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1)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Žatce neschvaluje nabýt do majetku Města Žatce, IČ 00265781, nemovitosti
budovu č. p. 2128, jiná stavba, zaps. na LV č. 11141, umístěnou na pozemku zastavěná plocha a
nádvoří st. p. č. 2392, zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec a budovu bez č. p./č. e., jiná stavba, zaps.
na LV č. 11141, umístěnou na pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2393 zaps. na LV
č. 10001 v k. ú. Žatec z majetku spol. Salon Glamour s.r.o., IČ 03737586, se sídlem Vítězná 622,
357 35 Chodov, z titulu předkupního práva podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
vše za kupní cenu 1.400.000,00 Kč.
2)
Zdůvodnění
Předkládáme nabídku spol. Salon Glamour s.r.o., IČ 03737586, se sídlem Vítězná 622, 35735
Chodov, zast. jednatelem Borysem Didynskyi, nar.
na nabytí nemovitostí:
budovy č.p. 2128, jiná stavba zaps. na LV č. 11141, umístěné na pozemku zastavěná plocha
a nádvoří st. p. č. 2392 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec
budovy bez č. p./č. e., jiná stavba zaps. na LV č. 11141, umístěné na pozemku zastavěná
plocha a nádvoří st. p. č. 2393 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec,
z titulu předkupního práva podle §3056 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše za kupní
cenu 1.400.000,00 Kč.
Uvedené nemovitosti společnost Salon Glamour s.r.o. nabízí z titulu předkupního práva podle
§3056 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše za kupní cenu 1.400.000,00 Kč.
Pozemky ostatní plocha p. p. č. 6824/13, zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2392 a zastavěná
plocha a nádvoří st. p. č. 2393 v k. ú. Žatec jsou ve vlastnictví Města Žatce.
Rada města Žatce usnesením č. 647/18 ze dne 22.10.2018 doporučuje Zastupitelstvu města
Žatce neschválit nabýt do majetku Města Žatce, IČ 00265781, nemovitosti budovu č. p. 2128,
jiná stavba, zaps. na LV č. 11141, umístěnou na pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č.
2392, zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec a budovu bez č. p./č. e., jiná stavba, zaps. na LV č.
11141, umístěnou na pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2393 zaps. na LV č. 10001 v
k. ú. Žatec z majetku spol. Salon Glamour s.r.o., IČ 03737586, se sídlem Vítězná 622, 357 35
Chodov, z titulu předkupního práva podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
vše za kupní cenu 1.400.000,00 Kč.

§ 3055 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(1) Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních
předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve
vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává
součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý
ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky
pozemku.
(2) Odstavec 1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného vlastníka
na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo na
základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 3056 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(1) Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních
předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má
ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku. Předkupní právo
vlastníka pozemku se vztahuje i na podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím
nadzemní stavby. K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží.
(2) Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a požívání,
vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon vlastnického práva ke
stavbě.
Informace z územního plánu:
podle ÚP Žatec - právního stavu po vydání Změny č. 5 se níže uvedené pozemky nachází v
zastavěném území a jsou zařazeny do plochy pro technickou infrastrukturu (TI).

1.1.1. Technická infrastruktura (TI)
Hlavní využití: Zařízení technické infrastruktury.
Přípustné využití území, činnosti a stavby:
•
•
•
•
•
•

plochy, sítě a koncová zařízení technické infrastruktury
technická zařízení na tocích
administrativní, provozní a skladové budovy pro funkci zóny
odstavná a parkovací stání pro funkci zóny
komunikace místní, účelové a pěší
zeleň (veřejná, ochranná, ostatní apod.)

Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby
Podmínkou je, že:
- nesmí být v rozporu s činností hlavní
- plochy hygienické ochrany nesmí být ohroženy hlukem, prachem a
zápachem
•

trvalé bydlení a přechodné ubytování pro funkci zóny

Nepřípustné využití území, činnosti a stavby:
•

jiné funkční využití než přípustné a podmíněně přípustné

Pravidla uspořádání území:
Max. plocha zastavění: nestanoveno
Min. plocha zeleně: nestanoveno
Max. hladina zástavby: 2 NP + podkroví, resp. max. 10 m (mimo zařízení)

V předmětné lokalitě se nachází vedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, teplovod,
trasa metalických kabelů Telefónica O2 Czech Republic a.s., radioreléové spoje s vysílačem České
Radiokomunikace a.s., el. energie VN 22 kV, veřejné osvětlení)
vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umisťovaných a povolovaných staveb, příp. jejich
změn. Změny v území, které vymezené škále přípustných nebo podmíněně přípustných neodpovídají
jsou nežádoucí. Stávající objekty jsou ponechány na dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při
současném využití provádět pouze udržovací práce. Nové stavby, které vymezenému využití
neodpovídají jsou nepřípustné.
Vztah hlavního a přípustného využití (týká se jak ploch stabilizovaných, tak i ploch přestavby a
ploch zastavitelných):
- Hlavní využití musí činit min. 60 % výměry půdorysné plochy
- Podmínečně přípustné využití max. 10 % výměry půdorysné plochy
- A případný zbytek připadá na ostatní přípustná využití

1.1. Společná ustanovení
1) Všechny stavby pro bydlení, ubytování, administrativu, obchod, služby a výrobu a
transformace ploch zahrádkových kolonií na obytné plochy jsou podmíněny napojením na
komunikace v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny; musí mít zajištěn zdroj pitné
vody a likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy a musí být napojeny na
elektrické rozvody.
2) Stavby pro velkoobchod a supermarkety nebudou budovány na území městské památkové
rezervace, včetně ochranného pásma, na území městské památkové zóny ani v bloku
zástavby mezi ul. Komenského alej, Husova, Studentská a Politických vězňů.
Pro účely tohoto územního plánu se definují:
• stavby pro maloobchod – do 1000 m2 plochy pozemku pro budovu obchodního prodeje
• stavby pro velkoobchod – nad 1000 m2 plochy pozemku pro budovu obchodního prodeje
• hypermarket – samoobslužná prodejna s obchodní plochou nad 2500 m2
• supermarket – samoobslužná prodejna s obchodní plochou nad 400 m2
3) Jednotlivé individuální garáže je možno umísťovat v zastavěném území a v zastavitelných
plochách jak na pozemku se stavbou bytového nebo rodinného domu, ke kterému garáž
náleží, tak samostatně v rámci jiných druhů ploch, není-li to v regulativech jednotlivých
ploch výslovně vyloučeno.
4) Stavby halových garáží budou na území městské památkové rezervace, včetně ochranného
pásma, nebo na území městské památkové zóny budovány pouze jako podzemní po
provedení archeologického průzkumu.
5) Na celém území je zakázána výstavba nových fotovoltaických elektráren, s výjimkou využití
pro vlastní zásobování (např. na střeše rodinného domu).
6) Trvalé bydlení pro funkci zóny u ploch, kde není bydlení hlavním využitím, znamená byt
majitele objektu, byt správce objektu, případně byt pro pohotovostní ubytování
zaměstnanců. V rámci areálu jednoho subjektu budou zřízeny max. 2 byty.
Dále upozorňujeme na vydané Územní opatření o stavební uzávěře ze dne 20.02.2017 (viz.
internetové stránky Města Žatec)
Celé správní území města Žatce je dotčeno zájmovým územím vojenského objektu Lažany.
K.ú. Žatec, Radíčeves a Milčeves jsou zájmové území AČR.
Pro úplnost uvádíme přijaté usnesení Zastupitelstva města Žatce ze dne 14.11.2016, kdy předchozí
vlastník nemovitostí nabízel Městu Žatec budovy ke koupi:
432/16
Nabytí nemovitostí v k. ú. Žatec
Zastupitelstvo města Žatce projednalo nabídku spol. Vamiro s.r.o., IČ 25001469, se sídlem

Dělnická 209, Most, zast. jednatelem Romanem Trollerem, a neschvaluje nabýt do majetku Města
Žatce, IČ 00265781 nemovitosti budovu s číslem popisným 2128, jiná stavba zaps. na LV č. 11141
umístěnou na pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2392 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec
a budovu bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba zaps. na LV č. 11141 umístěnou na
pozemku st. p. č. 2393 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec, vše za kupní cenu 726.000,00 Kč vč.
DPH.
Zastupitelstvo města Žatce ukládá odboru rozvoje a majetku města zaslat spol. Vamiro s.r.o., IČ
25001469 nabídku na převod nemovitosti budovy s číslem popisným 2128, jiná stavba zaps. na LV
č. 11141 umístěné na pozemku zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 2392 zaps. na LV č. 10001 v k.
ú. Žatec a budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, jiná stavba zaps. na LV č. 11141 umístěné
na pozemku st. p. č. 2393 zaps. na LV č. 10001 v k. ú. Žatec, vše za kupní cenu 400.000,00 Kč vč.
DPH.
3)
Stanovisko odboru
Odbor místního hospodářství a majetku doporučuje neschválit nabýt předmětné nemovitosti do
majetku Města Žatce.
Odbor rozvoje města nemá žádný investiční zájem ani využití pro objekty v areálu bývalé mazutové
kotelny v Žatci. Konkrétně staveb na st.p.č. 2393 a st.p.č. 2392 k. ú. Žatec.
4)
Přílohy
Snímek z katastrální mapy.
Žádost spol. Salon Glamour s.r.o. ze dne 11.09.2018
Výpis z katastru nemovitostí LV. č. 11141.

