvoje území územním plánem 
Svratka (vybrány jsou priority mající vztah k problematice m sta, ozna ení priorit odpovídá zna ení 
v PÚR R): 

 Priorita 14 – koncepce ÚP Svratka napl uje požadavky území, které se nachází v chrán né 
krajinné oblasti Ž árské vrchy. Rozvíjeny jsou ochranné režimy tohoto zvlášt  chrán ného 
území. Území I. krajinné zóny a maloplošná zvlášt  chrán ná území ÚP zahrnuje do ploch 

írodních, kde je prioritou využívání ochrana p írody. V územním plánu Svratka je dále 
zajišt na územní ochrana prvk  a jev  podléhající památkové pé i (nemovité kulturní památky) 
a dalších hodnot území stanovených zvláštními právními p edpisy. ÚP Svratka respektuje 
dochovanou urbanistickou strukturu sídla tvo enou kompaktním zastav ním jádra m sta se 
dv mi nám stími, adou p vodních drobných stavení p i potoku ivná i, plánovitou osnovou 
zastav ní malých rodinných dom  v ásti m sta zvané Ohrada, rozptýleným zastav ním na 
katastrálním území Moravská Svratka. ÚP Svratka respektuje architektonicky cenné stavby -  
hotel Mánes s navazujícím lesoparkem a objekt sokolovny s navazujícím parkem 

 Priorita 14a - Svratka je malé m stské sídlo do 5000 obyvatel. Není urbanistickým souborem, 
který vykazuje vazbu hospodá ských inností na volnou krajinu, resp. p dní fond. Majoritní 
hospoda ící subjekty na zem lském p dním fondu i lesním p dním fondu se nachází mimo 
správní území obce. Nep edpokládají se zm ny. Obraz krajiny je pom rn  stabilní. 

 Priorita 15 – územním plánem je vytvo eno  p íznivé urbánní prost edí s kvalitním životním a 
sociálním prost edím snižujícím sociální vylu ování n kterých sociálních skupin 

 Priorita 16 – ÚP Svratka se zabývá komplexním ešením správního území m sta Svratky a 
vytvá í podmínky pro rozvoj území ve smyslu udržitelného rozvoje tj. na principu vyváženosti 
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mezi t emi pilí i udržitelnosti. Sám proces po izování územního plánu v sob  nese zapojení 
ve ejnosti, ímž se mohou do výsledné podoby územního plánu promítnout i její požadavky. 

 priorita 16a - navržený zp sob využití území m sta Svratky je ešen v souladu s vazbami m sta 
na stabilní obce v etn  m sta Ž áru nad Sázavou. ÚP akceptuje odv tvové zájmy rezortních 
koncepcí uplatn ných v zadávací dokumentaci ÚP a korigování v rámci procesu projednávání 
ÚP. Na pln ní asového hlediska je t eba nahlížet v tom smyslu, že nejd íve je nutno 
požadavky prov it v zastav ném území a pak teprve vstupovat do nezastav ného území.  

 Priorita 17 – správní území m sta Svratky nepat í mezi strukturáln  postižené a hospodá sky 
slabé regiony. Základní podmínky pro napln ní priority . 17 jsou dány vymezením ploch 
výroby a skladování (plochy územn  stabilizované, plochy p estavby a plochy zastavitelné) 
vymezením nových ploch smíšených výrobních a vymezením ploch ob anského vybavení 
(plochy územn  stabilizované a plochy zastavitelné). Pracovištní funkce lze rozvíjet 
v omezených formách i na plochách smíšených obytných – zvl. typu komer ních za ízení. 

 Priorita 19 - se uplat uje v územním plánu Svratka op tovným využitím znehodnocených a 
nedostate  využitých výrobních a skladovacích ploch a dostavbou výrobní zóny na nových 
plochách je vytvo en p edpoklad pro další rozvoj hospodá ského potenciálu ve m st . 

 Priorita 20 - se uplat uje v územním plánu Svratka vymezením zastavitelných ploch ve 
vhodných lokalitách, kde umíst ním nedojde k narušení krajinného rázu a dále vymezením 
prvk  ÚSES. P i ústí potoka ivná  do eky Svratky je vymezena plocha pro plochu zelen  

írodního charakteru. 
 Priorita 20a - dopravní a technická infrastruktura jež by vytvá ela riziko fragmentace krajiny 

není v ÚP Svratka vymezována. Koncepce ÚP nebrání migra ní prostupnosti krajiny pro voln  
žijící živo ichy i lov ka. M sto Svratka je historicky jedno sídlo na ty ech katastrálních 
územích. 

 Priorita 22 – m sto Svratka se nachází v atraktivním p írodním prost edí, kde cestovní ruch má 
dlouhou tradici a rekrea ní využívání je celoro ní. Plochy hromadné a rodinné rekreace jsou 
v ÚP územn  stabilizované, preferován je rozvoj pohybové turistiky. Aktivity spojené se 
sjezdovým lyžováním budou stabilizovány, naopak se požaduje preferovat b žecké lyžování. 
Akceptovány jsou zna ené turistické a cykloturistické trasy, sou asná prostupnost krajiny není 
ešením ÚP omezována. 

 Priorita 25 - ÚP zajiš uje ochranu ploch pot ebných pro umíst ní staveb v dosahu záplavového 
území (zastavitelná plocha Z6) v souladu s požadavky ur eného správce povodí.Územním 
plánem je vyžadované d sledné hospoda ení se srážkovými vodami v místech jejich vzniku. 
Hydrologické pom ry území nevyžadují na dot eném území vymezovat ve ejn  prosp šné 
stavby ani ve ejn  prosp šná opat ení ur ená k ízeným rozliv m. Na správním území m sta 
není vymezena lokalita pro akumulaci povrchových vod. 

 Priorita 26 – záplavové území významného vodního toku Svratka, který protéká ešeným 
územím bylo vyhlášeno Okresním ú adem ve Ž áru nad Sázavou dne 21.05.2001 pod .j. ŽP 
Vod1765/01/Kl. ešení ÚP v domo si povod ového rizika umis uje p ednostn  zastavitelné 
plochy mimo zmín né vyhlášené záplavové území. Z hlediska komplexnosti ešení ÚP byly 
v záplavovém území jako zcela ojedin lý a výjime ný p ípad vymezeny dv  zastavitelné 
plochy s ozna ením Z6 a Z7, které jsou ur eny pro bydlení v rodinných domech m stského a 

ím stského typu. Plocha Z6 zahrnuje pozemky parc. . 470/11 až 470/15 (k.ú. Svratka), které 
byly vytvo eny pro výstavbu p ti rodinných dom  na základ  d íve schváleného územního 
plánu. K výstavb  jednotlivých rodinných dom  na zastavitelné ploše Z6 byla vydána 
souhlasná stanoviska správce povodí a správce významného vodního toku Svratka 
s p ipomínkami a to dne 26.10.2011 pod .j. PM048595/2011-203/Kol (rodinný d m  na parc. 
. 470/11) a dne 04.06.2012 pod .j. PM026849/2012-203/Kol (rodinný d m na parc. . 

470/14). Stanoviskem správce povodí a správcem významného vodního toku byla pro stavbu 
na parcele . 470/13 (k.ú. Svratka) pod .j. PM 15406/2012-2010 stanovena hladina Q100. 
Zastavitelná plocha Z7 se nachází cca 350 m východn  (po toku) od zastavitelné plochy Z6 a 
využití plochy nebylo blíže prov ováno správcem povodí a správcem vodního toku. 
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íslušný vodohospodá ský orgán, odbor životního prost edí M Ú Ž ár nad Sázavou, 
v souhrnném vyjád ení k návrhu ÚP Svratka .j. ŽP/787/12/MJ ze dne 11.05.2012 s návrhem 
ÚP Svratka souhlasil bez p ipomínek. Tentýž vodohospodá ský orgán v dopln ném vyjád ení 

Ú Ž ár nad Sázavou, odboru rozvoje v územního plánování (po izovateli ÚP Svratka), .j. 
ŽP/1911/12/VM ze dne 18.10.2012 upozornil na rozporná stanoviska správce povodí a 
významného vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno. 

Dopisem .j. PM 064024/2012-203/Hoj ze dne 19.12.2012 Povodí Moravy, s.p., jako 
správce povodí a správce významného vodního toku Svratka vydává stanovisko, že využití 
zastavitelných ploch Z6 a Z7 pro navržený ú el je možné, pokud rodinné domy budou 
umíst ny mimo rozliv povodn  Q20 a úrove  1 NP jednotlivých rodinných dom  bude umíst na 
min. 0,5 m nad úrovní hladiny Q100.  

V záplavovém území nebudou vymezovány další plochy pro bydlení. Podmínka 
neumis ování staveb v pásu 8 m od b eh  významného vodního toku je uplatn na v limitech 
využití území (§ 49 odst. 2 zák. . 254/2001 Sb. v platném zn ní). Napojení ploch na ve ejnou 
kanalizaci a OV je dáno koncepcí ÚP. Požadavek na p edložení projektové dokumentace 
jednotlivých RD v rámci územního ízení k posouzení p ekra uje možnosti územního plánu. 

Požadavek na uvád ní maximálního množství deš ových vod do vsaku i zadržení na 
pozemku je uplatn n v ešení ÚP. 

Od vodn ní:  Vymezení dvou zastavitelných ploch pro bydlení v záplavovém území 
vyplývá z požadavku zachování celistvosti urbanistického uspo ádání této ásti sídla, 
zachování kontinuity rozvoje m sta, využití nezem lských ploch pro výstavbu (ochrana ZPF) 
i skute nosti, že požadované úpravy pro výstavbu na plochách Z6 a Z7 správcem povodí a 
vodního toku jsou investi  nenáro né a nezhorší odtokové pom ry ani povod ové pr toky. 

 Priorita 28 -  ÚP stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci rozvoje ve ejné infrastruktury i 
koncepci uspo ádání krajiny. Koncepce jsou vzájemn  koordinovány a jsou tak dány základní 
zásady pro udržitelný rozvoj území. 

 Priorita 30 – koncepce územního plánu respektuje koncepci, kterou na úseku dodávky vody a 
zpracování odpadních vod p edkládá Plán rozvoje vodovod  a kanalizací Kraje Vyso ina 

 Priorita 31 – územní podmínky nedovolují rozvoj za ízení pro výrobu el. energie na k tomu 
specificky ur ených zastavitelných plochách, ani mimo tyto plochy. Uplatnit je možno využití 
malých vodních elektráren na stávajících vodních dílech. Rozvoj decentralizované a efektivní 
výroby energie z obnovitelných zdroj  šetrných k životnímu prost edí lze p ipustit za p edem 
stanovených podmínek v urbanizovaném území (zachování p írodních a kulturních hodnot 
místa, identity m sta apod.) p edevším pro osobní spot ebu. 

Území obce ORP Ž ár nad Sázavou náleží mezi mnoho obcí ORP, které Aktualizace . 4 PÚR 
R za le uje do specifické oblasti  SOB9. Jedná se o specifickou oblast, ve které se projevuje 

aktuální problém ohrožení území suchem. V ešení územního plánu jsou dané úkoly pro tuto oblast  
zohledn ny: 

 ÚP kultivuje územní podmínky pro udržení p irozeného vodního režimu v krajin . Vytvá í 
podmínky pro zachování odolné, stabilní , pestré a lenité krajiny s vysokým zastoupením les , 
které z celkové rozlohy území m sta zaujímají 64,85 % vým ry. Vým ra zem lského 

dního fondu iní pouze 26,13% z celkové vým ry území m sta. Trvalé travní porosty pak 
tvo í plných 48,74% vým ry zem lského p dního fondu. Na lesních pozemcích ÚP 
vyjad uje pot ebu uplatn ní meliora ních d evin zvyšujících stabilitu lesa v etn  opat ení pro 
udržení vody v krajin . Na plochách zem lských , krom  hlavního ú elu využití jsou v 

ípustných zp sobech využití uplatn ny požadavky na zlepšení vodohospodá ské bilance 
povodí p ípadn  protierozní opat ení. Hodnota krajiny bude zvýšena realizací doprovodné 
zelen  podél liniových prvk  krajiny a  už p irozených anebo um lých. Sí  ú elových 
komunikací ÚP považuje za dosta ující, avšak nebrání jejímu rozší ení. Vhodnou p íležitostí je 
komplexní pozemková úprava 

 ÚP respektuje mimo ádnou hodnotu údolní nivy eky Svratky p edevším nad a pod sídlem. 
Podporovány jsou související partie litorálního pásma u vakového jezu, vytvá í podmínky pro 
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revitalizaci p etvo ené ásti vodního toku. Na v tšin  ploch s rozdílným zp sobem využívání 
lze v rámci p ípustných inností uplatnit opat ení pro zadržení vody v krajiny, i jiná opat ení 
mající pozitivní vliv na vodohospodá skou bilanci území. P i zpracování Zm ny . I ÚP byl na 
správním území m sta vyzna en zám r p írod  blízkých protivod ových opat ení na ece 
Svratka, 

 ÚP stanovuje, že odvád ní srážkových vod musí být ešeno tak, aby nedocházelo ke zhoršování 
vodních pom  v povodí, tzn. zvyšovat reten ní schopnosti krajiny (myšleno i urbanizované) a 
srážkové vody uvád t do vsaku i je jiným zp sobem zadržovat v míst  vzniku. 

 Koncepce ÚP nep ipouští úpravy pozemk  zem lské p dy zp sobující zrychlený odtok vod. 
Projevy v trné eroze na správním území m sta nebyly zaznamenány. Na místech 
potencionálního erozního ohrožení zem lského p dního fondu lze vysta it s organiza ními a 
agrotechnickými opat eními. 

 Celková pot eba vody ve výhledu je v ÚP vybilancována na 210 m3/den. P i zachování této 
spot eby vody to znamená, že stávající zdroje budou dosta ovat nárok m na zajišt ní 
odebíraného množství. Na území m sta nejsou p íznivé podmínky pro budování povrchových 
zdroj  vody. išt ní odpadních vod je zajišt no mechanicko biologickou OV. 

Dokumentace územního plánu Svratka je vyhotovena v souladu s požadavky Politiky územního 
rozvoje R. 
3.1.2. Soulad s územn  plánovací dokumentací vydanou krajem 

Regula ní plán pro plochy a koridory nadmístního významu na území Kraje Vyso ina nebyl do-
sud po ízen. 

Dle ZÚR se území m sta nachází mimo území rozvojových oblastí a rozvojových os i specific-
kých oblastí. Území m sta se nachází mimo plochy a koridory dopravní infrastruktury. Územní plán 
Svratka zp es uje nadregionální a regionální biokoridory ÚSES – NRBK 127 a RBK 276. Využí-
vání území v ÚP je v souladu s vymezenými cílovými charakteristikami krajiny vymezenými ZÚR 
Kraje Vyso ina. Jižní ást k.ú. Moravská Svratka, západní ást k.ú. Svratka, tém  celé k.ú. eská 
Cikánka a tém  celá ást k.ú. Moravská Cikánka jako vymezují jako typ krajiny lesní, zbývající 
ást území m sta jako typ krajiny lesozem lské harmonické. 

Napl ování priorit územního plánování Kraje Vyso ina pro zajišt ní udržitelného rozvoje úze-
mí vztahující se k území m sta Svratky (vybrány jsou související priority a ozna ení priorit odpoví-
dá ozna ení v ZÚR): 

 Priorita 01 – hlavním cílem ÚP je p ipravit podmínky pro vyvážený vývoj obce z hlediska 
sociálního, ekonomického a p írodního. Územní plán podporuje r znorodost ve využívání 
území obce, zlepšuje dostupnost pracoviš , ob anského vybavení i rekrea ních aktivit 
nemotorovou dopravou, eší dostupnost bydlení. Zachování sou asných a vznik nových 
ve ejných prostranství umož uje vytvá et kontakty mezi lidmi. Vytvo eny jsou p edpoklady 
pro efektivn jší využívání stávajícího hospodá ského potenciálu v obci, vymezeny jsou nové 
zastavitelné plochy pro rozší ení stávajících výrobních kapacit. 

 Priorita 05 -  odstran ním dopravních závad na silnicích II. a III. t íd zp ístup ující m sto bude 
docíleno zlepšení dopravní dostupnosti nejen krajského m sta, ale i dalších center osídlení 
nejen v Kraji Vyso ina. I tyto stavební úpravy je t eba považovat za pot ebné investice 
zajiš ující lepší dostupnost kraje. 

 Priorita 06 – využívání území obce je v souladu s cílovou charakteristikou území. Preferována 
je diverzita v krajin  posilující ekologickou stabilitu a ur ující její využívání. Rozsah dot ení 
ZPF vychází z prahových možností území (ekologických, sociálních a ekonomických). 
K zastav ní je maximáln  využito ploch prov ených v platném územním plánu (zvl. plochy 
bydlení, plochy výroby a skladování), využity jsou plochy vhodné pro p estavbu i plochy 
s nezem lským využitím. ešení územního plánu nevyžaduje zábor PUPFL. Celé správní 
území m sta Svratky se nachází v krajinné oblasti CZ010-OB024 Ž árské vrchy, která je 
rozsahem totožná s územím CHKO Ž árské vrchy. Pro území chrán ných krajinných oblastí 
jsou základní ochranné podmínky stanoveny § 26 zák. . 114/1992 Sb. v platném zn ní. Další 
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podmínky pro rozhodování v území jsou upraveny v p íslušných dostupných dokumentech 
Správy CHKO Ž árské vrchy. Akceptováním zmín ných dokument  je zajišt na ochrana 
pozitivních znak  krajinného rázu, citliv  je p sobeno na urbanistiku sídla, nebo  se 
nep ipouští umis ování staveb a za ízení, které by svým výrazem, proporcemi, m ítkem, 

ípadn  i provozem výrazn  narušily hodnoty m sta. Zvyšování p irozené retence deš ových 
vod je jeden z d ležitých úkol  ÚP na úseku vodního hospodá ství. 

 Priorita 07 – prostorové ešení uspo ádání m sta nabízí podmínky pro rozmanité formy bydlení 
i vybavení m sta ve ejnou infrastrukturou. Ve ejná prostranství sou asná jsou územn  
stabilizovaná s požadavkem na jejich revitalizaci. Umožn n je vznik nových ve ejných 
prostranství v rámci vhodných ploch s rozdílným zp sobem využití. Zastav né území je ú eln  
využíváno, ešena je obnova zanedbaných a znehodnocených území. Reagováno je na 
skute nost, že m sto je d ležitým st ediskem zimní a letní rekreace. Vzhledem k sou asnému 
rekrea nímu zatížení území a požadavk m ochrany p írody ÚP nep edpokládá vymezování 
nových zastavitelných ploch pro rekreaci a preferuje pohybové formy rekreace spojené 
s turistikou a cykloturistikou. Na velmi dobré úrovni je vybavení m sta technickou 
infrastrukturou a ešení územního plánu umož uje její další zkvalit ování. 

 Priorita 08 – m sto Svratka leží v jádrové ásti CHKO Ž árské vrchy, kde nedochází 
k nep íznivému ovliv ování obytných rekrea ních území koncentrovanou výrobní inností ani 
vysokými intenzitami dopravy. Železni ní doprava na správním území Svratky nemá své 
zájmy. M sto je dob e vybaveno  ve ejnou infrastrukturou tzn. ve ejná infrastruktura není 
barierou rozvoje m sta pro výhledové období.   

 Priorita 09 – území m sta Svratky je hrani ním územím mezi Krajem Vyso ina a Pardubickým 
krajem. Optimalizovány jsou vztahy p edevším na úseku rekrea ních aktivit, turistiky, dopravní 
infrastruktury a p írodních systém . 
Územní plán akceptuje cílové využití vymezených typ  krajin se zásadami pro innost v území 

a se zásadami pro rozhodování v území. 
Krajina lesní - Územním plánem nedochází k záboru lesní p dy, požadovány jsou hospodá ské 

úpravy sm ující ke zvýšení podílu meliora ních a zpev ujících d evin. Na území lesní krajiny ÚP 
neumož uje výstavbu ani dostavbu chat i chatových lokalit, prioritou jsou zde pohybové formy 
rekreace - p ší, cykloturistika. ÚP v tomto typu krajiny nezakládá žádná nová sídla ani samoty. 
Vymezená zastavitelná plocha slouží pro zvýšení kvality bydlení v okrajové ásti sídla. Kompaktní 
lesní horizont není urbaniza ními zásahy narušen. 

Krajina lesozem lská harmonická - ÚP zachovává stávající využívání lesních zem lských 
pozemk  s výjimkou ploch zem lského p dního fondu, které ÚP vymezuje pro územní rozvoj 

sta. Koncepce ÚP respektuje prostory se zachovalou stopou zástavby. Koncepce ÚP nastavuje 
podmínky pro úpravy jádrové ásti m sta, kde je nutno respektovat kompaktní zástavbu se dv mi 
vzájemn  propojenými nám stími. V ÚP je upozorn no na nezbytné zachování architektonicky 
cenných staveb, staveb drobné architektury. D raz je kladen na udržení mimo ádné p írodní 
hodnoty údolí eky Svratky. Preferovány jsou pohybové složky rekreace. K rozvoji pobytové 
rekreace lze využít p ípadných možností, které m že nabídnout zastav né území (domovní fond pro 
bydlení i jiné pro sídlo pot ebné funkce nevhodný). Jedná se o omezené možnosti bez významného 
vlivu na rekrea ní únosnost krajiny. ÚP neuvažuje se snížením podílu trvale travních porost  na 
ZPF. 

Územní plán akceptuje zásadu chránit a rozvíjet charakteristické znaky krajiny vytvá ející 
jedine nost krajiny. Správní území m sta náleží do oblasti krajinného rázu CZ0610-024 Ž árské 
vrchy. ÚP považuje reliéf území za zásadní a nem nnou hodnotu území m sta. Tradi ní úseková 
plužina reagující na místní terénní podmínky je patrná p edevším u rozvoln né zástavby na okrajích 
sídla, zvlášt  pak u osamocen  stojících stavení. Územní plán krajinnou strukturu stabilizuje 
s prostorovými vazbami na okolní území. Zele  lesa je v ÚP permanentní krajinou strukturou 
s ekologicky a esteticky hodnotnými okraji les . Zám rné historické a krajiná ské úpravy se na 
území m sta nenachází. eka Svratka protékající územím m sta odvádí vody z celého správního 
území. Vodní energie byla využívána v minulosti, dnes tento ú el ztratila. ÚP nenavrhuje 
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odvodn ní p dního fondu, nebo  pro vyrovnání vodohospodá ských pom  je t eba vodu v území 
maximáln  zadržovat. Koncepce ÚP nenarušuje svými zásahy lesní masiv tvo ící d ležitý krajinný 
horizont, neuvažuje se zarovnáváním okraj  les  a zachovává d ležitá vyhlídková místa. Územní 
plán respektuje organiza ní len ní a uspo ádání m sta s pom rn  kompaktn  zastav ným jádrem 

sta a dvorcov  rozptýlenou zástavbou okrajových ástí m sta. Podmínky uspo ádání území 
neumož ují na správním území m sta umis ovat nové zám ry narušující m ítko a hmoty tradi ní 
architektury. D ležitým opat ením ÚP je zásada, že novou zástavbou nebude p ekro ena stávající 
hladina zastav ní s požadavkem zachování dostatku zelen  v urbanizovaném území a to i na 
nejv tší zastavitelné ploše v lokalit  Tábor resp. zastavitelných plochách Z1A a Z1B 

Dokumentace územního plánu Svratka je vyhotovena v souladu se zásadami územního rozvoje 
Kraje Vyso ina. 
3.2. Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
3.2.1. Cíle územního plánu 

 Územní plán Svratka vytvá í p edpoklady pro zajišt ní souladu p írodních, civiliza ních a 
kulturních hodnot v území se z etelem na zachování p íznivého životního prost edí. Koncepce 
územního plánu navrhuje opat ení sm ující k optimálnímu využívání území, které umož uje 
dlouhodobý vyvážený a harmonický rozvoj m sta. Stanovená opat ení územního plánu dávají 
jasná pravidla pro využívání území v souladu s principem udržitelného rozvoje území. 

 Územní plán se zabývá komplexním ešením celého správního území m sta. Pro území m sta 
jsou stanoveny požadavky na ú elné využívání území i podmínky prostorového uspo ádání 
území. Zm ny v území sm ují p edevším do ploch bydlení v rodinných domech venkovského 
typu, ploch výroby a skladování i ploch smíšených výrobních. 

 Ve ejné i soukromé zám ry na zm ny v území jsou územním plánem koordinovány, 
koordinována je výstavba a další aktivity ovliv ující rozvoj území m sta.  

 Ve ve ejném zájmu ÚP chrání a rozvíjí p írodní, civiliza ní a kulturní hodnoty území.  
 Respektován je celkový charakter krajinné scény – otev ená plošší krajina rozsáhlých les  

s protáhlou linií výrazného h betu po krajské hranici. 
 Zachovává se biodiverzita a ekologická stabilita území. Potvrzen je ekologický a estetický 

význam eky Svratky. Zd razn na je pot eba zachování podílu les  v území s pot ebou 
zvyšování diverzity spole enstev v nich. Na ZPF je t eba zachovat zvýšený podíl trvalých 
travních porost  a víceletých plodin. 
 ÚSES je vymezen na všech t ech úrovních. 
 Eventuelní umis ování staveb a za ízení i jiných opat ení pro ú ely uvedené v §18 odst. 5 

stavebního zákona je možné, pokud nedojde k narušení urbanistické koncepce m sta, k 
narušení pozitivních, i snížení neutrálních hodnot území, kterou m že být i  hygienická 
únosnost území i bezpe nost v území. 

 Zachován je itelný urbanistický charakter s kompaktním zastav ním centrální ásti m sta a 
místn  roztroušenými usedlostmi v zem lské krajin . 

 Respektována je kulturn  historická dominanta farního kostela, je zamezeno dalšímu 
rozši ování výstavby dvou a více podlažních dom  na horizontu sídla nad h bitovem. 
Zmín na je pot eba ochrany architektonicky cenných staveb, soubor  staveb i jednotlivých 

l. 
 V zastav ném území (urbanizovaném) je kladen d raz na využívání stávajícího domovního 

fondu a využívání zastav ného území v bec. Podmínkou však z stává opodstatn ný 
požadavek na zachování „podhorského“ charakteru sídla.  

 Nastaveny jsou podmínky pro zvýšení kvality ve ejných prostranství s možností upev ování 
stávajících a vzniku nových sociálních kontakt . 

 Územní plán akceptuje kulturní památky zapsané v ÚSKP R 
íslo rejst . uz ást obce p. památka ulice, nám./umíst ní 

24502/7-4462 S Svratka   kostel sv. Jana K titele Kostelní  

10819/7-8652 P Svratka p. 1  fara u kostela sv. Jana 
titele  
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íslo rejst . uz ást obce p. památka ulice, nám./umíst ní 
12339/7-8505 P Svratka .p. 23  m anský d m   
19383/7-4469 S Moravská Cikánka .p. 7  venkovský d m  

19377/6-995 S eská Cikánka  tvrz Zkamen lý zámek, 
archeologické stopy 

p. .237/8 -  jen ást 
pozemku 

 Ve zm . I ÚP je zrušeno vyzna ení kulturní památky rejst íkového ísla 26611/7-4468 
vodní mlýn. Tato kulturní památka již není v aktuálních podkladech zanesena. 

 Územní plán apeluje na d ležitost § 22 a § 23 zák. . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, 
ve zn ní pozd jších p edpis  (archeologické výzkumy a nálezy) týkající se povinností 
stavebník  (investor  staveb) p i zásazích do stávajícího terénu 

 Územním plánem dále nejsou p ipušt ny innosti narušující kulturní hodnoty území, 
respektovány jsou architektonické dominanty, významné stavby, významná drobná 
architektura, stanoveny jsou podmínky pro ochranu urbanistické struktury 
a prostorového uspo ádání sídel. 

 Vále né hroby a pietní místa 
Ozna ení popis 
6115-9875 pietní místo – objekt 1. a 2. sv. válka 
6115-9876 pietní místo – objekt 2. sv. válka 
6115-9877 pietní místo – deska   
6115-9878 pietní místo – deska   
6115-9880 pietní místo – deska 
6115-30145 pietní místo – deska 

 Op tovným využitím znehodnocených a nedostate  využitých výrobních a skladovacích 
ploch a dostavbou výrobní zóny na nových plochách je vytvo en p edpoklad pro rozvoj 
hospodá ského potenciálu ve m st . 

 Dobrá dostupnost ob anského vybavení, ve ejných prostranství. Ploch denní rekreace i 
dobré možnosti bydlení pat í mezi zásadní formy sociáln  udržitelného uspo ádání prost edí 

sta Svratky 
3.2.2. Úkoly územního plánu 

 Základní úkolem bylo zachování hodnot území vzniklých p edchozím vývojem a jejich 
rozmnožení pro budoucí generace. Zm ny navržené územním plánem ve svých d sledcích 
musí p isp t k dosažení vyváženého systému sestávajícího ze všech t í pilí  udržitelného 
rozvoje. P i ešení územního plánu bylo vycházeno ze znalostí nad azené ÚPD, sou asn  však 
byly zkoumány, prov ovány a ešeny lokální podmínky, možnosti i pot eby. 

 Urbanistické, architektonické požadavky s požadavky na prostorové uspo ádání jsou v rozsahu 
íslušném úrovni územního plánu obsaženy v grafické i textové ásti ÚP. Nedílnou sou ástí 

územního plánu jsou podmínky, za kterých je zm ny v území možno provád t. Sledovány jsou 
možnosti nápravy d ív jších negativních zásah  do stavebního fondu sídel. 

 Realizace rozpracovaných zám  v záplavovém území je podmín na opat eními íslušného 
vodoprávního ú adu. 

 Vymezením pom rn  širokého spektra ploch s rozdílným zp sobem využití (plochy smíšené 
obytné komer ní, plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování) a vhodným výb rem 
podmín  p ípustných inností u dalších ploch rozdílného zp sobu využívání je umožn na 
dostate ná odv tvová diverzifikace ekonomické základny m sta. 

 Prognóza popula ního vývoje a velikost sídelního potenciálu byla podkladem pro vymezení 
pot ebných ploch se zm nou v území pro bydlení. 

 V souladu s platnou legislativou a možnostmi, kterými disponuje územní plán je ešena 
problematika civilní ochrany. Pro jednozna nost problematiky jsou podmínky uplatn ny pouze 
v textové ásti. 

 ÚP navrhuje revitalizaci p edevším výrobních ploch a ploch smíšených výrobních. 
Revitaliza ní opat ení mohu vyvolat i asanaci dožilých nebo pro sou asné technologie 
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nevhodných objekt . Rekonstrukci s dostavbou si vyžádá nám stí 9. kv tna. Specifický p ístup 
vyžaduje dostavba proluky na nám stí Národního povstání. 

 Koncepce územního plánu akceptuje zájmy ochrany území dle zvláštních právních p edpis , 
požadavky na rozvoj území nevyvolávají pot ebu navrhovat kompenza ní opat ení. 

 Územní plán krom  b žných aktivit na území (zem lská výroba, lesní výroba, p ípadn  
rekrea ní pobytové aktivity) neuvažuje s jiným využíváním p írodních zdroj . Dot ení ZPF 
pot ebného pro napln ní rozvojových zám  m sta je sou ástí od vodn ní územního plánu. Se 
záborem PUPFL územní plán neuvažuje. 

 Územní plán Svratka je základním koncep ním materiálem, který usm uje a koordinuje 
rozvoj m sta. Územní plán pracuje s p im en  stanovenými regula ními opat eními, které 
zajiš ují cestu k požadovanému cíli (viz. kap. 3.1.), avšak nebrání tv ímu p ístupu všech 

astník  stavebního procesu ve hledání nových pro území p ínosných ešení. 

3.3. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích právních p edpis  
3.3.1. Stavební zákon a provád cí vyhlášky 
 P i po izování a zpracování územního plánu bylo postupováno dle zákona . 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) v platném zn ní a jeho provád cích vyhlá-
šek v platném zn ní. 
 Územní plán je vyhotoven v souladu s požadavky výše uvedeného stavebního zákona, v souladu 
zejména s vyhláškou . 500/2006 Sb., o územn  analytických podkladech, územn  plánovací do-
kumentaci a zp sobu evidence územn  plánovací innosti, a její p ílohou . 7 i v souladu 
s vyhláškou . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
3.3.2. Plochy s jiným zp sobem využití, plochy s podrobn jším len ním 
 ÚP pracuje i s jinými plochami využití než stanovuje vyhláška 501/2006 Sb. a dále využívá 
možnosti podrobn jšího len ní ploch s rozdílným zp sobem využívání (viz. § 3 odst. 4 téže vy-
hlášky). 

 plochy s jiným zp sobem využití 
Územní plán vyzna uje plochy zelen  (podrobn jší len ní kód ZS, ZP a ZO), které vycházejí 

z metodiky MINIS zpracované pro Kraj Vyso ina. Dopln ní tohoto druhu plochy bylo nezbytné, 
mimo jiné pro vymezení systému sídelní zelen  podle p ílohy . 7, ást I., odst. 1, písm. c, vyhlášky 
. 500/2006 Sb. 

 plochy s podrobn jším len ním 
U ploch urbanizovaného území jde p edevším o up esn ní zp sobu využívání ploch s rozdíl-

ným zp sobem využívání zaru ujícího uchování kulturních, p írodních i sociálních hodnot území. 
Podrobn jší len ní ploch technické infrastruktury a ploch dopravní infrastruktury je d ležité 
z d vodu zachování plochy pro konkrétní anebo jemu blízký zp sob využívání plochy. Zám na ve 
využití t chto ploch by mohla znamenat podstatné ztížení p ípadn  i znemožn ní dosažení cíl  
územního plánu. U ploch neurbanizovaného území se jedná o vyjád ení zvláštnosti ve využívání 

zných druh  pozemk  (nap . zem lské p dy s odlišnými vlastnostmi – jako je ekologická hod-
nota, erodovatelnost, estetické p sobení atd.) 
3.4. Soulad s požadavky zvláštních právních p edpis  a se stanovisky dot ených orgán  podle 

zvláštních právních p edpis , p ípadn  s výsledkem ešení rozpor  
3.4.1. Zásadní právní p edpisy 

Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky, které vyplývají ze zákona . 254/2001 Sb., o 
vodách a o zm  n kterých zákon  (vodní zákon), zákona . 82/2002 Sb., o ochran  ovzduší a o 
zm  n kterých dalších zákon  (zákon o ochran  ovzduší), zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové 
pé i ve zn ní pozd jších p edpis , zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zm  a dopln ní n kterých 
zákon  (lesní zákon), zákon . 133/2012 Sb., o požární ochran , zákona . 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích ve zn ní pozd jších p edpis , zákona .44/1988 Sb., o ochran  a využití nerostného 
bohatství (horní zákon) ve zn ní pozd jších p edpis , zákona . 258/2000 Sb., o ochran  ve ejného 
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zdraví a o zm  n kterých souvisejících zákon  v platném zn ní, zákona . 114/1992 Sb., o ochran  
krajiny a p írody ve zn n í pozd jších p edpis , zákona 334/1992 Sb., o ochran  zem lského p d-
ního fondu ve zn ní pozd jších p edpis , zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu 
státní správy v energetických odv tvích a o zm  n kterých zákon  (energetický zákon), zákon . 
100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm  n kterých souvisejících zákon  ve 
zn ní pozd jších p edpis . 
3.4.2. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany R 

Celé správní území se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 
 OP RLP - Ochranném pásmu radioloka ního za ízení, které je nutno respektovat podle usta-

novení § 37 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm  a dopln ní zákona . 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a po-
volit níže uvedené stavby jen na základ  závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu) – 
viz ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (v etn  rekonstrukce a p estavby) v trných elek-
tráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních 
operátor . V tomto vymezeném území m že být výstavba v trných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvo ících dominanty v terénu výškov  omezena nebo 
zakázána. 

Do p evážné ásti správního území obce zasahuje vymezené území Ministerstva obrany: 
 Vzdušný prostor pro létání v malých a p ízemních výškách LK TRA (dle ustanovení § 175 

odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu), který je nutno re-
spektovat podle ustanovení § 41 zákona . 49/1997 Sb. o civilním letectví a o zm  a dopl-

ní zákona .455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vy-
dat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysíla , výškových staveb, staveb tvo ících do-
minanty v terénu, v trných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochra-
nou (nap . st elnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozší ení 
stávajících nebo povolení nových t žebních prostor  (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu) jen na základ  závazného stanoviska 
Ministerstva obrany - viz jev ÚAP -102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od zem  je 
nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zelen . Výstavba a výsadba m že být výškov  omeze-
na nebo zakázána. 

 Zájmové území elektronického komunika ního za ízení – /kruhové, Svratouch/,které je nut-
no respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním ádu. 
Ve vymezeném území vojenského za ízení na stanovišti Svratouch  respektovat následující 
podmínky: 
- do 5 km od stanovišt  projednat pr myslové stavby jako sklady, sila, hangáry apod.  
s kovovým plášt m p esahující jako celek 700 m2; 
- do 5 km od stanovišt  projednat stavby výkonných vysíla , p evad , základnových 
stanic mobilních operátor  a podobných technologií v pásmu 1090 MHz); 
- do 5 km od stanovišt  projednat výstavbu v trných elektráren. 
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit výše jmenované typy staveb v souladu s 
ustanovením § 175 odst. 1 zákona . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu 
jen na základ  závazného stanoviska Ministerstva obrany. Výstavba výše ur ených typ  
staveb m že být v uvedeném vymezeném zájmovém území Ministerstva obrany omezena 
nebo vylou ena, což bude posouzeno podle konkrétního typu stavby a její vzdálenosti od 
stanovišt . 

 Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druh  staveb podle ustanovení § 175 zákona . 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119) Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základ  závaz-
ného stanoviska  Ministerstva obrany: 



Zm na . I územního plánu SVRAKA - NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ     STUDIO-P s.r.o.|11/2021 
 

 53 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálni ní sít , rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. 
ídy 

- výstavba a rekonstrukce železni ních tratí a jejich objekt   
- výstavba a rekonstrukce letiš  všech druh , v etn  za ízení  
- výstavba vedení VN a VVN  
 - výstavba v trných elektráren 
- výstavba radioelektronických za ízení (radiové, radioloka ní, radionaviga ní, telemetrická) 

etn  anténních systém  a op rných konstrukcí (nap . základnové stanice….) 
 - výstavba objekt  a za ízení vysokých 30 m a více nad terénem 
 - výstavba vodních nádrží (p ehrady, rybníky) 
 - výstavba objekt  tvo ících dominanty v území (nap . rozhledny) 

3.4.3. Návrh ešení požadavk  CO 
 Rozsah a obsah 

Je dán požadavky § 20 vyhlášky . 380/2002 Sb. a požadavky orgánu zajiš ujícího systém 
a organizaci civilní ochrany - Hasi ským záchranným sborem Kraje Vyso ina.  

 Návrhy opat ení 
 Ochrana území p ed pr chodem pr lomové vlny vzniklé zvláštní povodní 
ára rozlivu vzniklá p i zvláštní povodni nebyla stanovena. Zákres záplavového území eky 

Svratky je zakreslen v grafické ásti ÚP.  
 Zóny havarijního plánování 

Tyto zóny stanovuje krajský ú ad odbor životního prost edí, eviduje a zabezpe uje je HZS 
Kraje Vyso ina s ešením komplexních opat ení v . evakuace s ohledem na zák. . 353/99 Sb. 
a vyhl. . 383/99 Sb., podle které se stanovují zóny ohrožení. 

Zájmové území m sta není sou ástí zón havarijního plánování, území m sta není potenciáln  
zasažitelné haváriemi zdroj  nebezpe ných i zdraví ohrožujících látek. 

 Ukrytí obyvatelstva v d sledku mimo ádné události 
Ukrytí obyvatelstva je ešeno s ohledem na potencionální zdroje ohrožení. Vyhláška 

. 380/2002 Sb. stanoví zp sob a rozsah kolektivní ochrany. 
Stálé úkryty se v území m sta nevyskytují. Z d vodu pozastavení výstavby stálých úkryt  bude 
hlavní t žišt  ukrytí obyvatelstva v improvizovaných úkrytech. 

Protiradia ní úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ), 
využitelný za t ech krizových stav : nouzového stavu, stavu ohrožení státu a vále ného stavu. 

ehled stávajících PRÚ-BS je evidován samosprávou m sta na M stském ú adu Svratka. 
Požadovaná kapacita je p ibližn  1 m2 na osobu. Lze doporu it, aby nov  budované podsklepené 
objekty byly v zájmu majitel  dom ešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na 
improvizované úkryty. Dob hová vzdálenost pro úkryty je 500 m, což odpovídá izochron  
dostupnosti 15 minut. 

Organiza ní ani technické zabezpe ení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je ešeno 
orgány m sta v jejich dokumentaci. 

 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Pro p ípadnou evakuaci obyvatelstva navrhujeme využít prostory objektu základní školy. Pro 

nouzové ubytování osob navrhujeme následující objekty a plochy - havárií nezasažené obytné domy 
i ostatní využitelné objekty (evidence je v kompetenci M Ú). 

Organiza ní zajišt ní spolu s p íslušnou evidencí objekt  vhodných pro evakuaci obyvatelstva a 
jeho ubytování v konkrétn  nastalé situaci je v kompetenci samosprávy m sta. Tato problematika 

esahuje možnosti, kterými disponuje ešení územního plánu. 
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 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Problematika je ešena v §17 vyhlášky . 380/2002 Sb. Materiál byl z území m sta stažen. 

Po prov ení jeho funk nosti bude nepot ebný materiál likvidován a prost edky civilní ochrany 
erozd leny. Dle sou asných znalostí se neuvažuje se z izováním nových sklad . 

Pro skladování materiálu humanitární pomoci mohou být áste  využity vhodné prostory 
sokolovny. 

 Vyvezení a uskladn ní nebezpe ných látek mimo sou asn  zastav ná území 
a zastavitelná území m sta 

Na území m sta nejsou takovéto látky skladovány. Rovn ž územní plán s umis ováním 
nebezpe ných látek na území m sta neuvažuje, neuvažuje ani s jejich úložišti. P ípadné využití 

chto látek ve výrobních technologiích (problematika p ekra uje rámec možností, kterými 
disponuje ešení ÚP) je nezbytné ešit dle aktuálních stanovisek dot ených orgán  státní správy p i 
územním a stavebním ízení. Pro p ípadné havarijní úložišt  t chto látek je výb r úložišt  t eba 
provést dle povahy nebezpe ných látek tak, aby nebyla zasažena obytná zóna m sta, objekty 
ob anského vybavení v etn  vodních zdroj . Nutno zohlednit p írodní podmínky zvl. geologické a 
meteorologické. ÚP však s takovýmto úložišt m na území m sta neuvažuje. Organiza ní 
zabezpe ení nutno ešit na úrovni samosprávy m sta, problematika p ekra uje rámec možností 
ešení ÚP.  

 Záchranné, likvida ní a obnovovací práce pro odstran ní nebo snížení škodlivých ú ink  
kontaminace, vzniklých p i mimo ádné události 

Tyto práce zajiš uje a organizuje m stský ú ad v sou innosti se sborem dobrovolných hasi . 
ípravu ur ených pracovník  obce p i ešení úkol  ochrany obyvatelstva p i mimo ádných 

událostech organizuje M stský ú ad Svratka za spolupráce s Hasi ským záchranným sborem Kraje 
Vyso ina. P i vzniku mimo ádné události nadmístního významu tj. mimo ádné události, která je 
nad rámec možností a kompetencí m sta, budou pot ebná opat ení zajiš ována z úrovn  Kraje 
Vyso ina. 

 Ochrana p ed vlivy nebezpe ných látek skladovaných v území 
Na území m sta nejsou tyto látky skladovány ani se s jejich skladováním ešení územního plánu 

neuvažuje. 
 Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 

Obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren pln ných ze zdroje Vlachovice. Pro obec bude 
zapot ebí dovést 15,91 m3/den. Zásobování m sta el. energií je z primárního venkovního vedení VN 
35 kV. El. vedení VN má vysokou provozní jistotu mající p edpoklady pro nouzové zásobování 

styse el. energií. Dodávku el. energie je též možno nouzov  zajistit diesel. agregáty). 
Organiza ní zabezpe ení nouzového zásobování obce vodou a el. energií p esahuje možnosti ÚP. 

 Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení 
Tyto innosti zajiš uje m stský ú ad v sou innosti s Hasi ským záchranným sborem Kraje 

Vyso ina. Zajišt ní varování a vyrozum ní o vzniklém ohrožení nepat í mezi úkoly územního 
plánu. 

 Požadavky na dopravní sí  
Hlavní dopravní sí  v zastav ném a zastavitelném území zaru uje nezavalitelnost tras 

pro pr jezd. Ší ka silnic a hlavních místních komunikací pro pr jezdní sm ry spl uje minimální 
požadavek (v1 +  v2)/2 + 6 m, kdy v1 +  v2 = pr rná výška budov po hlavní ímsu v metrech 
na každé stran  ulice. P i jednostranné zástavb  se p ipo ítávají místo šesti 3 m.  

 Místo pro dekontaminaci osob, p ípadn  dekontaminaci kolových vozidel 
Protože pro zmín ný ú el posta uje zpevn ná (nejlépe betonová) plocha s oboustrann  

ístupnou rampou (p íjezd a odjezd) napojená na vodovod a odpad, bylo by nejvhodn jší 
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pro tento ú el využít plochy ve výrobní zón  s vazbou na p íslušná hygienická za ízení výrobních 
ploch. 
 Zahrabovišt  

Není na území m sta vymezeno. Nakažená zví ata musí být odvezena a likvidována v místech 
ur ených pracovníky veterinární správy a hygienické stanice. 
 Krizový plán Kraje Vyso ina (Havarijní plán Kraje Vyso ina 

 P i ešení výše uvedených požadavk  bude postupováno dle tohoto plánu. 

3.4.4. Požární ochrana 
Územní plán vytvá í p edpoklady na podmínky pro p ístup požární techniky k jednotlivým ne-

movitostem. Zastavitelné ploch budou na vodovodní ad napojeny prodloužením inženýrských sítí 
v p íslušných dimenzích. Kapacita vodojem  2 x 150 m3 a 1 x 125 m3 je schopna zabezpe it dosta-
tek požární vody. Hasi ská zbrojnice je z územn  technického pohledu stabilizována. 
3.4.5. Vyhodnocení stanovisek dot ených orgánu uplatn ných p i projednání návrhu Zm ny .I ÚP 

ást zpracovaná po izovatelem, bude dopln no po projednání. 

4. Zpráva o vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj území, obsahující základní informace o 
výsledcích tohoto vyhodnocení v etn  výsledku vyhodnocení vliv  na životní prost edí 
Na správním území m sta Svratky se nenachází evropsky významná lokalita uvedená 

v národním seznamu evropsky významných lokalit dle na ízení vlády R . 132/2005 Sb. a dle 
sm rnice Rady Evropských spole enství 92/43/EHS o ochran  p írodních stanoviš , voln  žijících 
živo ich  a plan  rostoucích rostlin (sm rnice o stanovištích) jako sou ást tzv. soustavy Natura 
2000. Pta í oblast dle sm rnice Rady Evropských spole enství o ochran  voln  žijících 
pták 79/409/EHS) se na území m sta Svratka nevyskytují. 

Požadované díl í zm ny obecn  nepat í mezi zám ry, které podléhají posuzování dle p ílohy . 
1 zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí ve zn ní pozd jších p edpis . 

Charakter díl ích zm n nebude území m sta ani území navazující zat žovat nad míru únosného 
zatížení a  již jednotliv  nebo kumulativn . 

5. Stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
AOPK R, regionálnímu pracovišti SCHKO Ž árské vrchy byla dne 16.3. 2021 doru ena 

žádost p edkladatele o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený zám r m že mít samostatn  
nebo ve spojení s jinými zám ry významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit a pta ích oblastí. Dot ený orgán vydal stanovisko, že uvedený návrh 
nem že mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany ani celistvost evropsky významných 
lokalit (NATURA 2000) na území CHKO Ž árské vrchy. 

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství svým stanoviskem ze dne 
19.02.2021, jako p íslušný orgán  dle § 22 písm. b) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na 
životní prost edí a zm  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále též 
"zákon o EIA") na základ  p edloženého návrhu zadání zm ny . I Územního plánu Svratka podle § 
10i odst. 2 zákona o EIA požaduje zpracování vyhodnocení vliv  na životní prost edí. 

Po izovatel na základ  požadavku zastupitelstva m sta Svratka upravil návrh zadání zm ny . I 
ÚP Svratka. Nov  byl návrh zadání zm ny . I ÚP Svratka dopln n o návrh . 8 a z návrhu zadání  

zm ny . I ÚP byl vy azen návrh . 2, který p edpokládal prov ení možnosti úpravy regulativ  
plochy pro lehký pr mysl (VL) tak, aby v ploše bylo umožn no ubytování osob. 

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství svým stanoviskem ze dne 
25.03.2021, jako p íslušný orgán dle ust. § 22 písm. b) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  
na životní prost edí a o zm  n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále 
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též „zákon o EIA“) na základ  p edloženého upraveného návrhu zadání zm ny . I územního plánu 
Svratka a podle § 10i odst. 2 zákona o EIA nepožaduje zpracování vyhodnocení vliv  na životní 
prost edí. 

Zastupitelstvo m sta (ZM) Svratky na svém zasedání konaného dne 07.07.2021 schválilo 
po ízení Zm ny .II ÚP Svratka. Na následném zasedání ZM Svratka dne 30.09. 2021 své p vodní 
usnesení ze dne 07.07.2021 ve v ci po ízení zm ny .II ÚP Svratka zkráceným postupem zrušilo 
s tím, že obsah Zm ny .II ÚP Svratka bude zapracován do návrhu Zm ny .I ÚP Svratka, která je 
po izována standardním postupem. 

Tento administrativní akt nemá žádný v cný dopad na p edm t díl í zm ny, ke kterému vydaly 
svá stanoviska níže uvedené p íslušné dot ené orgány. 

AOPK R, regionální pracovišt  SCHKO Ž árské vrchy jako orgán ochrany p írody p íslušný 
podle ust. § 78odst.1 zákona .114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny ve zn ní pozd jších 

edpis  po posouzení zám ru Zm na .II ÚP Svratka vydala 23.06.2021 stanovisko, že uvedený 
návrh nem že mít významný vliv na p íznivý stav p edm tu ochrany ani celistvost evropsky 
významných lokalit (NATURA 2000) na území CHKO Ž árské vrchy. 

Krajský ú ad Kraje Vyso ina, odbor životního prost edí a zem lství, jako p íslušný orgán dle § 
22 písm.b) zákona . 100/2001 Sb., o posuzování vliv  na životní prost edí a o zm  n kterých 
souvisejících zákon  ve zn ní pozd jších p edpis  stanoviskem ze dne 23.06.2021 nepožaduje 
vyhodnoceni vliv  návrhu obsahu zm ny .II ÚP na životní prost edí. 

6. Sd lení, jak bylo stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledn no, s uvedením závažných d vod , pokud n které požadavky nebo podmínky 
zohledn ny nebyly 

Protože se nezpracovává vyhodnocení vliv  na udržitelný rozvoj, jehož sou ástí je též 
vyhodnocení vliv  na životní prost edí, nebude stanovisko krajského ú adu podle § 50 odst.5 
stavebního zákona vydáno. 

7. Vyhodnocení spln ní požadavk  zadání zm ny . I územního plánu Svratka 
a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce vyjád ené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu v etn  rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na 
zm nu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktu e a dostupnosti ve ejné infrastruktury 

a.0. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 
Prov ené zm ny nenarušují základní koncepci rozvoje m sta, kterou stanovil dosavadní územní 

plán. Sou asn  nedochází k zásah m do p edpokládaného harmonického rozvoje správního území 
sta.  V  pot ebném  rozsahu  je  vyhodnocen  soulad  ÚP  Svratka  s  PÚR  R  a  ZÚR  KrV.  

Respektovány jsou republikové a krajské priority územního plánování pro zajišt ní udržitelného 
rozvoje území. Zm na . I ÚP uvedla ÚP Svratka do souladu s novými anebo upravenými limity 
rozvoje území a hodnotami území, které jsou obsaženy v aktualizovaných ÚAP ORP Ž ár nad 
Sázavou. 
a.1. Požadavky na urbanistickou koncepci 

Vymezené rozvojové zám ry významn  neovliv ují charakter krajiny. 50% díl ích zm n je 
vymezeno jako plochy p estavby. D sledn  je p ipomínána d ležitost zadržení srážkových vod v 
míst  vniku. Koncepce zm ny . I ÚP nemá nep íznivý dopad na dobrá urbanistická ešení sídel. 
Nadmístní prvky ÚSES byly vymezeny v souladu a aktuálními ZÚR KrV. Zm na . I ÚP reaguje 
na další uplatn né požadavky: 

- Nadzemní stavby v zám rech zm ny .I ÚP nejsou umis ovány do vzdálenosti 30 m od 
okraje PUPFL. 
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- Umíst ním nových zastavitelných ploch nedochází ke vzniku proluk, narušení organizace 
ZPF, k neod vodn nému rozši ování do volné krajiny a ned slednému záboru zvlášt  
chrán ných zem lských p d. 

- Pln  jsou respektovány zvláštní zájmy Ministerstva obrany R. 
- Koncepce ÚP dbá na ú elné a efektivní hospoda ení s deš ovými (srážkovými) vodami na 

území m sta. V limitech využití území je stanoven požadavek na dodržení manipula ního 
pásma u vodních tok , u eky Svratky konkrétn  8 m od b ehové hrany. 

- Požadavek na umíst ní prvk  ÚSES tak, aby neznemož ovaly nebo administrativn  
nekomplikovaly správci toku p íjezd k vodnímu toku za ú elem údržby p esahuje 
podrobnost zpracování ÚP. 

- Koncepce ÚP podporuje odvád ní splaškových vod na ve ejnou mechanicko-biologickou  
OV. P estože ÚP nemá formu obecné encyklopedie, jsou do ÚP dopln ny názvy 

vybraných vodních tok  a jejich IDVT. Záplavová území jsou nedílnou sou ástí limit  
území vstupujících do územního plánu. 

- Návrh . 1 - pozemek p. . 1088/1 (orná p da), k.ú Svratka - požadavku je vyhov no. 

- Návrh . 2 - nebyl prov ován. 
- Návrh . 3 - pozemek p. . 89/11 (orná p da), k.ú. Svratka - požadavku je vyhov no. 

- Návrh . 4 - pozemek p. . 29/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), k.ú. Moravská Svratka. 
Požadavku vyhov no s nárokem na dodržení manipula ního pásma vodního toku Svratka. 

ípadné stavby pak mohou být vymezeny nejblíže 8 m od b ehové hrany vodního toku. 
- Návrh . 5 - pozemek p. . 330/14 (trvalý travní porost), k.ú. Svratka. Požadavku vyhov no. 

V souladu se stanoviskem dot eného orgánu je stanovena podmínka, kdy není umožn nou 
umis ovat nadzemní stavby s výjimkou oplocení do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. 

- Návrh . 6 - pozemek p. . 47/11 (trvalý travní porost), k.ú. Moravská Cikánka. Požadavku 
vyhov no áste . Z požadované plochy 3722 m2 je v ÚP pro pot eby rozší ení plochy 
bydlení vymezeno 702 m2 ímž došlo k  zásadnímu zmírn ní možného nežádoucího dopadu 
na charakter zástavby a krajinný ráz. Vymezená zastavitelná plocha vychází z p irozeného 
vývoje života ve stávajícím obytném dom , kdy je t eba na souvisejícím pozemku umístit 

ilehlá stavení dopl ující chyb jící prostory domu.  

- Návrh . 7 - pozemky p. . 116/1 (trvalý travní porost), 120,121,242/2 k.ú. eská Cikánka. 
Požadavku áste  vyhov no. Územní a krajiná ské podmínky místa neumož ují realizaci 
2 rodinných dom , ale jednoho. 

- Návrh . 8 - pozemky p. . st. 156/1, st. 156/2 a st. 157, k.ú Svratka. Požadavku vyhov no s 
tím, že v následných územních ízeních podle stavebního zákona bude doloženo, že 
provozem na ploše výroby a skladování nebude docházet k p ekra ování hygienických 
limit  hluku b denní a no ní dob  u stávajících chrán ných venkovních prostor  staveb. 

- Návrh . 9 - dodate  za azený zám r na prov ené zm ny zp sobu využití ásti plochy se 
zm nou v území O1 plocha zelen  p írodního charakteru na plochu ob anského vybavení - 

lovýchovná a sportovní za ízení, který byl do Zm ny . I ÚP Svratka za azen na základ  
usnesení Zastupitelstva m sta Svratky ze dne 07.07.2021. Požadavku je vyhov no. 

- ešení Zm ny . I ÚP Svratka navazuje na koncepci dosavadního územního plánu Svratka. 

- Hranice zastav ného území byla aktualizována. 
a.2. Požadavky na koncepci ve ejné infrastruktury 

- Zm na . I ÚP nep ináší v oblasti ve ejné infrastruktury koncep ní zm ny.  
- Díl í zm ny (návrh . 1 a . 4) nemohou mít nežádoucí dopad na tvorbu ve ejných 

prostranství m sta. 
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a.3. Požadavky na koncepci uspo ádání krajiny 
- Zm na . I ÚP nem že ovlivnit charakter krajiny ani p ístupnost a prostupnost krajiny. 

Požadavek specifikovaný v návrhu . 6 na rozší ení zastav ného území byl výrazn  
redukován tak, aby nedošlo k výraznému narušení urbanistiky zástavby a zapojení do obrazu 
krajiny. 

- Zm nou . I ÚP byly prov eny hodnoty a limity využití území obsažené v ÚAP ORP Ž ár 
nad Sázavou. 

- Požadavky na území vyplývající z PÚR R a územn  plánovací dokumentace kraje jsou 
napln ny. 

b. Požadavky na vymezení ploch a koridor  územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prov it 

- Z PÚR R, územn  plánovací dokumentace kraje, ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou ani ze 
zohledn ní budoucích pot eb m sta nevyplynula nutnost vymezovat plochy a koridory 
územních rezerv. 

c. Požadavky na prov ení vymezení ve ejn  prosp šných staveb (VPS), ve ejn  prosp šných 
opat ení (VPO) a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastn ní nebo p edkupní právo 

- Zm na . I ÚP nevyvolala pot ebu vymezení VPS, VPO ani asanací. 

- V souladu s aktuálním zn ním ZÚR KrV byly z VPO vy azeny nadmístní prvky ÚSES. 
d. Požadavky na prov ení vymezení ploch a koridor , ve kterých bude rozhodování o zm nách v 

území podmín no vydáním regula ního plánu (RP), zpracování územní studie (ÚS) nebo 
uzav ením dohody o parcelaci 

- Zm na . I ÚP nevyvolala pot ebu vymezení ploch a koridor  ve kterých by rozhodování o 
zm nách v území bylo podmín no vydáním RP, zpracováním ÚS nebo dohodou o parcelaci. 

e. Požadavky na zpracování variant ešení. 
- Nebyly stanoveny. Zm na . I ÚP je vyhotovena invariantn . 

f. Požadavky na uspo ádání obsahu návrhu územního plánu , obsahu jeho od vodn ní v etn  
ítek výkres  a po  vyhotovení 

f.1. Požadavky na uspo ádání zm ny ÚP 
- Požadavky na uspo ádání zm ny . I ÚP jsou napln ny. 

f.2. Požadavky na zp sob zpracování zm ny 
- Požadavky na zp sob zpracování zm ny . I ÚP jsou napln ny. 

g. Požadavky na vyhodnocení p edpokládaných vliv  územního plánu na udržitelný rozvoj 
území. 

- Nebyly uplatn ny. 
 
8. Komplexní zd vodn ní p ijatého ešení v etn  vybrané varianty 
8.1. Urbanistická koncepce 
     Zm nou .I ÚP Svratka nedochází ke zm  koncepce dosavadního územního plánu. Zachovány 
jsou základní pravidla pro usm ování a koordinaci rozvoje sídla, ochrany jeho plošného a 
prostorového uspo ádání s vazbou na hodnotné krajinné prost edí. V rámci po izování Zm ny .I 
ÚP Svratka bylo zp ítomn no využití území m sta sou asn  s aktualizací zastav ného území. 
V zastav ném území jsou vymezeny ty i plochy p estavby (P1.I, P2.I, P3.I, P4.I) a jedna 
zastavitelná plocha (Z4.I), která je ur ena pro umíst ní m stského volno asového h išt . Plochy 

estavby jsou malými plochami o velkosti 0,02ha – 0,21ha a slouží k transformaci t chto ploch na 
nové funkce. Jako zastavitelné plochy mimo zastav né území jsou vymezeny plochy Z1.I, Z2.I, 
Z3.I. 
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 Vymezení hlavních ploch rozdílného zp sobu využití 
- Plochy bydlení  
 Zm na .I ÚP Svratka nadále na území m sta pracuje se t emi druhy ploch rozdílného zp sobu 
využití s kódovým ozna ením BH, BI a BV. Plochou p estavby P1.I dochází k logickému 
 rozší ení stabilizované plochy zp sobu využití BH o 0,03ha sm rem jižním. Zcela využita je 
zastavitelná plocha Z7 a áste  pak zastavitelná plocha Z6 v druhu ploch BI. Plocha p estavby 
P3.I (0,02ha) umož uje úpravu hranice mezi ve ejným prostranstvím a stabilizovanou plochou 
BI, tak aby došlo k jednozna nému využití území. Plochy druhu BV jsou zm nou .I ÚP 
vymezeny jen jako zastavitelné ve vazb  na zastav né území. Jde o zastavitelné plochy Z2.I 
(0,12ha) a Z3.I (0,07ha)  
- Plochy rekreace 
Nedochází ke zm nám.  
- Plochy ob anského vybavení 
Zm na .I ÚP v zastav ném území ve vazb  na centrální ást m sta u sokolovny vymezuje 
novou zastavitelnou plochu Z4.I ob anské vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS). 
Je reálný p edpoklad, že vymezení plochy OS napom že soudržnosti spole enství obyvatel. 
K jiným zm nám nedochází. 

- Plochy ve ejných prostranství 
Zm na .I ÚP kladn  prov ila požadavek zadání Zm ny .I ÚP Svratka a ve ejné prostranství 
na pozemku parc. . 1088/1 v k.ú Svratka vymezila pro související pot eby navazující plochy 
BH. Provedená zm na (ploch o vým e 0,03ha) nem že mít  vliv na kultivaci a rozvoj 
ve ejných prostranství m sta. K jiným zm nám nedochází. 
- Plochy smíšené obytné  
Zm na .I ÚP kladn  vyhodnotila požadavky zadání Zm ny .I ÚP Svratka a vymezila plochu 

estavby P2.I o vým e 0,03 ha pro nerušící služby s bydlením a plochu p estavby P4.I o 
vým e 0,21 ha pro komer  obslužnou sféru, výrobní nerušící innosti, služby a bydlení. 
V p ípad  plochy P4.I je stanoveno, že v následných ízeních podle stavebního zákona bude 
doloženo, že provozem na ploše výroby a skladování nebude docházet k p ekra ování 
hygienických limit  hluku v denní a no ní dob  u stávajících chrán ných venkovních prostor  
staveb. Cílem je naplnit pot eby investor  s následnou žádoucí r znorodostí urbanizovaného 
území. K jiným zm nám nedochází.  

- Plochy výroby a skladování 
Nedochází ke zm nám.  

- Plochy smíšené výrobní 
Nedochází ke zm nám. 

- Plochy zelen  
Územní plán vymezuje plochy zelen  soukromé a vyhrazené (ZS), plochy zelen  izola ní (ZO) 
a plochy zelen  p írodního charakteru (ZP). Plochy zelen  s kódem ZS jsou vymezeny jako 
zahrady soukromé v místech, která pro svoji výjime nost je nežádoucí zastavovat i jinak m nit. 
V p ípad  m sta Svratky jde o plochy stávající, mimo zm nou .I ÚP prov enou a následn  
vymezenou zastavitelnou plochu Z1.I pro založení zahrady k p ilehlé ploše bydlení BI. 

vodem je zvýšení standardu bydlení . Ochrannou zelení územní plán zd raz uje nezbytnost 
dotvo ení a rekonstrukci ochranné zelen  u areálu firmy Mars a.s. a na plochách výroby lehké 
ve výrobní zón . Povinnost ešení zelen  na plochách se zm nou v území je dána podmínkami 
využití každé konkrétní plochy. 
Velmi d ležitou úlohu p i soutoku potoka H ivná  s ekou Svratkou bude hrát plocha se 
zm nou v území O1 s kódem ZP - zele  p írodního charakteru. Na ploše o rozloze 2,14 ha se 

edpokládá širší spektrum aktivit preferující p írodní charakter plochy. Usnesení Zastupitelstva 
sta Svratky ze dne 30.09.2021 požadovalo prov ení možnosti umíst ní na ásti plochy se 

zm nou v území O1otev eného sportovišt . Zm na .I ÚP v p íhodném míst  naproti parku u 
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sokolovny po prov ení vymezila zastavitelnou plochu OS – viz p edchozí text této kapitole: 
Plochy ob anského vybavení. Plocha se zm nou v území O1 má po této úprav  vým ru 1,74 ha 
+0,09 ha Stabilizované plochy kódu ZP se nachází i v jiných ástech zastav ného území, ale ve 
významn  menších plochách. 

- Plochy vodní a vodohospodá ské 
viz. kap. 7.7 Vodní hospodá ství 

8.2. Zabezpe ení pot eb na úseku bydlení 
Odborný odhad isté pot eby byt  na plochách se zm nou v území provedený v platném 

územním plánu byl vy íslen na 84 bytových jednotek. V rámci prací na Zm .I ÚP Svratka byla 
zjišt na realizace 10 rodinných dom  na plochách se zm nou v území dosavadního ÚP. Zm na . I 
ÚP vymezuje dv  nové zastavitelné plochy pro dva rodinné domy. Na plochách rodinných dom  
uvažujeme nadále s jednobytovými rodinnými domy. Výhledovou demografickou ani sídelní 
prognózu stanovenou dosavadním územním plánem z d vod  nevýznamných zm n nebylo t eba 
upravovat.  
8.3. Koncepce dopravní a technické infrastruktury 

 Dopravní infrastruktura 
Nedochází ke koncep ním zm nám 

 Technická infrastruktura 
Nedochází ke koncep ním zm nám 

8.4. Nakládání s odpady a ve ejná prostranství 
 Nakládání s odpady 

Nedochází ke koncep ním zm nám 
 Ve ejná prostranství 

Stávající prostranství jsou stabilizována krom  malé ásti ve ejného prostranství p i bytových 
domech u h bitova, kde zm na .I ÚP vymezuje plochu p estavby P1.I - bydlení v bytových 
domech. U nových ploch se zm nou v území se vznik ve ejných prostranství podporuje. 
8.5. Koncepce uspo ádání krajiny 
 Krajinný prostor, prostupnost krajiny 

Nedochází ke koncep ním zm nám. 

 Druhy ploch v krajin  
Nedochází ke koncep ním zm nám. 

 Územní systém ekologické stability 
i ešení systému ekologické stability bylo vycházeno p edevším ze  ZÚR Kraje Vyso ina, 

ÚAP ORP Ž ár nad Sázavou, Generelu MÚSES pro okres Ž ár nad Sázavou (Ageris, Brno 2002) 
a ÚPO Svratka (Studio P, Ž ár n./S. 2006).  

Celé území m sta spadá do bioregionu Ž árského (1.65).  
Zm na .I ÚP Svratka provedla díl í úpravy nadmístních ÚSES dle ZÚR KrV ve zn ní 

Aktualizace 1 - 6 a 8. Jinak nadále platí ustanovení dosavadního územního plánu.  
8.6. Vodní hospodá ství 

     Na základ  požadavku Povodí Moravy, s.p. Brno k návrhu zadání Zm ny .I ÚP Svratka byly  
do grafické ásti územního plánu dopln ny názvy vodních tok  a IDVT. Jinak nadále platí 
ustanovení dosavadního územního plánu 
8.7. Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití, podmínky prostorového 

uspo ádání 
     Nedochází ke zm nám. 
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8.8. Vybraná varianta 
Zadáním zm ny .I ÚP nebylo požadováno ešení variant. 

8.9. Vymezení pojm  
 Základní pojmy 

Jsou ur eny zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu v platném zn ní a 
íslušnými platnými provád cími vyhláškami. 
 Ostatní pojmy 

Pro ú ely tohoto územního plánu jsou užity dále tyto pojmy: 
 území urbanizované – zastav ná území a území k zastav ní vymezená (zastavitelné plochy) 

jinak i krajina sídla 
 území neurbanizované – území nezastav né (viz. zák. . 183/2006 Sb., § 2, odst. 1, písm. f) 

jinak i krajina volná 
 území stabilizované – území i plochy s dosavadním charakterem využívání, tj. území i 

plochy bez výrazných zm n, s možností p im ené (úm rné) dostavby 
 území aktivní – území i plochy navržené k rozvoji – rozvojové (zastavitelné plochy) 

i plochy vymezené ke zm  stávající zástavby, k obnov  nebo op tovnému využití 
znehodnoceného území (plochy p estaveb), tj. území se zásadními zm nami ve využití 

 plocha rozvojová – plocha zm n v území (zastavitelná, p estavby i zm ny v krajin ) 
 proluka – volné, nezastav né místo vzniklé asanací stavby (staveb) v souvislém zastav ní 

nebo d ív jším ponecháním volného místa v souvisle zastav ném území 
 význam nadmístní – innosti, d je, které významem a rozsahem nebo d sledky mohou 

zasahovat a ovliv ovat využívání území více obcí, p ípadn  požadavky výrazn  p evyšující 
potenciál území obce 

 intenzita využití území - je dána mírou využití území, tj. pom rem zastav né plochy pozemku 
l celkové ploše budoucího stavebního pozemku  

 koeficient zelen  –  podíl plochy zelen  a nezpevn ných ploch na stavebním pozemku k 
celkové ploše stavebního pozemku.  

 stavební ára – udává hranici (rozhraní) mezi stavbou a nezastav nou ástí pozemku. Díl í 
stavební prvky stavby, které mohou p es rozhraní vystupovat (arký e, rizality, aj.) ur í 
podrobn jší UPD i územní studie 

 ítko staveb – pom r velikosti hmoty jedné stavby ke hmot  stavby druhé. M ítko staveb 
umož uje si vytvo it p ibližnou p edstavu o velikosti prostorového vnímání staveb 

 otev ená zástavba – volné zastav ní v odstupech asto na pravideln  p dorysové osnov , 
stejnorodé výšky orientované k obslužné komunikaci s respektováním konfigurace terénu 

 souvislá zástavba – jednotlivé stavby vytvá í souvislou stavební strukturu orientovanou 
k obslužné komunikace 

 areálová zástavby – zpravidla soust ed né zastav ní sloužící p edevším pro výrobní za ízení 
i ob anské vybavení dané objekty, pozemky manipula ních ploch a pozemky zelen . asto 

bývají oplocené 
 výška objekt  pro bydlení – ur ena po tem podlaží, podkroví viz. následující výklad pojmu 

podkroví 
 podkroví - p ístupný prostor vymezený konstrukcí krovu nad nadzemním podlažím, ú elov  

využitelný. Do plného podlaží se zapo ítává v p ípad , když více jak ¾ plochy podkroví 
(vztaženo na plochu pod ním ležícího podlaží) má normovou výšku obytné místnosti 

 budova (zástavba) soudobého výrazu - budovy p ehledného a logického provozu 
s racionálním a funk ním používáním konstruk ních prvk . Budovy elegantního vzhledu, bez 
módních výst elk , ohleduplné ke krajinnému prost edí, budovy energeticky úsporné a šetrné 

i p írodním zdroj m 
 domovní fond - množina staveb rodinných dom , bytových dom , zem lských usedlostí a 

ostatních budov. 
 drobná architektura - lov kem vytvo ené výtvarné i ú elov  ztvárn né p edm ty, díla i 

drobné stavby v krajin . 
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 výška objekt  výroby s skladování – je výškou mezi upraveným terénem a výškou ímsy, 
když je zast ešení dáno sklonem st echy do 12° 

 související ob anské vybavení komer ního typu – stavby na pozemcích do plošné vým ry 200 
m2 (nap . malé prostory obchodu, služeb, stravování, ubytování aj.) 

 hospodá ské zví ectvo – skot, kon , prasata, ovce, kozy 
 drobné hospodá ské zví ectvo – králíci, dr bež, apod. 
 drobná p stitelská innost – p stování plodin a produkt  samozásobitelského charakteru 
 zem lská malovýroba – podnikatelské p stování na úrovni rodinných farem zam ené jak 

na živo išnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotliv ) 
 zem lská prvovýroba – zahrnuje rostlinou výrobu, výrobu školka ských výp stk , 

živo išnou výrobu (chov hospodá ských a jiných zví at a živo ich  za ú elem výroby 
potravin pro lidskou výživu, surovin pro další zpracování i využití, chov hospodá ských 
zví at k tahu, produkci chovných a plemenných zví at a jejich genetického potenciálu) 

 drobná výrobní innost – výrobní innost netovární povahy sm ující k zakázkové kusové 
výrob , innosti mající charakter odborných prací emeslnického charakteru bez negativních 
vliv  na okolí (hluk, zápach, výpary, prach, sv telné efekty aj.) 

 stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy – sklady do 200 m2 skladovací plo-
chy 

 stavby skladovací s nízkými rušivými vlivy na ŽP – skladované látky neohrožují ŽP 
na pozemku vlastníka a neobt žují obytnou pohodu souseda 

 plochy citlivých funkcí - plochy, které jsou využívány pro trvalé bydlení, rekreaci, 
zdravotnictví apod. 

 innosti náro né na p epravu zboží – aktivity vyžadující denní obsluhu vozidly skupiny 2, 
podskupiny N1 a N2 

 innosti nenáro né na p epravu zboží – aktivity nezvyšující dopravní zát ž v území 
 ípustná míra – míra p ípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle 

zvláštních p edpis  a vyhlášek (nap . na . Vlády R . 272/2011) 
 pohoda bydlení - souhrn initel  a vliv , které p ispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a 

vhodné pro všechny kategorie uživatel , resp. aby byla vytvo ena atmosféra klidného bydlení. 
Dále viz rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 2.2.2006 .j. 2AS 44/2005-11 

 netovární výroba - výroba, která nespot ebovává velké množství surovin, výroba s nízkými 
nároky na dopravu, znalostní ekonomika. 

 zakázková (kusová výroba) - zhotovování atypických výrobk  dle individuálních požadavk  
zákazníka, které vyžadují vysokou invenci pracovník , kdy tyto innosti nemají nežádoucí 
dopad na životní prost edí 

 emeslnické innosti - innosti vesm s charakteru služeb schopné pružn  reagovat na 
požadavky konkrétního zákazníka v emeslných dílnách. innosti asto bývají zajiš ovány 
leny rodiny a jsou bez nežádoucích dopad  na životní prost edí  

 sériová výroba s vysokou p idanou hodnotou - je charakterizována miniaturizací sou ástek, 
vysokou technologickou náro ností, digitaliza ními technologiemi, kde žádná z t chto 
inností nezat žuje okolí nad p ípustnou míru  

8.10. Limity využití území 
      V ásti limity vyplývající z právních p edpis i stanovených na základ  zvláštních p edpis  se 
upravují tyto položky: 
      Zájmy MO R, ochrana obyvatelstva  viz kap.C.3.4. 
      PHO III st. vod. zdroje Vír                                           ruší se 
      PHO III st. vod. zdroje Hamry                                      ruší se 
      Kulturní památky, vále né hroby                                  viz kap.C.3.2. 
      Dopl uje se biotop vybraných zvl. chrán ných druh  velkých savc     viz grafická ást  
         od vodn ní ÚP  
      Ochranné pásmo h bitova                                            ruší se 
      OP OV                                                                        viz grafická ást od vodn ni ÚP 
      V ásti d ležité limity ur ené územním plánem se upravují tyto položky: 
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     Drobné artefakty (výtvarná díla)                                    viz kap.A.2.2. 
     Skupina limit  Hygiena prost edí se nahrazuje skupinou nesoucí název limitní hranice 
negativních vliv , nebo  územním plánem nelze stanovovat ochranná pásma (OP)                                 
 

9. Vyhodnocení ú elného využití zastav ného území a vyhodnocení pot eby vymezení 
zastavitelných ploch 

9.1. Vymezení zastav ného území 
Zastav né území dosavadního ÚP bylo vymezeno ke dni 12.01.2012. Aktualizované zastav né 

území je vymezeno k datu 15.09.2021. 
9.2. Vyhodnocení využití zastav ného území 

Správní území m sta je tvo eno ty mi katastry. Jádro sídla tvo í sev ená struktura zástavby se 
dv mi nám stími. Kompaktní zástavba kolem t chto centrálních prostor  p echází v zástavbu ne-
sourodou a rozvoln nou na okrajích sídla. Rozvoln ná zástavby na okrajích sídla s p echodem do 
volné krajiny pat í mezi další d ležité hodnoty m sta v jádrové ásti CHKO Ž árské vrchy. Dosa-
vadní ÚP podrobn  prov il  a vhodné proluky a nevyužitá místa zahrnul do koncepce ešení. Ve 
zm .I ÚP byly v zastav ném území prov eny požadavky zadání Zm ny .I ÚP Svratka tak, že 
ty i požadavky byly vymezeny jako plochy p estavby se zm nou zp sobu využití a požadavek 

sta Svratky na vymezení venkovního volno asového h išt  byl ešen vymezením zastavitelné 
plochy druhu OS. Další intenzifikace zastav ní by m la nežádoucí dopad na charakter a identitu 

sta. 
9.3. Pot eba vymezení zastavitelných ploch 

Zm na .I ÚP prov ila návrhy na provedení zm n v území, které jsou p edm tem zadání Zm ny 
.I ÚP Svratka tak, že ty i zám ry (díl í zm ny) jsou charakterizovány a vymezeny jako plochy 
estavby. Další ty i díl í zm ny jsou vymezeny jako plochy zastavitelné. Jedná se o zastavitelné 

plochy Z1.I ,Z2.I, Z3.I a Z4.I. Zastavitelná plocha Z4.I je zastavitelnou plochou vymezenou 
v zastav ném území.  

- Z1.I – zele  soukromá a vyhrazená (ZS). Plocha o velikosti 0,04 ha navazuje na zastav né 
území.  Plocha je ur ena pro zahrádká skou innost a zárove  p ispívá ke zvýšení standartu 
bydlení v p ilehlém rodinném domu. 

- Z2.I - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha o velikosti 0,12 ha je 
vymezena ve vazb  na zastav né území a zastavitelnou plochu Z16. Vzhledem k územním 
podmínkám a pohledov  exponovanému území je umožn na výstavba pouze jednoho 
rodinného domu místo požadovaných dvou. 

- Z3.I – bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha o velikosti 0.07 ha je 
vymezena ve vazb  na zastav né území. Plocha je vymezena z d vod  rozší ení stávající 
usedlosti. Velikost vymezené  plochy je proti požadavk m zadání zm ny .I ÚP výrazn  
zmenšena. Požadavek zn l na velikost plochy 0.37 ha. 

- Z4.I – ob anské vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS). Plocha o velikosti 0.32 
ha. Pro realizaci m stského volno asového h išt  je využita disponibilní plocha v dosahu 
ve ejného parku a sokolovny. 

Na základ  provedených terénních šet ení podpo ených aktuálními údaji z map katastru 
nemovitostí bylo zjišt no, že na zastavitelných plochách bydlení v rodinných domech – venkovské 
(BV) dosavadního ÚP je prokazateln  zastav no 0,90 ha t chto ploch. Zastavitelná plocha Z1 - 0,46 
ha, zastavitelná plocha Z14 - 0,44 ha. Zm na .I ÚP vymezuje celkem 0,12 ha + 0,07 ha = 0,19 ha 
ploch BV. Na zastavitelných plochách druhu bydlení v rodinných domech – m stské a p ím stské 
(BI) Z6 a Z7 pak bylo zastav no 0,10 ha + 0,11 ha vymezených ploch. 
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10. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztah  v území 
ešení zm ny . I územního plánu nemá vliv a koordinaci využívání území z hlediska širších 

vztah  v území. 

11. Vý et záležitostí nadmístního významu, které nejsou ešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s od vodn ním pot eby jejich vymezení 

Zm na .I ÚP  Svratka tyto záležitosti na území m sta neuplat uje. 

12. Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ešení na zem lský p dní fond 
a pozemky ur ené k pln ní funkce lesa 

12.1 Dot ení ZPF 
Vyhodnocení p edpokládaného odn tí ZPF v návrhu  zm ny . I ÚP Svratka  je zpracováno dle 

zákona . 334/1992 Sb., "O ochran  zem lského p dního fondu" ve zn ní pozd jších zm n a 
provád cí vyhlášky . 271/2019 Sb.,o stanovení postup  k zajišt ní ochrany ZPF 

Grafické znázorn ní dot ení ZPF je p ehlednou formou provedeno ve výkresové ásti 
od vodn ní ÚP. Ve výkrese jsou uvedeny základní údaje o pozemcích, zúrod ující opat ení, 
hranice zastav ného území a plochy se zm nou v území. 

 Ozna ení a navržené využití plochy nebo koridoru , jichž se zábor týká 
Viz tabulka níže. 

 Vým ra záboru podle navrženého využití jednotlivých ploch a koridor , která je dále len na 
podle t íd ochrany 

Viz tabulka níže. 
 Odhad vým ry záboru, na které bude po ukon ení nezem lské innosti provedena rekultivace 

zp t na zem lskou p du 
Tento typ záboru se v ešení územního plánu nevyskytuje, viz tabulka níže. 

 Souhrn vým r záboru podle typu navrženého využití ploch a koridor , který je dále len n 
podle t íd ochrany 

Viz tabulka níže. 
 Souhrn vým r záboru navrhovaných ploch a koridor  bez ohledu na typ navrženého využití, 

který je dále len n podle t íd ochrany 
Viz tabulka níže. 

 Informace o existenci závlah, odvodn ní a staveb k ochran  pozemku p ed erozní inností vody, 
v rozsahu územn  analytických podklad  

Na ešeném území se vyskytují plochy odvodn ní. Závlahy a stavby k ochran  pozemku p ed 
erozní inností vody se na ešeném území nevyskytují. Informace o existenci odvodn ní pro 
jednotlivé plochy je uvedena níže v tabulce. 
 Informace o plochách a koridorech obsažených v platné územn  plánovací dokumentaci, které 

obsahují zem lskou p du  I. nebo II. t ídy ochrany a nemá- li návrhem územního plánu dojít 
ke zm  využití t chto koridor  a ploch 

V platné územn  plánovací dokumentaci je na p dách I. t ídy ochrany vymezena zastavitelná 
plocha Z19 a plocha p estavby P6. Zp sob využití t chto ploch se zm nou . I ÚP nem ní. 
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 Tabulka záboru zem lského p dního fondu 

Vým ra záboru podle t íd ochrany (ha) Ozna e-
ní plo-

chy 
/koridor

u 

Navrže-
né vyu-

žití 

Vým ra 
plochy 

(ha) 
etn  

nezem -
lských 

pozem-
 

Souhrn 
vým ry 
záboru 

(ha) 

I. II. III. IV. V. 

Odhad 
vým ry 
záboru, 
na které 

bude 
prove-
dena 

rekulti-
vace na 
zem -

lskou 
du 

Informace 
o existenci 

závlah 

Informace 
o existenci 
odvodn ní 

Informace 
o existenci 

staveb k 
ochran  
pozemku 

ed eroz-
ní inností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 
§ 3 odst. 1 
písm. g) 

Z2.I BV 0,118 0,096       0,096   0,000  ano      
Z3.I BV 0,070 0,070 0,035     0,035   0,000         
Celkem BV  0,188 0,166 0,035 0,000 0,000 0,131 0,000 0,000         

P3.I BI 0,018 0,000           0,000         
Celkem BI  0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000         

P1.I BH 0,026 0,026       0,026   0,000         
Celkem BH  0,026 0,026 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000         

P2.I SK 0,028 0,021     0,016 0,005   0,000         
P4.I SK 0,205 0,000           0,000         
Celkem SK  0,233 0,021 0,000 0,000 0,016 0,005 0,000 0,000         

Z4.I OS 0,316 0,125         0,125 0,000         
Celkem OS  0,316 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000         

Z1.I ZS 0,038 0,038         0,038 0,000         
Celkem ZS  0,038 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000         

Celkem nové 
plochy zm ny . I 0,819 0,376 0,035 0,000 0,016 0,162 0,163 0,000       

  
              
  nejedná se o nový zábor ZPF, dochází ke zm  zp sobu využití plochy se zm nou v území platného ÚP 
  plocha na nezem lských pozemcích nedochází k záboru ZPF 
              
BH plochy bydlení v bytových domech          
BI plochy bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské       
BV plochy bydlení v rodinných domech - venkovské         
OS plochy ob anského vybavení - t lovýchovná a sportovní za ízení      
SK plochy smíšené obytné - komer ní          
ZS plochy zelen  - soukromá a vyhrazená          

 Údaje o dot ení sít  hlavních ú elových komunikací sloužících k obhospoda ování  
zem lských a lesních pozemk  a sít  polních cest navrhovaným ešením 

Sí  stávajících ú elových komunikací je územn  plánovací dokumentací zachována. Hustotu 
stávající sít  ú elových komunikací pro sou asný zp sob hospoda ení na p dním fondu lze 
považovat za dostate ný. Na správním území m sta Svratky nebyly provedeny komplexní 
pozemkové úpravy vytvá ející mimo jiné p edpoklady pro racionální využívání zem lského 

dního fondu s pat nými úpravami vlastnických vztah  k jednotlivým pozemk m, p i kterých je 
eba p ipustit možnost dopln ní sít  polních cest. Proto územn  plánovací dokumentace na 

hlavních plochách s rozdílným zp sobem využití ve volné krajin  p ipouští možnost realizace 
pot ebných polních cest. Je zde nutno konstatovat, že takto o dopln ná sí  ú elových komunikací 
nebude dosahovat historické hustoty sít  polních cest. 

 Zd vodn ní ešení, které je z hlediska ochrany zem lského p dního fondu s ostatních 
zákonem chrán ných obecných zájm  nejvýhodn jší podle § 5 odst. 1 zákona 

Zásadním podkladem pro zpracování zm ny . I ÚP bylo Zadání zm ny . I Územního plánu 
Svratka, které bylo schváleno Zastupitelstvem m sta Svratka. 

Zm na .I ÚP prov ila návrhy na provedení zm n v území, které jsou p edm tem tohoto zadání  
tak, že ty i zám ry (díl í zm ny) jsou charakterizovány a vymezeny jako plochy p estavby P1.I, 
P2.I, P3.I a P4.I. Další ty i díl í zm ny jsou vymezeny jako plochy zastavitelné. Jedná se o 
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zastavitelné plochy Z1.I ,Z2.I, Z3.I a Z4.I. Zastavitelná plocha Z4.I je zastavitelnou plochou 
vymezenou v zastav ném území.  

- Z1.I – zele  soukromá a vyhrazená (ZS). Plocha o velikosti 0,038 ha navazuje na zastav né 
území.  Plocha je ur ena pro zahrádká skou innost a zárove  p ispívá ke zvýšení standartu 
bydlení v p ilehlém rodinném domu. 

- Z2.I - bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha o velikosti 0,118 ha je 
vymezena ve vazb  na zastav né území a zastavitelnou plochu Z16. Vzhledem k územním 
podmínkám a pohledov  exponovanému území je umožn na výstavba jednoho rodinného 
domu. 

- Z3.I – bydlení v rodinných domech – venkovské (BV). Plocha o velikosti 0,070 ha, kdy ást  
0,035 ha se nachází na zem lských p dách I. t ídy ochrany, je vymezena ve vazb  na 
zastav né území. Plocha je vymezena z d vod  rozší ení stávající usedlosti. Velikost 
vymezené  plochy je proti požadavk m zadání zm ny .I ÚP výrazn  zmenšena. Požadavek 
zn l na velikost plochy 0,37 ha. 

- Z4.I – ob anské vybavení – t lovýchovná a sportovní za ízení (OS). Plocha o velikosti 0,316 
ha. Pro realizaci m stského volno asového h išt  je využita disponibilní plocha v dosahu 
ve ejného parku a sokolovny. Jde o zm nu využití plochy se zm nou v území O1 platného 
územního plány vymezenou pro plochu zelen  p írodního charakteru. Nedochází zde oproti 
dosavadnímu ÚP k navýšení dot ení zem lských pozemk . 

- P1.I - plocha bydlení v bytových domech (BI) o velikosti 0,026 ha ur ená pro umíst ní 
staveb a za ízení zvyšujících komfort bydlení pro stávající bytové domy na navazujících 
plochách stejného zp sobu využití, jedná se o dot ení p dního fondu v zastav ném území. 

- P2.I - plocha smíšená obytná komer ní (SK) o velikosti 0,028 ha, ze které plocha dot ených 
zem lských pozemk  tvo í 0,21 ha, zbylá ást je tvo ena pozemkem zastav ná plocha a 
nádvo í, jedná se o zem lskou p du v zastav ném území v návaznosti na stávající zástavbu, 
bez intenzivního zem lského využití. 

- P3.I - plocha bydlení v rodinných domech - m stské a p ím stské (BI), vým ry 0,018 ha se 
nachází pouze na nezem lských pozemcích. 

- P4.I - plocha smíšená obytná komer ní (SK) o velikosti 0,205 ha, se nachází pouze na 
nezem lských pozemcích. 

Koncepce zm ny . I ÚP nenarušuje významným zp sobem organizaci ZPF, ešením zm ny . I 
ÚP nevznikají proluky mezi zastavitelnými plochami a zastav ným územím  

Koncepce územn  plánovací dokumentace nemá významný vliv na hydrologické a odtokové 
pom ry v území. Na území obce je provedeno odvodn ní. Zám ry ešené zm nou .I ÚP nedochází 
k dot ení t chto investic. 
 Variantní ešení 

Nebylo v Zadání zm ny . I ÚP Svratka vyžadováno. Variantní ešení nevyplynulo ani 
z koncepce ešení zm ny ÚP. 

12.2 Dot ení PUPFL 
ešením zm ny . I ÚP se nem ní zp sob dot ení PUPFL daný dosud platným územním 

plánem.  
Nov ešené zám ry se nedotýkají pozemk  PUPFL. Krom  plochy Z1.I nejsou dot eny 

vzdáleností 50 m od hranice lesa.  
V ploše Z1.I dot ené vzdáleností 50 m od hranice lesa, se do vzdálenosti 30 m od hranice lesa 

nebudou umis ovat žádné nadzemní stavby s výjimkou oplocení. 
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13. Rozhodnutí o námitkách a jejich od vodn ní 
ást zpracovaná po izovatelem. 

14. Vyhodnocení p ipomínek 
ást zpracovaná po izovatelem. 

 
 
 
 

Pou ení  
 
Zm na . I Územního plánu Svratka dle § 173 odst. 1 nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni 
vyv šení ve ejné vyhlášky na ú ední desce.  
Do Zm ny . I Územního plánu Svratka a jeho od vodn ní m že dle ustanovení § 173 odst. 1 
správního ádu každý nahlédnout u správního orgánu, který opat ení obecné povahy vydal. Proti 
Zm . I Územnímu plánu Svratka nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 správního ádu podat 
opravný prost edek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ……………………...............… …………….................………… 
          František Mládek       Mgr. Martin Mudroch          
            starosta m sta         místostarosta m sta      
 

 



 

 

 


