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1)

Návrh na usnesení:

Varianta 1.
Zastupitelstvo města Žatce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební
zákon“) po projednání návrhu na vydání změny č. 6 Územního plánu Žatec jako opatření obecné
povahy a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 6 Územního plánu Žatec není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (aktualizací č. 1), se Zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje (aktualizace č. 1 a 3), se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Ústeckého kraje a
rozhoduje o námitkách
č.

1)

navrhovatel
Andante CZ, spol. s.r.o.,
Praha

pozemky/lokalita

rozhodnutí

p.p.č. 4623/2 k.ú. Žatec

Námitce se vyhovuje - zařazení do BK.

p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30
k.ú. Žatec

Námitce se vyhovuje – SOs, 3.etapa
výstavby.
Námitce se vyhovuje částečně - od
ulice Denisova (pozemek p.p.č. 6948/3
k.ú. Žatec) bude ponechán pruh o
délce 35 m do pozemku p.p.č. 4266/2 a
4258/5 k.ú. Žatec, který bude sloužit
pro propojení obou ploch sportu a to
nejen komunikací, ale i zelení, in-line
stezkou atd.

2)

p.p.č. 4266/2 k.ú. Žatec

3)

p.p.č. 371/6 k.ú. Bezděkov

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 3767/11 k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30
k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

4)
5)

Advokátní kancelář Veska &
Vesková
Mgr. Jan Špaček, advokát
zastupující společnost
Andante CZ, spol. s.r.o.,
Praha

6)

Povodí Ohře s.p. Chomutov

7)

p.p.č. 7138, 7032/75, 7032/54,
7032/1 a st.p.č. 6183 k. ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 1675/1 k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

V souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo města Žatce zamítá změnu č. 6
Územního plánu Žatec.
Varianta 2.
Zastupitelstvo města Žatce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání návrhu
na vydání změny č. 5 Územního plánu Žatec jako opatření obecné povahy a podle § 54 odst. 2
stavebního zákona ověřuje, že změna č. 6 Územního plánu Žatec není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR (aktualizací č. 1), se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje a
rozhoduje o námitkách
č.

1)

navrhovatel
Andante CZ, spol. s.r.o.,
Praha

pozemky/lokalita

rozhodnutí

p.p.č. 4623/2 k.ú. Žatec

Námitce se vyhovuje - zařazení do BK.

p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30
k.ú. Žatec

Námitce se vyhovuje – SOs, 3.etapa
výstavby.
Námitce se vyhovuje částečně - od
ulice Denisova (pozemek p.p.č. 6948/3
k.ú. Žatec) bude ponechán pruh o
délce 35 m do pozemku p.p.č. 4266/2 a
4258/5 k.ú. Žatec, který bude sloužit
pro propojení obou ploch sportu a to
nejen komunikací, ale i zelení, in-line
stezkou atd.

2)

p.p.č. 4266/2 k.ú. Žatec

3)

p.p.č. 371/6 k.ú. Bezděkov

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 3767/11 k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30
k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 7138, 7032/75, 7032/54,
7032/1 a st.p.č. 6183 k. ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 1675/1 k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

4)
5)
6)
7)

Advokátní kancelář Veska &
Vesková
Mgr. Jan Špaček, advokát
zastupující společnost
Andante CZ, spol. s.r.o.,
Praha
Povodí Ohře s.p. Chomutov

V souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo města Žatce nesouhlasí s vydáním
změny č. 6 Územního plánu Žatec a vrací pořizovateli ÚP k novému projednání s těmito pokyny
…………………………
Varianta 3.
Zastupitelstvo města Žatce, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání návrhu
na vydání změny č. 5 Územního plánu Žatec jako opatření obecné povahy a podle § 54 odst. 2
stavebního zákona ověřuje, že změna č. 5 Územního plánu Žatec není v rozporu s Politikou
územního rozvoje ČR (aktualizací č. 1), se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, se
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje a

I.

Rozhoduje o námitkách
navrhovatel

č.

Andante CZ, spol. s.r.o.,
Praha

1)

pozemky/lokalita

rozhodnutí

p.p.č. 4623/2 k.ú. Žatec

Námitce se vyhovuje - zařazení do BK.

p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30
k.ú. Žatec

Námitce se vyhovuje – SOs, 3.etapa
výstavby.
Námitce se vyhovuje částečně - od
ulice Denisova (pozemek p.p.č. 6948/3
k.ú. Žatec) bude ponechán pruh o
délce 35 m do pozemku p.p.č. 4266/2 a
4258/5 k.ú. Žatec, který bude sloužit
pro propojení obou ploch sportu a to
nejen komunikací, ale i zelení, in-line
stezkou atd.

2)

p.p.č. 4266/2 k.ú. Žatec

3)

p.p.č. 371/6 k.ú. Bezděkov

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 3767/11 k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30
k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 7138, 7032/75, 7032/54,
7032/1 a st.p.č. 6183 k. ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

p.p.č. 1675/1 k.ú. Žatec

Námitce se nevyhovuje.

Advokátní kancelář Veska &
Vesková
Mgr. Jan Špaček, advokát
zastupující společnost
Andante CZ, spol. s.r.o.,
Praha

4)
5)
6)

Povodí Ohře s.p. Chomutov

7)

II.
Vydává
Změnu č. 6 Územního plánu Žatec jako opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
III.
Ukládá
určenému zastupiteli, tj. Jaroslavu Špičkovi, aby ve spolupráci s pořizovatelem, tj. MěÚ Žatec,
Úřadem územního plánování:
- podle § 14 vyhl. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
opatřil dokumentaci změny č. 6 Územního plánu Žatec záznamem o účinnosti v návaznosti
na nabytí účinnosti opatření obecné povahy,
- zabezpečil podle § 165 odst. 1 stavebního zákona poskytnutí dokumentace územního plánu
stavebnímu úřadu, krajskému úřadu a úřadu územního plánování a uložení dokumentace
územního plánu, včetně dokladů o jeho projednání městu, pro kterou byl pořízen,
- zabezpečil podle § 165 odst. 3 stavebního zákona zveřejnění údajů o vydaném územním
plánu způsobem umožňující dálkový přístup a toto oznámil jednotlivě dotčeným orgánům,
kterým nebyla dokumentace předána přímo.
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce posoudila předloženou změnu č. 6 Územního plánu Žatec a Zastupitelstvu
města Žatce a usnesením č. 258/19 doporučuje variantu 3.
Město Žatec a jeho místní části má pro své území Územní plán Žatec vydaný Zastupitelstvem
města Žatce formou opatření obecné povahy ze dne 26. 6. 2008 usnesením č. 169/08, s nabytím
právní moci dne 13. 7. 2008, Změnu č. 1 Územního plánu Žatec vydanou usn. č. 217/10 ze dne
16. 12. 2010, s nabytím právní moci dne 19. 1. 2011, Změnu č. 3 Územního plánu Žatec vydanou

usn. č. 181/12 ze dne 1. 11. 2012, s nabytím právní moci dne 22. 11. 2012, Změnu č. 4 Územního
plánu Žatec vydanou usn. č. 86/14 ze dne 26. 6. 2014, s nabytím právní moci dne 31. 7. 2014 a
Změnu č. 5 Územního plánu Žatec vydanou usn. č. 356/15 ze dne 8. 10. 2015, s nabytím právní
moci dne 28. 10. 2015.
Změnu č. 2 Územního plánu Žatec Zastupitelstvo města Žatce dne 6. 9. 2012 usnesením č. 148/12
zamítlo.
Zastupitelstvo města Žatce na základě předložených návrhů na pořízení změny územního plánu
schválilo dne 26. 10. 2015 usnesením č. 442/15 a 443/15 pořízení Změny č. 6 Územního plánu
Žatec s tím, že bude požadovat úhradu nákladů na zpracování dokumentace změny ÚP od
navrhovatelů změn, jelikož změny jsou vyvolány výhradními potřebami fyzických osob. Dále
usnesením č. 89/16 dne 22. 2. 2016 a usnesením č. 248/16 dne 11. 4. 2016 schválilo další změny
ÚP.
Pořizovatelem Změny č. 6 Územního plánu Žatec byl na základě ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, jako úřad
územního plánování podle ust. § 6 odst. 1 stavebního zákona v návaznosti na ust. § 5 odst. 1 a 2
stavebního zákona. Pověřeným zastupitelem na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 26.
10. 2015 byl Vladimír Martinovský a po nových volbách byl dne 29. 11. 2018 usnesením
č. 201/18 zvolen Jaroslav Špička.
Pořizovatel oznámil zahájení projednávání návrhu zadání Změny č. 6 územního plánu dotčeným
orgánům, sousedním obcím, obci, pro kterou územní plán pořizuje, krajskému úřadu, občanům,
fyzickým a právnickým osobám v souladu s ust. § 47 odst. 2 a podle ust. § 20 stavebního zákona
veřejnou vyhláškou ze dne 22. 4. 2016. Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu
zadání Změny č. 6 územního plánu byla vyvěšena na úřední desce Města Žatec v době od 25. 4.
2016 do 25. 5. 2016. Návrh zadání Změny č. 6 územního plánu byl podle ust. § 47 odst. 2
stavebního zákona po dobu 30 dnů vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu, odbor
rozvoje a majetku města – úřadu územního plánování, současně byl dokument zveřejněn na
webových stránkách.
Na základě došlých a vyhodnocených požadavků, podnětů a připomínek zpracoval pořizovatel
vyhodnocení projednání návrhu zadání a společně s určeným zastupitelem upravil návrh zadání.
Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem města Žatce dne 27. 6. 2016 usn. č. 359/16.
Dne 28. 6. 2016 bylo projednané a schválené zadání předáno projektantovi.
Pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání o návrhu Změny č. 6 ÚP dne 9. ledna
2017 pod. čj. MUZA 926/2017 podle § 50 odst. 2 stavebního zákona dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, obci, pro kterou pořizuje, a sousedním obcím. Společné jednání se konalo dne
31. ledna 2017. Pořizovatel podle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona vyzval dotčené orgány, aby
uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání. Ve stejné lhůtě mohly
sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožnil uvedeným orgánům
nahlížet do návrhu územního plánu. Současně pořizovatel doručil návrh Změny č. 6 územního
plánu veřejnou vyhláškou. Po dobu 30 dnů byl návrh Změny č. 6 územního plánu zveřejněn na
webových stránkách Města Žatec a každý mohl uplatnit připomínky.
Stanoviska dotčených orgánů a připomínky veřejnosti zaslal pořizovatel dne 6. března 2017 pod
čj. MUZA 6859/2017 podle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti (dále jen vyhláška) Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský úřad vydal své
stanovisko k návrhu územního plánu dne 6. dubna 2017, JID 57075/2017/KUUK, čj.
265/UPS/2016, ve kterém byl zhodnocen soulad navrhovaného územního plánu z hlediska
zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, soulad
s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem s negativním
výsledkem. Všechny nedostatky Změny č. 6 územního plánu byly odstraněny a dne 22. listopadu
2017 pod čj. MUZA 32508/2017 byl KÚÚK, OÚP a SŘ vyzván k potvrzení odstranění
nedostatků, toto stanovisko bylo vydáno dne 20. prosince 2017, JID 206742/2017/KUUK, čj.
265/UPS/2016.

Na základě došlých stanovisek a připomínek vypracoval pořizovatel společně s určeným
zastupitelem Vyhodnocení projednání návrhu ÚP vč. posouzení krajským úřadem a dne
5. ledna 2018 zaslal zpracovateli s požadavkem o vypracování návrhu Změny č. 6 ÚP k veřejnému
projednání.
Pořizovatel oznámil v souladu s ust. § 52 odst. 1 stavebního zákona místo a dobu konání
veřejného projednání návrhu územního plánu vyhláškou ze dne 28. března 2018 čj. MUZA
11164/2018. Současně oznámení zaslal dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou
pořizuje a sousedním obcím. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního
plánu se konalo dne 2. května 2018. V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky a
připomínky. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil obdržené stanoviska,
námitky a připomínky k návrhu územního plánu a v souladu s § 53 odst. 1 vyzval pořizovatel
dotčené orgány a nadřízený orgán, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnily stanoviska k návrhu rozhodnutí o
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Na základě
kladných stanovisek dotčených orgánů a to včetně orgánu ochrany přírody vyzval pořizovatel
projektanta k úpravě návrhu územního plánu.
Pořizovatel oznámil v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 53 odst. 2 stavebního zákona místo a dobu
konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu a to v rozsahu úprav,
vyhláškou čj. MUZA 31378/2018 ze dne 12.9.2018. Současně oznámení zaslal dotčeným
orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou pořizuje a sousedním obcím. Opakované veřejné
projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu se konalo dne 22. října 2018. V
rámci opakovaného veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky a připomínky. Pořizovatel
ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil obdržené stanoviska, námitky a připomínky k
návrhu územního plánu a v souladu s § 53 odst. 1 vyzval pořizovatel dotčené orgány a nadřízený
orgán, aby ve lhůtě 30 dnů uplatnili stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Na základě kladných stanovisek
dotčených orgánů a to včetně orgánu ochrany přírody vyzval pořizovatel projektanta k úpravě
návrhu územního plánu k předložení zastupitelstvu města k vydání.
Popis variant
Varianta 1. - ZM posoudí změnu územního plánu, souhlasí/nesouhlasí s vypořádáním námitek, ale
vůbec nesouhlasí s celkovou změnou ÚP a zamítne ji.
Varianta 2. - ZM posoudí změnu územního plánu, souhlasí/nesouhlasí s vypořádáním námitek,
dále s něčím nesouhlasí a chce to přepracovat - dá pokyny co přepracovat, projektant přepracuje a
opakujeme veřejné projednání.
Varianta 3. - ZM posoudí změnu územního plánu a souhlasí se vším - ÚP se vydá.
3)
Stanovisko pořizovatele:
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – Úřad územního plánování, jako pořizovatel
doporučuje variantu č. 3.
4)
Příloha:
Kompletní vyhodnocení námitek včetně odůvodnění, vyhodnocení připomínek a stanovisek
k projednání návrhu ÚP – nedílnou součástí materiálu.
Do změny č. 6 Územního plánu Žatec lze nahlédnout na MěÚ Žatec, Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí – Úřad územního plánování.

vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek k veřejnému projednání a
k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP

změna č. 6 Územního plánu Žatec
obdržené námitky, vyhodnocení,
návrh na rozhodnutí a zdůvodnění
jedná se o přesnou citaci námitek
k veřejnému projednání

1) Andante CZ, spol. s.r.o., Praha - Tímto podáváme námitku k návrhu Změny č. 6 ÚP Žatec
a to v následujících bodech:
a) Nesouhlasíme se zařazením pozemku parc. č. 4623/2 v k. ú. Žatec do plochy veřejná
prostranství – zeleň (VZ) a požadujeme ponechat stávající funkční využití bydlení kolektivní
(BK) – viz úplné znění Územního plánu Žatec po změně č. 5, případně jako bydlení
individuální (BI). Zařazení pozemků návrhem Změny č. 6 ÚP Žatec v našem vlastnictví
do ploch veřejné zeleně: a) Považujeme za nepřiměřený zásah do našich vlastnických práv,
což je v tomto konkrétním případě v hrubém rozporu s § 18 odst. 2 stavebního zákona,
zásadou subsidiarity a minimalizací zásahu do vlastnického práva, jež přesahuje spravedlivou
míru. Navrhované řešení v tomto případě nesleduje dosažení obecně prospěšného souladu
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Veřejný zájem na změně funkčního využití
pozemku v tomto případě nepřevažuje a ani nemůže převažovat nad ochranou vlastnictví a lze
ho definovat jako projev libovůle, neboť nám upírá participovat na rozvoji území.
Upozorňujeme, že v případě změny již nebudeme moci zmíněný pozemek v budoucnu využít
dle dosavadního funkčního využití (BK), čímž mimo jiné rapidně klesne jeho hodnota.
Takovýto zásah je v rozporu s čl. 11 listiny základních práv a svobod související s vlastnickou
triádou – 2/3 oprávnění vlastníka věc držet (ius possidenti), užívat a požívat její plody a
užitky (ius utendi et fruendi) a nakládat s ní, např. ji darovat, prodat nebo zničit (ius
dispondendi). b) Dle současně platné územně plánovací dokumentace města Žatec je pozemek
zařazen do funkční plochy BK – bydlení kolektivní, což považujeme za adekvátní vůči jeho
poloze v zastavěném území. Pozemek svým tvarem a velikostí umožňuje výstavbu bytového
domu v duchu sousedních staveb (st. 3153, 3154 a 3155, apod.). Touto realizací nedojde k
narušení charakteru a struktury zástavby přilehlého okolí. Přístup k bytovému domu by byl
zajištěn přes veřejné prostranství (pozemek parc. č. 4624/3 v k. ú. Žatec). Určitou
eventualitou by bylo zahrnutí pozemku do ploch BI – bydlení individuální s ohledem na jižně
navazující charakter a strukturu zástavby lokality tvořenou vilami a rodinnými domy.
Stávající řešení přispívá k účelnému využití zastavěného území a podporuje udržitelný rozvoj
území související s rozvojem bydlení. Na závěr si dovolujeme zmínit část rozsudku
Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2014, č. j. 3 Aos 1/2013-49: „Zásahy do
vlastnického práva musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně
legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě
rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být
činěny na základě zákona.“
b) Požadujeme zařazení pozemků parc. č. 5890/2; 5890/7 a 5890/30 v k. ú. Žatec do ploch
smíšených obytných (se službami), viz funkční využití sousedních ploch SOs2, dle úplného
znění Územního plánu Žatec po změně č. 5. Pozemky v našem vlastnictví jsou v současné
době zahrnuty v ploše DL – dopravní infrastruktura (letiště) v jihovýchodní části, která však
není pro účely létání a letiště využívána. Jako vhodnější využití pozemků se jeví jejich
zařazení do ploch zastavitelných, čímž dojde k dotvoření kompaktní lokality pro bydlení
a služby v jižní části města. Urbanistická koncepce tímto rozšířením nebude narušena a to
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i s ohledem na již navržené zastavitelné plochy v těsném okolí. Hodnoty území nebudou
navrhovaným řešením nikterak ohroženy. Dostatečné množství zastavitelných ploch
pro bydlení a služby přispívá k udržitelnému rozvoji území, neboť díky široké nabídce
volných pozemků dochází k uspokojení vysoké poptávky po bydlení a tudíž i harmonickému
rozvoji v oblasti hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel. V současné době
je nabídka pozemků a bytů celorepublikově nedostatečná, což vede k výraznému růstu cen
nemovitostí a nájmů. Řada pozemků je blokována samotnými vlastníky pozemků, kteří
upřednostňují pozemkové vlastnictví bez další možnosti prodeje či investice, což ve výsledku
blokuje území. Orgány územního plánování by proto v tomto směru měly zohlednit
i požadavky investorů a developerských skupin, které přímo k rozvoji bydlení
celorepublikově přispívají. Návrh na změnu funkčního využití pozemků se opírá i o cíle
bytové politiky zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj, zejména pak o zvyšování
nabídky bydlení a to i prostřednictvím nové výstavby. Vše samozřejmě za respektování
zákonných mantinelů. Dle katastru nemovitostí jsou pozemky dle druhu vedeny jako ostatní
plocha a tak jejich případné zařazení do ploch SO nebude mít vliv na ochranu zemědělského
půdního fondu. Pro rozvoj území by tak byly použity pozemky nezemědělské, což
koresponduje se zásadou vyplývající z § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu. 3/3 Pozemky přímo navazují na zastavitelné plochy SOs2 a pro takto
kompaktní celek by byla zajištěna přímá návaznost na zastavěné území města. Z tohoto
důvodu se jeví jako logické jejich zařazení do I. etapy rozvoje (tato je podle našeho názoru
odůvodnitelná, minimálně pak do II. etapy), viz např. zastavitelné plochy SOs4, SOs5, jejichž
vzdálenost od stávajícího zastavěného území je výrazně větší než u pozemků v našem
vlastnictví.
Vyhodnocení: Pozemek p.p.č. 4623/2 k.ú. Žatec je dle platného územního plánu zařazen do
zastavěného území s využitím Bydlení kolektivní.
U pozemků p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30 k.ú. Žatec se jedná o část bývalé přistávací
plochy civilního letiště Macerka, dle územního plánu se jedná a plochu stabilizovanou, mimo
zastavěné území s využitím Dopravní infrastruktura – letiště, neplodná plocha. Plocha přímo
navazuje na zastavitelnou plochu s určením Smíšená obytná se službami, která je zařazena do
třetí etapy výstavby.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje a to u:
- p.p.č. 4623/2 k.ú. Žatec změna využití na Bydlení kolektivní – jedná se o
nepodstatnou změnu návrhu územního plánu,
- p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30 k. ú. Žatec změna využití na Smíšenou obytnou
plochu se službami, ale zařazení do 3. etapy – jedná se o podstatnou změnu návrhu
územního plánu.
Zdůvodnění: Pozemek p.p.č. 4623/2 k.ú. Žatec byl probíhající změnou č. 6 ÚP přeřazen do
plochy Veřejného prostranství – zeleň. Pozemek bude navrácen do původního využití. U
pozemků p.p.č. 5890/2, 5890/7 a 5890/30 k.ú. Žatec se jedná se o stabilizovanou plochu již
léta nevyužívanou ke svému účelu, která přímo navazuje na rozvojovou plochu SOs2, 3. etapa
výstavby, s třídou ochrany BPEJ – neplodná půda.
Andante CZ, spol. s.r.o., zastoupená jednatelem Petrem Šmídem - ve shora uvedené věci
zakládám tímto k námitkám ze dne 5. 5. 2018 do spisu originál plné moci pro zastupování
společnosti Andante CZ, spol. s.r.o.
Vyhodnocení: pouze doplnění plné moci - originál

2) Petr Sudek, Osvoboditelů 2651, Žatec -

Jako vlastník, žádám o vyjmutí pozemku s
parcelním číslem 4266/2 z plochy pro rozvoj sportu (OS3) plánované Rozvojové plochy U
Ohře východ.
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Na pozemku, naší rodinou vlastněném téměř století, bychom rádi postavili přízemní dům pro
svého syna a jeho čtyřčlennou rodinu. Syn, žatecký rodák a patriot, jehož jedinou podmínkou
pro návrat do Žatce je lokalita, kde vyrostl. Ekonomicky aktivní IT profesionál, lektorka
anglického a francouzského jazyka a dvě předškolní děti mohou být pro město přínosem
nejen ve smyslu Strategického rozvoje města 2015-2020. Dům (A) bude situován cca 30-50m
od hranice pozemku s ulicí Denisovou a tudíž zde bude při případné výstavbě sportovního
areálu prostor pro vytvoření koridoru (B) pro přechod mezi areály sportoviště aniž by
kdokoliv musel vstoupit do vozovky.
Vyhodnocení: pozemek p.p.č. 4266/2 k.ú. Žatec je dle platného územního plánu v zastavěném
území, jako návrhová plocha s využitím Občanské vybavení – sport OS3. Celá tato návrhová
plocha má rozlohu cca 46.300 m2.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se vyhovuje částečně. Od ulice Denisova (pozemek p.p.č.
6948/3 k.ú. Žatec) bude ponechán pruh o délce 35 m do pozemku p.p.č. 4266/2 a 4258/5
k.ú. Žatec, který bude sloužit pro propojení obou ploch sportu a to nejen komunikací, ale i
zelení, in-line stezkou atd. Jedná se o podstatnou změnu návrhu územního plánu.
Zdůvodnění: Předmětný pozemek je uprostřed celé návrhové sportovní plochy, kterou
rozděluje cca na dvě poloviny a jednou hranicí navazuje na stabilizovanou plochu s využitím
Bydlení individuální. Při posuzování byl brán zřetel i na celkovou velikost plochy a okolní
zástavbu. Z tohoto hlediska je navrženo částečnému vyhovění požadavku a to, že do plochy
Bydlení individuální budou zahrnuty i okolní pozemky a ponechána plocha šíře cca 35 m od
ul. Denisova Žatec (pozemek p.p.č. 6948/3 k.ú. Žatec) – dle přiloženého snímku.

3)

V. Smutný, Bezděkov 66, Žatec – Plánovaná trasa cyklostezky podél silnice Žatec –
Bezděkov by zkomplikovala vjezd na můj pozemek č. 371/6, čímž by došlo k jeho
znehodnocení. Z tohoto důvodu podávám námitku. Z plánu dále vyplývá, že na úseku
dlouhém 500m by měly být dva přechody pro cyklisty (u bývalé lisovny oleje a na
Bezděkově) a tedy další dopravní komplikace. Vzhledem k tomu, že v Žatci na tzv.
Semerinku (pod kasárnami) je stávající cesta vedoucí do Bezděkova – po patřičných úpravách
pro rekreační cyklistiku vhodná- nebylo by lepší využít tuto možnost pro cyklisty namísto
dýchání výfukových zplodin u silnice?
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Vyhodnocení: Podle územního plánu je předmětný pozemek v zastavitelné ploše s využitím
Bydlení vesnické, 2. etapa výstavby, probíhající změnou ÚP bude přeřazen do 1. etapy
výstavby.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění: plánovaná cyklostezka bude plně respektovat stávající vjezdy a přístupy na
pozemky, případně budou zřízeny nové dle požadavků vlastníků. Přechody pro cyklisty
dopravní komplikace nezpůsobí, naopak dojde ke zlepšení dopravní situace snížením rychlosti
v tomto úseku. Jedním z důvodů navržené trasy cyklostezky je propojení stávající výstavby
s novou výstavbou.
k opakovanému veřejnému projednání

4) Advokátní kancelář Veska & Vesková (zastupující na základě plné moci společnost ASET
s.r.o. Želivec) – Vlastník je majitelem pozemku evidovaného jako pozemková parcela č.
3767/11 – orná půda, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec na listu vlastnictví č. 3156 vedeném pro obec a katastrální území
Žatec (dále jen „Pozemek“). Dle současně platného územního plánu je Pozemek zařazen do
kategorie BV „bydlení vesnické“ a je zařazen do 2. etapy, výstavba na Pozemku je možná až
po využití 60% výměry pozemků zařazených do 1.etapy. Takováto úprava je platná již
několik mnoho let a zastavitelnosti 60% pozemků z první etapy se ani zdaleka nepodařilo
dosáhnout.
Vlastník je českou obchodní korporací, ale jeho společníci i jednatel jsou cizí státní příslušníci
žijící v zahraničí, kteří založili společnost za účelem realizace investic v České republice.
V současné době mají za to, že jejich investice je ohrožena.
Pozemek je v platném územním plánu zařazen do plochy BV 13. Tato plocha byla v návrhu
změny č. 6 částečně přeřazena do 1. etapy a částečně do plochy VP 24. Navrženou změnou je
tak dotčena pouze malá část Pozemku. Z textové části návrhu změny č. 6 vyplývá, že
podmínkou zastavitelnosti části plochy BV 13 zařazené do 2. etapy je zastavění 60% výměry
„rozhodujících ploch“ zahrnutých do 1. etapy, přičemž rozhodující plochou pro BV 13 ve 2.
etapě je část plochy BV 13 v 1. etapě. Takové řešení je nelogické a v podstatě odsuzuje část
plochy BV 13 zařazené do 2. etapy k nezastavěnosti.
Do 1. etapy totiž byly dle návrhu přeřazeny plochy BV 13 na pozemcích vlastníků, u nichž je
možno téměř s jistotou předpokládat, že nikdy nebudou mít zájem předmětné plochy zastavět.
Týká se to např. pozemků ve vlastnictví České republiky, Státního pozemkového úřadu –
pozemky evidované jako pozemkové parcely č. 3767/42 a 3767/41, vše v k.ú. Žatec a
pozemku ve vlastnictví spolku Modrá slunečnice z.s., se sídlem Praha, Vršovice, Charkovská
441/18, PSČ 101 00, IČ 227 66 014. Účelem tohoto spolku je „Pomoc zdravotně postiženým dětem
a podpora preventivních činností a aktivit, vedoucí k předcházení zdravotních potíží a postižení dětí.“ Jedná se
o pozemek evidovaný jako pozemková parcela č. 3767/15, k.ú. Žatec.
Vlastník má zájem realizovat na Pozemku developerský projekt – výstavbu cca 30 rodinných
domů. Věc předjednal se správci inženýrských sítí, zadal zpracování projektu, na základě
kterého by bylo možno požádat o přeřazení Pozemku, resp. Celé lokality BV 13 do 1. etapy.
Z návrhu změny č. 6 je zřejmé, že např. lokality BV 14, která také patřila do 2. etapy a
s Pozemkem blízce sousedí, byla přeřazena do 1. etapy. Vzhledem k tomu, že plocha BV14
byla bez jakýchkoliv problémů přeřazena do 1. etapy, má vlastník za to, že nic nebrání tomu,
aby stejným způsobem byla přeřazena i celá plocha BV 13. Dále vlastník žádá, aby nebyla na
Pozemku vymezována plocha VP. Jejím vymezením totiž dojde k zásahu do vlastnického
práva Vlastníka a znehodnocení jeho nemovitosti. Zvolené řešení nemůže být odůvodněno
veřejným zájmem, jelikož se jedná o nekoncepční změnu, motivovanou snad jen snahou o
jakési „zarovnání lokality“.
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Vlastník proto navrhuje, aby etapizace byla znovu přepracována tak, aby stávající plocha BV
13 byla celá zařazena do 1. etapy a plochy VP 24 nebyly vymezovány.
Vyhodnocení: dle § 53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, při opakovaném veřejném projednání
změny ÚP, se územní plán projednává pouze v rozsahu úprav proti veřejnému projednání,
tzn., že při opakovaném veřejném projednání už nelze uplatňovat stanoviska, připomínky a
námitky k částem, které nebyly od původního veřejného projednání měněny.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění: pozemek p.p.č. 3767/11 k.ú. Žatec byl v rámci pořizování nového územního
plánu v roce 2008 zařazen do návrhové plochy Bydlení vesnické, je součástí rozvojové plochy
BV 13. Součástí této plochy byla navržena i komunikace s návrhem inž.sítí – plocha VP 24.
Vše bylo zařazeno do 2. etapy výstavby. Tento stav se po celou dobu neměnil.
1) Požadovaná úprava není předmětem řešení Změny č. 6 ÚP. V rámci pořizování změny č. 6
ÚP Žatec byla část rozvojové plochy BV13 (cca propojení zastavěných hranic mezi Žatcem a
Bezděkovem podél komunikace) přeřazena do první etapy výstavby, aniž by však bylo měněno
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Zmiňovaná komunikace VP 24 je na
předmětném pozemku vymezena beze změny od vydání původního ÚP.
Předmětem řešení Změny č. 6 je pouze převedení jižní části pozemku z 2. etapy do 1. etapy.
Zbylá část území není předmětem řešení Změny č. 6 ÚP.
2) Na změnu v území není právní nárok. Smyslem vymezení etapizace je zajištění racionálního
postupu výstavby. Vzhledem k postupu změn v území od doby vydání ÚP byla Změnou č. 6 ÚP
přehodnocena dříve vymezená etapizace z 2. etapy ve prospěch 1. etapy u vybraných ploch či
jejich částí, a to na základě hledisek prostorových a kapacitních. Z přeřazení části plochy do
1. etapy však neplyne nárok na přeřazení dalších ploch či jejich částí.
3) Pozdní podání. Tato změna řešení byla součástí už návrhu pro společné jednání. Vzhledem
k tomu, že se podatel nevyjádřil ani ke společnému jednání, ani k prvnímu veřejnému
projednání, nelze s ohledem na výše uvedený § 53 odst. 2 stavebního zákona k podání
přihlížet.
4) Řešení ÚP vychází pouze z objektivních skutečností. V rámci pořizování ÚP případně jeho
změny nelze spekulovat, zda vlastník pozemků bude mít zájem pozemky zastavět či ne. To že
pozemek je ve vlastnictví soukromé osoby, státu či spolku neznamená, že nemůže být prodán
jinému vlastníkovi, který bude mít zájem pozemek zastavět.

5) Mgr. Jan Špaček, advokát (zastupující společnost Andante CZ, spol. s.r.o., Praha) - Tímto
podáváme jako vlastník pozemků parc. č. 5890/2; 5890/7 a 5890/30 v k.ú. Žatec námitku k
opakovanému veřejnému projednání Změny č. 6 územního plánu Žatec k částem změněným
od prvního veřejného projednání.
Nesouhlasíme se zařazením plochy SOs2, jejíž součástí jsou výše uvedené pozemky, do 3.
etapy včetně podmínek týkajících se výstavby v uvedené lokalitě; textová část Změny č.6 ÚP,
kapitola 11. Pořadí změn v území (etapizace).
Dle výrokové části změny územního plánu je možné zahájit výstavbu v lokalitách zařazených
do 3. etapy po využití 60 % výměry „rozhodujících ploch“ zahrnutých do 2. etapy.
Rozhodujícími plochami pro SOs2 jsou zastavitelné plochy SOs v 2. etapě.
Mezi zastavitelné plochy SOs v 2. etapě se řadí plochy SOs4 (podmíněno 60% využitím BK1)
a SOs5 (podmíněno 60% využitím BK2 + BI28 + BI33).
Výše uvedené podmínky považujeme za neakceptovatelné z důvodu jejich rozporu s hlavní
obecnou koncepcí, týkající se etapizace, uvedenou v odůvodnění změny územního plánu a
zásadou rovného zacházení a stejného posuzování obdobných případů.
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V odůvodnění, části A., v kapitole 2.2.2. Úkoly územního plánování, písm. f), je uvedeno:
„Dříve vymezená etapizace je Změnou č. 6 ÚP upravena tak, aby záměry, které nejsou
navzájem na sobě závislé, byly zařazeny do 1. etapy. Také všechny nově vymezené zastavitelné
plochy a plochy přestavby se zařazují do 1. etapy výstavby (s výjimkou jedné), protože je zde
aktuální zájem o výstavbu, zástavba ploch nenaruší účelný postup výstavby v území.“
V odůvodnění, části E, v kapitole 11. Pořadí změn v území (etapizace) je uvedeno: „Převádí
se vybrané plochy z 2. a 3. etapy do 1. etapy a jedna plocha z 3. do 2. etapy tak, aby plochy,
jejichž výstavba není na sobě navzájem závislá, byly zařazeny do 1. etapy; v 2. a 3. etapě jsou
pak plochy, k jejichž zástavbě je nezbytný předchozí vývoj v území 1. etapy. Mění se také
koncepce podmínění výstavby v další etapě, a to zavedením tzv. „rozhodující plochy“, tj.
plochy v předchozí etapě, jejíž zastavění podmiňuje „otevření“ etapy následující.“
Závěry:
1) Při nahlédnutí do výkresové části změny územního plánu, viz obrázek 1, lze zjistit, že
podmínění využití plochy SOs2 plochami SOs4 a SOs5, respektive BK1, BK2, BI28 a BI33,
je provedeno v rozporu s výše uvedeným odůvodněním. Plochy SOs4, SOs5, BK1, BK2,
BI28 a BI33 se nacházejí v jiné části města (vzdálenost těchto území vyznačuje v níže
uvedeném obrázku vyznačená šipka) a z hlediska urbanistických struktur nebo struktur
veřejné infrastruktury nikterak na plochu SOs2 nenavazují. Plochy na sobě nejsou nikterak
závislé a rozvoj ploch SOs4, SOs5, BK1, BK2, BI28 a BI33 není pro rozvoj plochy SOs2
nezbytný.
2) Plocha SOs2 přímo navazuje na zastavěné území a svou polohou vůči stabilizovanému
území odpovídá např. ploše BK1. Pozemky parc. č. 5890/2; 5890/7 a 5890/30 v ploše SOs2
jsou dle katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pro rozvoj území by tak byly ze
značné části použity pozemky nezemědělské, což koresponduje se zásadou vyplývající z § 4
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Požadujeme proto zařazení
plochy SOs2 do 1. etapy.
3) Vzhledem k tomu, že opatření obecné povahy pracuje s odůvodněním, že některé plochy
jsou zařazené do 1. etapy přednostně i z důvodu aktuálního zájmu o výstavbu (viz odstavec
nad kapitolou "Závěry" této námitky), požadujeme rovněž o zařazení plochy SOs2 do 1.
etapy, tedy z důvodu aktuálního zájmu o výstavbu, který naše společnost má.

Obrázek 1: Výřez z výkresu Etapizace (A4) výrokové části Změny č. 6 územního plánu Žatec
4) Z textové části územního plánu dále explicitně vyplývají níže uvedené priority/úkoly
zpracovatele územního plánu vyplývající ze schválených zásad územního rozvoje (Zásady
územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje,
usn. č. 23/25Z/2011 ze dne 7. 9. 2011), tj. mimo jiné „Podporovat revitalizaci velkého
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množství nedostatečně využitých nebo zanedbaných areálů a ploch průmyslového,
zemědělského, vojenského či jiného původu (typu brownfield), s cílem dodržet funkční a
urbanistickou celistvost sídel a šetřit nezastavěné území, kvalitní zemědělskou půdu. Změnou
č. 6 ÚP jsou řešeny jednotlivé plochy, mezi nimi plochy typu brownfield jsou např. SOm7 a
SOm8“ (str. 68 a následující).
Taktéž tyto zásady podle našeho názoru jednoznačně podporují zařazení plochy SOs2 do 1.
etapy, neboť právě v případě této plochy se jedná o nedostatečně využitý a zanedbaný
brownfield (původně rezerva pro letiště Macerka), kdy je jeho zařazení do 1. etapy zcela v
souladu s cíli zásad územního rozvoje (revitalizace nevyužitého území). Navíc zařazením této
plochy do 1. etapy může dojít i k šetření kvalitních zemědělských půd, které požívají ochrany
(a nejprve by tedy muselo dojít i k jejich vyjmutí ze ZPF). Na ploše SOs2 je dále shora
uvedený aktuální zájem o výstavbu.
Vyhodnocení: Námitce se nevyhovuje, a to hlavně z důvodu, že celá původní plocha SOs2 je
zařazena do 3. etapy výstavby a požadovaná část plochy SOs2 (nově doplněné pozemky
navrhovateli) je pokračováním této plochy SOs2, tudíž nenavazuje na zastavěné území.
Požadované rozšíření plochy SOs2 se nachází až na vnějším obvodu zastavitelných ploch, a
tudíž z hlediska urbanistického se jedná o méně významnou rozvojovou plochu.
Současně uvádíme, že část předmětné (požadované) plochy byla přeřazena po druhém
veřejném projednání ze zastavitelné plochy do územní rezervy, a to z důvodu stanoviska
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, který uplatnil
požadavek na komplexní posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA), a to z
důvodu, že lokalita přesahuje výměrou 5 ha.
Naplnění požadavku dotčeného orgánu by vrátilo projednání Změny č. 6 ÚP o několik úkonů
zpět a opět by oddálilo vydání změny.
Vzhledem k tomu, že požadavek na vymezení uvedené plochy byl uplatněn až při prvním
veřejném projednání a nebyl tak součástí Zadání změny č. 6 ÚP a že proběhla již dvě veřejná
projednání a není žádoucí dále prodlužovat projednání změny ÚP, bylo podatelům vyhověno
pouze z části, plocha byla zmenšena pod 5 ha se zařazením do 3. etapy výstavby a zbylá část
byla vymezena jako územní rezerva.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění:
Odůvodnění vymezení etapizace: Etapizace byla stanovena z důvodů koordinace postupu
výstavby v území. V kapitole 3.1 Základní urbanistická koncepce, urbanistická kompozice je
uvedeno
„Přednostně budou využívány plochy v zastavěném území a proluky; dále jsou k rozvoji
určeny plochy v návaznosti na stávající zastavěná území.“ Nové plochy zástavby byly
vymezeny v návaznosti na stávající zástavbu s ohledem na potřeby města, na vzdálenost od
centra, možnost napojení na komunikace a inženýrské sítě.
Již v rozsudku NSS 1 Ao 1/2009-185, bod (46) bylo uvedeno, že „etapizace výstavby je
důležitou součástí územního plánování, která umožňuje stanovit racionální časový a funkční
rámec budoucí plánované výstavby. To platí tím spíše v situaci, kdy jsou k zastavění navrženy
plochy, které jsou fakticky pole, bez možnosti přístupu po stávajících veřejných komunikacích
a bez kanalizace a dalších nezbytných sítí. Rovněž časové omezení výstavby domů určených k
bydlení na některých plochách na pozdější dobu je obvykle velmi rozumné a slouží k rozložení
výstavby do delšího období a k jejímu soustředění na určité plochy (zabránění chaotické
výstavbě ihned a všude). Etapizace tak směřuje k eliminaci či alespoň zmírnění negativních
vlivů nutně spojených s rozsáhlou výstavbou objektů pro bydlení jak pro stávající obyvatele,
tak i pro obyvatele nově postavených domů. Ti jsou, při neexistenci racionálně vybudované
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infrastruktury pro celou lokalitu, nuceni snášet její neustálé dobudovávání a přebudovávání
pro potřeby později stavěných budov.“
Etapizace změn naplňuje cíle územního plánování, jak jsou vymezeny v § 18 stavebního
zákona, neboť reflektuje veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. Vlastník
pozemku nemá individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy územního plánu
dle jeho požadavku, pouze pokud by předmětem byla ochrana veřejných zájmů. Mohlo by
tomu tak být v případech, že by navrhovatel po dohodě s oprávněným státním orgánem mínil
využít plochu např. pro civilní ochranu, integrovaný záchranný systém apod.
Odůvodnění zařazení uvedené plochy do 3. etapy: Požadovaná část plochy SOs2 se nachází
mimo město, nenavazuje na zastavěné území města. Tato plocha navazuje (rozšiřuje) dvěma
hranicemi pozemků na stávající zastavitelnou plochu SOs2, která je celá ve třetí etapě
výstavby. Požadované rozšíření plochy SOs2 se nachází až na vnějším obvodu zastavitelných
ploch, a tudíž z hlediska urbanistického se jedná o méně významnou rozvojovou plochu tím
spíše v podmínkách města, které poskytuje velké množství rozvojových ploch v jádrové oblasti.
Při územním plánování je nutné respektovat jednotlivé priority územního plánování
nadřazených územně plánovacích dokumentací a to především:
- dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a
požadavků (priorita PÚR ČR 16)
- vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových,
odvětvových a časových hledisek (priorita PÚR ČR 16a)
Navrhovatel nebyl zařazením předmětných pozemků do zastavitelné plochy SOs2, 3. etapy
výstavby zkrácen na svých právech. Uvedené pozemky byly od vydání územního plánu vedeny
mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, plocha stabilizovaná s využitím Dopravní
infrastruktura – letiště. Vlastníkům pozemků není bráněno pozemek i nadále využívat
k původnímu účelu a udržovat jej.
Konkrétně k jednotlivým argumentům podatele:
ad 1) Podmínění využití plochy SOs2 předchozím využitím jiných ploch nevyplývá z potřeby
zajištění kapacity veřejné infrastruktury nebo vzájemné funkční podmíněnosti ploch, jak se
domnívá podatel, ale z obecných urbanistických principů, jejichž základem je výše uvedený
citovaný princip z kap. 3.1. Textové části ÚP. Dále je třeba vzít v potaz, že projednávaná
dokumentace je pouze změnou ÚP a její odůvodnění neobsahuje odůvodnění koncepce celého
ÚP, ale pouze odůvodnění v něm prováděných změn. Odůvodnění celkové koncepce je
uvedeno v Textové části odůvodnění původního ÚP; viz např. kap.3.1 Textové části
Odůvodnění:
„Vymezení zastavitelných ploch bylo provedeno na základě těchto principů:
• zástavba proluk v zastavěném území,
• návrh zástavby na dosud nezastavěných plochách, odsouhlasených dle platného
ÚPSÚ (včetně provedených Změn ÚPSÚ),
• další nové plochy navrženy v návaznosti na ZÚ s ohledem na kvalitu půdy a limity
využití území tak, aby propojily stávající solitéry zástavby v krajině nebo navázaly
pásovým způsobem na stávající kompaktní okraj zástavby (na jihu),
• byl konstatován cíl zamezit rozrůstání města do volné krajiny vytvářením dalších
solitérů v krajině /.../“
Tento princip je stále v platnosti. Zástavbou plochy podatele, třebaže se jedná o ostatní
plochu, by došlo k výstavbě ve volné krajině s ohledem na dosud nerealizovanou zástavbu
ploch jak mezilehlých (SOs2 - původní úsek), tak ploch v 1. a 2. etapě navazujících prstenců.
Výstavba ve volné krajině je nežádoucí (viz např. priorita č. 20 PÚR ČR)
ad 2)
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a) Plocha SOs2 sice navazuje na zastavěné území, ale jedná se o dříve vymezenou část,
která se nachází v ÚP od doby vydání ÚP v r. 2008 beze změny, a to ve 3. etapě. Pozemek
podatele byl vymezen jako rozšíření této plochy, a to prstencově jako vnější, poslední
prstenec. Původní část plochy SOs2 je nadále obdělávanou ornou půdou.
Plocha SOs 2 neodpovídá svou polohou vůči stabilizovanému území uvedené ploše BK 1,
která je nyní v 1. etapě, jak se domnívá podatel. Při hypotetickém měření vzdálenosti od
středu nám. Svobody odpovídá vnější okraj 1. etapy v jižní části města vzdálenosti cca
1800 m a vzdálenost vnějšího okraje 2. etapy cca 1950 m. Původní část plochy SOs2
odpovídá cca vzdálenosti 1800 – 2050 m od centra, nově rozšířená část v majetku podatele
cca 2050 – 2350 m od centra. Odpovídají tedy 3. etapě v jižní části města.
b) Plochy BK 1 a BK 2 přímo navazují na zastavěné území a to na stabilizované území
kolektivního bydlení, čímž plně podporují rozvoj stávajícího využití. Celá návrhová plocha
SOs2 navazuje na různé druhy stávajícího využití (průmyslová výroba, smíšená výrobní
plocha, rekreace – zahrádková kolonie, z nepatrné části se dotýká i plochy pro bydlení
individuální a vesnické (dva RD). Plocha SOs má dle platného územního plánu hlavní
využití Bydlení s vyšším podílem občanské vybavenosti, doplněné nerušícími funkcemi
výrobních a nevýrobních služeb, dle změny č. 6 ÚP bude hlavní využití této plochy Bydlení
v rodinných nebo bytových domech doplněné přípustným využitím (podnikatelská činnost,
administrativa, maloobchod atd.). Z tohoto plyne, že převážným využitím plochy bude
bydlení a k tomuto jsou zmiňované plochy BK 1a BK 2, která přímo navazují na bydlení
výhodnější.
c) Je sice pravda, že území není ZPF, ale ostatní plochou, nicméně z toho neplyne právo na
okamžité zastavění území. Z výše uváděných důvodů má v této lokalitě vyšší prioritou
ochrana krajinného rázu před skutečností, že by zde zástavbou nedošlo k odnětí ZPF.
ad 3) Aktuální zájem o výstavbu je argument pouze doplňkového charakteru. Je podnětem,
vstupní informací pro prověření charakteru a možností daného území, není však pro celkové
zařazení do etapizace rozhodujícím činitelem. Pro to je rozhodující v prvé řadě urbanistická
koncepce (plynulost a návaznost zástavby), a dále omezení s ohledem na ochranu hodnot
(krajinný ráz, ZPF apod.), příp. omezení plynoucí z limitů využití území.
ad 4) Je sice pravda, že se jedná formálně o plochu brownfieldu, avšak z hlediska charakteru
území se nejedná o zátěž území nebo narušení krajinného rázu, který by byl problémem v
území (např. by vyžadoval asanaci nebo nové využití). Území má charakter TTP a je plně v
souladu s navazující krajinou.

6)

Povodí Ohře s.p. Chomutov - Povodí Ohře, státní podnik, jako dotčený subjekt návrhem
změny č. 6 územního plánu města Žatec a jeho opakovaného veřejného projednávání dne
22.10.2018, uzavřel v roce 2013 nájemní smlouvu se společností Landreal s.r.o. se sídlem
Jakubské náměstí 127/5, Brno-město, 602 00 Brno. Předmětem této smlouvy je pronájem
pozemků p. č. 7138, 7032/75, 7032/54, 7032/1 a st. 6183 v k. ú. Žatec v majetku státu s
právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik, za účelem výstavby malé vodní elektrárny.
Jako subjekt s právem hospodařit s výše uvedenými pozemky podáváme
námitky
ke změně územního plánu č. 6 a k jeho upravenému návrhu Změny územního plánu k
opakovanému veřejnému projednání dne 22.10.2018, a to ke změně textové části:
Kapitoly 6. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podkapitoly 6.1.
Společná ustanovení písm. A) Celé území, bod A1) Na celém správním území je nepřípustné
provádět, byl text doplněn o výstavbu malých vodních elektráren.
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S doplněním o nepřípustnosti provádět výstavbu malých vodních elektráren na celém
správním území dle změny územního plánu č.6 a jeho upravenému návrhu Změny územního
plánu k opakovanému veřejnému projednání dne 22.10.2018 nesouhlasíme.
Odůvodnění:
Povodí Ohře, státní podnik, jako subjekt oprávněný hospodařit s výše uvedenými nemovitými
věcmi - pozemky, kde správce významného vodního toku Ohře je ve svých připomínkách k
výstavbě malé vodní elektrárny stále konstantní. Již několikrát ve svých vyjádřeních či
připomínkách dotčeným orgánům města Žatec sděloval, že vždy ve svých rozhodnutích
důsledně vychází ze situace v dané lokalitě a této situaci přizpůsobuje podmínky konkrétního
smluvního vztahu tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému zásahu do stávající lokality.
Stejným způsobem přistupoval i k smluvnímu vztahu se společností Landreael s.r.o., kde
jmenovaná společnost splňovala všechny předpoklady k zdárnému plnění uzavřeného
smluvního vztahu. Tento předpoklad byl mimo jiné opřen o skutečnost přijímání podmínek
daných správcem vodního toku Ohře společností Landreal s.r.o., a vůlí jejich naplňování.
Toto naplňování bezesporu potvrzuje i následným doložením pravomocného územního
rozhodnutí Městského úřadu Žatec, stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí
ze dne 20.1.2017, č.j. MUZA 1858/2017, kde společnost Landreal s.r.o. na základě vydaného
pravomocného rozhodnutí o umístění stavby MVE Žatec je oprávněnou projekt realizovat.
Povodí Ohře, státní podnik s právem hospodaření s výše uvedenými pozemky v majetku státu
tak výše uvedeným naplňuje jejich hospodárné využití, a to uzavřeným pronájmem.
Povodí Ohře, státní podnik vnímá změnu č. 6 územního plánu, tak jak byla předložena k
opakovanému veřejnému projednání dne 22.10.2018, jako zásah do realizace projektu
smluvního partnera společnosti Landreal s.r.o., a to v souvislosti již zmíněným pravomocným
rozhodnutím. Touto změnou, dle názoru Povodí Ohře, státní podnik, město Žatec
nerespektuje pravomocné Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Žatec stavební a
vyvlastňovací úřad, životní prostředí ze dne 20.01.2017, vedené pod č.j. MUZA 1858/2017.
Následně ani správní orgán města Žatec tj. Úřad územního plánování na toto Územní
rozhodnutí ve své změně č. 6 územního plánu nereaguje, s touto skutečností se nevypořádal, i
když je pro město Žatec pravomocné rozhodnutí závazné.
Tímto postupem město Žatec signalizuje, že pravomocná rozhodnutí správního orgánu města
Žatec nerespektuje a nám nezbývá, než se domnívat, že tento postup je nestandardní a z
našeho pohledu nezákonný. Toto pravomocné rozhodnutí bylo doručeno městu Žatec, které
je zastoupeno příslušným správním orgánem, a to dokonce dvakrát, kdy podruhé bylo
doručeno usnesením - oprava zřejmých nesprávností témuž správnímu orgánu v zastoupení
města Žatce.
I přes tato fakta byl v rámci uzavřené nájemní smlouvy a vzájemné součinnosti se společností
Landreal s.r.o. smluvní partner dotazován, zda byly plněny všechny zákonné požadavky
příslušných správních orgánů a zda nemohlo dojít k případnému opomenutí plnění
souvisejících povinností. Společností Landreal s.r.o. bylo Povodí Ohře, státní podnik ujištěno,
že své zákonné povinnosti k naplňování nájemní smlouvy naplňuje a tak činí i ve vztahu k
požadavkům příslušných správních orgánů, zejména pak požadavkům vyplývajícím z
územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Žatec stavební a vyvlastňovací úřad,
životní prostředí ze dne 20.01.2017, vedené pod č.j. MUZA 1858/2017. Dle jejich názoru
návrh změny č. 6 územního plánu a upravený návrh Změny územního plánu k opakovanému
veřejnému projednání dne 22.10.2018 jsou považovány jako účelové, poškozující jejich
společnost potažmo poškozující i Povodí Ohře, státní podnik. Názor společnosti Landreal
s.r.o. tak vyvolává u Povodí Ohře, státní podniku určité pochybnosti o neúčelovosti jednání
města Žatec. Jednoznačně lze však souhlasit s poškozením zájmů našeho podniku, a to ke
ztrátě užitku z pronájmu pozemků.
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Povodí Ohře, státní podnik se nemůže ztotožnit s názorem, který byl účastníkům sdělen v
průběhu opakovaného veřejného projednávání k změně č. 6 územního plánu Žatec, že pokud
budou vzneseny připomínky či námitky k upravenému návrhu, budou vyhodnoceny jako
opožděné. Nerespektování pravomocného rozhodnutí, které nabylo právní moci dne
23.02.2017 a neřešení tohoto stavu ve změně územního plánu č. 6 a následně v jeho
upraveném návrhu, nelze z našeho pohledu objektivně vyhodnotit jako opožděné.
Povodí Ohře, státní podnik tímto žádá, aby byly v uvedené v kapitole 6.1, části A), bodu
A.1) upraveného návrhu změny č. 6 územního plánu vyškrtnuty stavby malých vodních
elektráren. Dále vyškrtnuto ustanovení o nepřípustném provádění výstavby malých
vodních elektráren na celém správním území a aby byla dána naopak přípustnost
umísťování staveb malých vodních elektráren výslovně stanovena v části 8) Zastavěné
území a zastavitelné plochy a C) Nezastavěné území.
Vyhodnocení: záměr Města Žatec o vyhlášení stavební uzávěry a následné přenesení do
změny č. 6 ÚP Žatec, byl oznámen a projednán v souladu se stavebním zákonem. Záměrem
města je a bylo v předmětném území vybudovat sportovně - rekreační lokalitu, což dokazuje
současný stav uvedené lokality včetně vynaložených finančních prostředků. Výstavbou MVE
uprostřed této lokality by bylo toto sportovně – rekreační využití narušeno. Z tohoto důvodu
Město Žatec už od roku 2006 s tímto záměrem nesouhlasí, což potvrzují i usnesení rady města.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění:
- Rada města Žatce dne 19.9.2006 projednala žádost o výstavbu malé vodní elektrárny
podanou společností Pöyry Environment a.s. Brno, která v letech 2006 a 2007
spolupracovala s Povodím Ohře, s.p., usnesením č. 774/06 nesouhlasila s výstavbou MVE,
- na svém stanovisku trvala i dne 19.3.2007, kdy svým usnesením č. 255/07 trvá na usnesení
č. 774/06,
- společnost Pöyry Environment a.s. Brno požádala o územně plánovací informaci, která ji
dne 26.9.2014 byla vydána - nejedná se o souhlas se záměrem a to ani souhlas města. Na
základě vydané územně plánovací informace nelze předpokládat realizaci záměru, a to z
důvodu, že se jedná o předběžnou informaci o podmínkách využívání území a změn jeho
využití. Společnost Pöyry Environment a.s. Brno nežádala ani o souhlas města se záměrem
ani správní orgán o stanovisko k záměru,
- lokalita, jejíž součástí je území pod zmiňovanou MVE, je dle ÚP zařazena do smíšené
nezastavěné plochy, město tuto lokalitu v uplynulých letech zregenerovalo na sportovně
rekreační plochu - cyklostezka, zimoviště pro ptactvo, zeleň, městský mobiliář. Plocha je
součástí nově vybudovaného sportovně rekreačního okruhu kolem řeky Ohře. Nachází se
zde nově vybudované cyklostezky a cyklotrasy podél obou břehů řeky, nové koupaliště se
sportovištěm, zimoviště pro vodní ptactvo a regenerace pravého břehu, nový umělý trávník
pro fotbalisty a workoutové hřiště. Dále se v lokalitě nachází areál pro fotbal, areál pro
vodáky, dětské dopravní hřiště, areál pro volejbal a tenis. Vzhledem k tomu, že Město
v této lokalitě vydalo nemalé finanční prostředky, rozhodla Rada města Žatce dne
16.3.2015 usnesením č. 158/15 o pořízení územního opatření o stavební uzávěře, čímž
opakovaně potvrdilo, že nesouhlasí s výstavbou MVE. Byl vyhotoven návrh stavební
uzávěry a zahájeno projednávání (zveřejněno od 21.7. do 20.8.2015).
- společnost Landreal, s.r.o. Praha (ne společnost Pöyry Environment a.s. Brno, ta ale
spolupracuje se společností Landreal, s.r.o. Praha a měla tedy předem upozornit na
vydaná nesouhlasná usnesení rady města, aby bylo před zahájením přípravných prací na
projektové dokumentaci jednáno s městem o případném souhlasu s výstavbou MVE) dne
18.8.2015 požádala MěÚ Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí o vydání
rozhodnutí o umístění stavby, ale v té době už se projednával návrh na opatření obecné
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povahy - stavební uzávěra. Vzhledem k tomu, že společnost si byla prokazatelně vědoma
projednávání stavební uzávěry, jelikož připomínku a současně námitku zaslala ke stavební
uzávěře dne 11.8.2015, lze se domnívat, že na základě tohoto zjištění podala žádost na
stavební úřad. Dle zjištěných informací, nebylo k uvedené žádosti doloženo vyjádření
Města Žatec ani smlouva o věcném břemeni (služebnosti) na zásah do pozemků v majetku
města, což znamená, že město nebylo informováno o tomto záměru. I přesto město
požádalo o pozastavení projednávání tohoto opatření obecné povahy, aby společnost
Landreal s.r.o. mohla městu předložit svůj záměr a případně obdržet souhlas,
- vzhledem k tomu, že i nadále společnost neobdržela souhlas od města (usnesení RM č.
402/16 ze dne 7.11.2016), bylo zahájeno pokračování v projednávání stavební uzávěry.
Došlo k vypořádání stanovisek, námitek a připomínek ke stavební uzávěře a dne
28.12.2016 bylo zahájeno řízení o vydání územní uzávěry (zveřejněno od 29.12.2016 do
27.1.2017), v té době společnost Landreal s.r.o. ani Povodí Ohře s.p. nepodali žádnou
námitku ani připomínku. Stavební uzávěra nabyla platnosti dne 8.3.2017,
- přes nesouhlasné vyjádření Města Žatce s výstavbou MVE a neuzavřením věcného
břemene (služebnosti) a nesouhlasného vyjádření Města Žatec, odboru rozvoje a majetku
města – úřadu územního plánování, bylo MěÚ Žatec, Stavebním a vyvlastňovacím úřadem,
životní prostředí vydáno dne 20.1.2017 územní rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se
Město Žatec odvolalo. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a
stavebního řádu odvolání města posoudil a dne 21.8.2017 vydal rozhodnutí, že zamítá
odvolání proti územnímu rozhodnutí MěÚ Žatec, stavebního a vyvlastňovacího úřadu,
životní prostředí, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.8.2017. Na základě tohoto
rozhodnutí bylo vyznačeno na územním rozhodnutí nabytí právní moci. Územní rozhodnutí
o umístění stavby MVE Žatec čj. MUZA 1858/2017 ze dne 20.1.2017 nabylo právní moci
dne 23.2.2017, a to vyznačením právní moci zpětně až po nabytí právní moci rozhodnutí o
odvolání proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. dne 23. 8. 2017,
v této době bylo již po společném jednání o návrhu změny č. 6 ÚP Žatec (dne 31.1.2017).
- Město Žatec prostřednictvím Advokátní kanceláře Těmín s.r.o. podalo podnět
k zahájení přezkumného řízení a současně správní žalobu proti rozhodnutí Krajského
úřadu Ústeckého kraje. Dne 16.1.2019 rozhodl Krajský soud v Ústí nad Labem takto Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a
stavebního řádu, ze dne 21. 8. 2017, č. j. 135/UPSZ/2017, JID: 131744/2017/KUUK,
se pro nezákonnost zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení, z čehož
vyplývá, že vydané územní rozhodnutí není pravomocné. V době projednávání změny
č. 6 ÚP neexistovalo pravomocné územní rozhodnutí, které by bylo podkladem
probíhající změny územního plánu,
- dne 2.5.2018 proběhlo veřejné projednání změny č. 6 ÚP Žatec, ze strany společnosti
Landreal s.r.o. ani Povodí Ohře s.p. nebyla podána žádná připomínka ani námitka,
Zákaz výstavby MVE, řešený nejprve v opatření o stavební uzávěře a následně přejatý do
Změny č. 6 ÚP, respektuje a je v souladu s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. V
prioritě č. 31 je sice určeno vytvářet podmínky pro obnovitelné zdroje, ale zároveň je
uvedeno, že tak má být činěno šetrně k životnímu prostředí. Zároveň se v prioritě č. 20 uvádí
požadavek: „Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat
do co nejméně konfliktních lokalit...“
Výstavbou MVE by došlo jednak k zásahu do přírodních hodnot území, jednak do
civilizačních hodnot určených pro rekreaci obyvatel. Zároveň by výstavba MVE nepřinášela
žádné pozitivní přínosy ve veřejném zájmu, ani nevytvoří pracovní příležitosti. MVE je
koncipována jako bezobslužná pouze s občasným dohledem na chod zařízení.
Ochrana hodnot životního prostředí a podpora cestovního ruchu a rekreace obyvatel
vyplývají z bodů č. 3 a č. 37 Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.
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Výstavbou MVE by došlo k narušení přírodních hodnot: Řeka Ohře je vyhlášenou evropsky
významnou lokalitou NATURA 2000 a je součástí územního systému ekologické stability nadregionální a lokální biokoridory a biocentra.
Dále byly při zákazu výstavby MVE zohledněny i další požadavky PÚR ČR a ZÚR ÚK:
Dle Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR je nutné respektovat mimo jiné tyto
republikové priority:
priorita č. 14 - ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.
Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity,
priorita č. 16 - dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním
jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území,
priorita č. 20 - klade důraz na ochranu biologické rozmanitosti a kvality životního
prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, vytvářet podmínky pro ochranu
krajinného rázu. Respektovat územní systémy ekologické stability a zvyšovat a udržovat
ekologickou stabilitu a zajišťovat ekologickou funkci krajiny i v ostatní volné krajině a pro
ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích. V rámci územně
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové
charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů,
priorita č. 21 určuje zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním
okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace
priorita č. 22 vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé
formy cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot území - cykloturistika, agroturistika,
poznávací turistika.
priorita č. 31 - Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a
bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem
minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného
zásobování území energiemi.
Dle Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje je nutné respektovat mimo jiné
tyto priority:
priorita č. 5 - chránit nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště chráněných území (NP,
CHKO, MZCHÚ), soustavy chráněných území NATURA 2000
priorita č. 29 - podpořit racionální a udržitelný rozvoj obnovitelných energetických
zdrojů
priorita č. 37 - podporovat významné projekty cestovního ruchu a rekreace v souladu s
možnostmi a limity konkrétních území, podporovat rozvoj těchto zařízení v málo využívaných
vhodných lokalitách,
priorita č. 38 - podporovat vybudování propojené a hierarchizované sítě cyklostezek a
turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou síť těchto
zařízení.
Je zde nutné klást důraz na ochranu nezastupitelné přírodní hodnoty zvláště soustavy
chráněných území NATURA 2000 (EVL) – řeka Ohře, podporovat rekreaci v souladu s
možnostmi a limity konkrétních území, podporovat sítě cyklostezek a turistických cest na
území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou.
K jednotlivým tvrzením podatele:
• Podatel dostatečně nerozlišuje mezi samosprávou, což je v tomto případě Město Žatec, a
státní správou, která je zde zastoupena dvěma různými úřady, a to stavebním úřadem a
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úřadem územního plánování. Tok informací mezi uvedenými subjekty je limitován správním
řádem a je nepřiměřené a nereálné předpokládat, že informace předložené jednomu subjektu
jsou automaticky známy i druhému.
• Úřad územního plánování může vzít v potaz jen ty podklady a informace, které obdržel v
rámci projednání dokumentace. Sdělení o pravomocném územním rozhodnutí mu např. bylo
sděleno podatelem až na opakovaném veřejném projednání, proto na ně nemohlo být
reagováno v předchozích etapách návrhu Změny č. 6 ÚP.
• Zároveň je nesmyslné z průběhu činnosti úřadu územního plánování vyvozovat, co „město
Žatec signalizuje“.
• ÚPD je vydávána v samostatné působnosti zastupitelstva města. Město Žatec s výstavbou
MVE nesouhlasí od počátku a nikdy svůj nesouhlas neskrývalo. Protože byl podán ze strany
Města Žatec podnět k přezkumnému řízení a současně správní žaloba (viz výše), není
odůvodněné předpokládat změnu postoje samosprávy a tudíž ani její zájem na zrušení
uvedených ustanovení v ÚP. Až do doby ukončení uvedených řízení nelze jejich výsledek
předjímat, a proto ani není důvod měnit řešení Změny č. 6 ÚP Žatec.
• Pokud by bylo uvedené územní rozhodnutí potvrzeno, není jeho platnost závislá na obsahu
územně plánovací dokumentace vydané v čase mezi jeho původní účinností a jeho potvrzením.
Soulad ÚR s ÚPD je vždy zkoumán k okamžiku jeho pravomocného vydání a platného stavu
ÚPD v daný okamžik. I kdyby tedy Změna č. 6 ÚP do budoucna zabránila výstavbě dalších
MVE v území, na pozemku, pro nějž bylo ÚR vydáno dříve, je toto ÚR platné až do vydání
stavebního povolení nebo marného uplynutí lhůty. (Viz též NSS: 1 As 107/2012). • Město
Žatec s výstavbou MVE nesouhlasí od počátku a nikdy svůj nesouhlas neskrývalo. Podatel a
jeho nájemce od počátku věděli, že jejich usilování je v rozporu se zájmy veřejné správy. V
žádném smyslu není tedy možné hovořit o účelovém jednání ze strany města Žatec, které
pouze využívá všechny zákonné prostředky pro odvrácení zásahu do veřejných zájmů, které
hájí.
• Deklarovaná ztráta užitku z pronájmu pozemků podatele nemá charakter veřejného zájmu a
není proto pro územní plánování relevantní.
• Tvrzení v závěru podání je nepřesné. Na opakovaném veřejném projednání byli účastníci
upozorněni na znění § 53, odst.2, věta třetí: „(2) /.../ Upravený návrh a případné upravené
nebo doplněné vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se v rozsahu těchto úprav
projedná na opakovaném veřejném projednání; přitom se postupuje obdobně podle § 52.“ Na
opakovaném veřejném projednání je tedy předmětem projednání pouze ta část řešení, které
byla změněna od předchozího veřejného projednání. Proto byl podatel ústně upozorněn, že
vzhledem k tomu, že se nevyjádřil k prvnímu veřejnému projednání, nelze s ohledem na výše
uvedený § 53 odst. 2 stavebního zákona k novému podání přihlížet.
(podstata námitky shodná s připomínkou společnosti Landreal s.r.o. - vyhodnocení
připomínky)

7)

Karel Korf, Mirka Korfová, Bezděkov - Jako vlastníci pozemku 1675/1 v katastrálním
území Žatec, podáváme ve smyslu ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona, tuto námitku a
žádáme, aby byla plocha označená v návrhu změny Územního plánu č. 6, v opakovaném
projednání vedená jako technická infrastruktura, označená TI-3 vymezena podle našeho
původního požadavku a to tak, že bude akceptovat současný stav vymezený oplocením. Na
uvedeném pozemku bylo na základě Územního rozhodnutí Městského úřadu v Žatci,
Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí, pod č.j. MUZA 12005/2016
vybudováno betonové bezzákladové oplocení, jako stavba dočasná.
Za současné situace, kdy v opakovaném projednání návrhu změny ÚP č. 6 je zřejmé, že nebyl
zcela akceptován náš požadavek, aby byla plocha vymezena podle skutečného stavu
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dočasného oplocení, byly hranice požadované plochy upraveny zpracovateli projektu tak, že
fakticky nelze tuto plochu plně využít k záměru pro který byl náš návrh podán.
Faktická nemožnost využití plochy je dána a v žádosti byla zmiňována tím, že bylo nutno
korigovat plochu pozemku z důvodu zachování příjezdových cest pro zahrádkářkou kolonii,
zemědělce a zčásti vybudovanou chmelnici, která je ve správě Státního pozemkového úřadu.
Dalším vážným důvodem je , že by nebylo možné v takto omezeném prostoru vytvořit
skladovací a třídící prostory a používat manipulační techniku jako jsou sběrné kontejnery,
nakladače a zařízení na zpracování biodpadu, atp., která je pro veřejný sběrný dvůr nezbytná.
Na základě těchto okolností nebylo a není možné využít plochu nově označenou TI 3 o
nejméně cca 880,3 m2 a bylo to korigováno tak, že plocha byla o cca 897,2 m2 posunuta do
parcely 1675/1.
Z uvedených důvodů žádáme, aby byla opětovně řešena a vymezena plocha označená ve
změně ÚP č. 6 Žatec, v opakovaném projednání ze dne 22.10.2018, jako plocha TI 3 a hranice
této plochy byly posunuty o 20 m na hranici s pozemkem parcelního čísla 1783/1 směrem k
pozemkové parcele 1675/6 a na 56,5 m na hranici s pozemkovou parcelou č. 1789/18, tak, jak
je vyznačeno na přiloženém snímku katastrální mapy. Případně aby tato plocha ( označení TI
3) akceptovala minimálně plochu vymezenou současným oplocením, které je znázorněno
rovněž na přiložené katastrální mapce, a to rozměry 57,58 m a 48,84 m.
Vyhodnocení: Plocha TI 3 je do změny č. 6 územního plánu zanesena v souladu se
schválenou žádostí a zadáním. I po zmenšení plochy o zmiňované cesty pro zahrádkáře, je
plocha dostatečně velká pro umístění skladovací plochy pro bioodpad. Po ukončení platnosti
územního rozhodnutí (dočasné stavby) musí vlastník pozemku/stavebník, požádat o
prodloužení územního rozhodnutí (zde musí být oplocení pozemku v souladu s povolením)
anebo o řádné povolení stavby oplocení – v souladu s územním plánem.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
Zdůvodnění: Navrhovatelé požadovali zařazení celého pozemku p.p.č. 1675/1 k.ú. Žatec o
výměře 12.470 m2 do změny ÚP za účelem vybudování manipulační plochy ke stávajícímu
areálu autodopravy na sousedním pozemku. Pozemek by byl využíván pro parkování vozidel
ke stávající autodopravě. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek s nejcennější půdou, kterou
lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně, byl požadovaný záměr zmenšen (zarovnání hranice se
stávajícím areálem, plocha cca 3.110 m2). Takto navržená plocha, jako manipulační plocha
k autodopravě, byla součástí zadání. KÚÚK, odbor životního prostředí a zemědělství
požadoval vyloučení takto zařazené plochy z probíhající změny, a to z důvodu záboru kvalitní
půdy anebo prokázání veřejného zájmu. Z doložené žádosti a přiložených podkladů nebyl
žadatelem prokázán veřejný zájem na rozšíření areálu, a pořizovatel ani projektant neuměl
vyhodnotit požadovanou manipulační plochu vymezenou za účelem parkování nákladních aut,
jako veřejný zájem. Z důvodu neprokázání veřejného zájmu při záboru nejkvalitnější půdy,
byla předmětná žádost o změnu ÚP z dalšího postupu pořizování vyloučena, a proto nebyl
brán zřetel ani na připomínku navrhovatele ke společnému jednání, na rozšíření manipulační
plochy oproti požadavku v zadání.
Mezitím došlo k vydání územního rozhodnutí na stavbu dočasnou oplocení pozemku. Na
základě zmiňovaného územního rozhodnutí MUZA 12005/2016 ze dne 5.5.2016 bylo zjištěno,
že se jedná o stavbu dočasnou na tři roky s tím, že oplocení bylo na pozemky p.p.č. 1675/1
povoleno v délce 59m – 53m – 55m - 10m a cca 53m (viz níže - výřez z přílohy k územnímu
rozhodnutí) plocha cca 2.810 m2 - vymezená plocha změnou ÚP cca 3.110 m2.
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Obrázek 1 vymezení plochy dle povolení dočasné stavby oplocení

V rámci veřejného projednání změny územního plánu, přehodnotil navrhovatel svůj záměr a
podal námitku k veřejnému projednání a to zařazením jím uvedené plochy za účelem
vybudování sběrného dvora na bioodpad. Projektant s pořizovatelem vyhodnotili veřejný
zájem takto uvedené plochy a v souladu se schváleným zadáním změny územního plánu
předmětnou plochu zanesli zpět do změny územního plánu. Řešení plochy TI 3 je v souladu se
schváleným návrhem na změnu ÚP a se zadáním územního plánu, které bylo veřejně
projednané, pouze se změnil účel využití.
Skutečný stav oplocení pozemku je v rozporu s vydaným dočasným povolením

Obrázek 2 požadovaná změna velikosti plochy dle skutečnosti

Ze snímků je zřetelné, že se povolená stavba liší od skutečného stavu. Plocha skutečného
provedení je od územního rozhodnutí rozdíl v šířce 10 m po celé hloubce pozemku.
Při zákresu a převzetí plochy dle skutečného stavu dojde k navýšení záboru ZPF – pozemky I.
třídy ochrany. Město Žatec má ve vzdálenosti necelého kilometru od řešeného pozemku
Kompostárnu Žatec do 150 t/rok – malé zařízení a plánuje výstavbu nového v rámci nově
vybudovaného sběrného dvora. Pořizovaná změna ÚP je financována z části z rozpočtu města
(cca 1/3) a z části dalšími schválenými navrhovateli (cca 2/3). Požadovaným rozšířením
řešeného pozemku, které je i v rozporu s územním rozhodnutím pro dočasnou stavbu - plochy
sběrného dvora na bioodpad, by muselo dojít k dalšímu opakovanému veřejnému projednání,
čímž by došlo k prodloužení termínu projednávání změny ÚP (vydání změny ÚP). Vzhledem
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k výše uvedenému by tím došlo k upřednostňování jednoho soukromého záměru, dále
k navýšení ceny, na které by se museli spolupodílet všichni zúčastnění. Úkolem územního
plánu je mimo jiné chránit veřejné zájmy, hospodárné vynakládání prostředků z veřejného
rozpočtu a také soukromých financí.
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků. Hospodárně
využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území. Cílem je účelné využívání a
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které
koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky
suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.
Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům silniční dopravy.

Obrázek 3 skutečné využití pozemku
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obdržené připomínky veřejnosti,
vyhodnocení a vypořádání
k veřejnému projednání
Real Kára s.r.o. Žatec – Na základě zveřejněné vyhlášky o veřejném projednání č.6 ÚP Žatec,
žádám jako vlastník pozemku č. 291/2 a 292/2 v obci Velichov u Žatce o změnu užití na
smíšenou výrobní plochu.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu jsou pozemky v zastavitelné ploše s využitím
Smíšené obytné plochy se službami SOs8. Z 1/3 tato plocha (a to včetně p.p.č. 291/1 k.ú.
Velichov u Žatce, který je rovněž řešen, viz dále) navazuje na zastavitelnou plocha s využitím
Výroba - průmyslová výroba a skladování. Pozemky jsou v ochranném pásmu komunikace
I/27.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, pozemky budou převedeny do plochy s využitím
Smíšená výrobní plocha. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
První opravárenská KAPA s.r.o. Žatec – Na základě zveřejněné vyhlášky o veřejném
projednání č.6 ÚP Žatec, žádám jako vlastník nemovitosti Osvoboditelů čp. 914 v Žatci o to
z bydlení individuálního na občanské vybavení. Důvodem změny je zachování objektu
k původnímu účelu, ke kterému byl kdysi objekt určen.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je nemovitost v zastavěném území, stabilizované
ploše s využitím Bydlení individuální. Nemovitost je obklopena plochami s využitím Smíšené
výrobní plochy. Původní využití nemovitosti byla restaurace s ubytováním.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, nemovitost bude převedena do plochy s využitím
Občanské vybavení. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Ekostavby Louny – Dovolujeme si připomínkovat návrh změny č. 6 územního plánu Žatec,
na který jsme již žádali dne 28.6.2018 o úpravu změny etapizace na pozemkové parcele č.
5640/4 v k.ú. Žatec, která je v současné době zařazena do 3.etapy a náš požadavek je zařadit
pozemek do etapy 1. Uvedený pozemek přiléhá ke komunikaci I/27 Most-Plzeň, což je plocha
pro zástavbu nejoptimálnější i vzhledem k navazujícím plochám v našem vlastnictví (vydané
ÚR – Obchodní centrum Žatec jih). Touto úpravou etapizace dojde ke spojené již existujícího
vodojemu plánované rozvojové zóny RZ 28 a zón navazujících na město Žatec. Stávající
návrh etapizace ploch v části Pod Vodojemem nám jako vlastníkovi pozemku p.č. 5640/4
v k.ú. Žatec zabraní v možných investicích do nové výstavby a tím i znemožní zřízení nových
pracovních míst pro občany města Žatec a okolí. Při současném návrhu etapizace dojde
k zabránění našich plánovaných investic na mnoho let, jelikož je v současné době pozemek
zahrnut až do 3.etapy.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je pozemek p.p.č. 5640/4 k.ú. Žatec v zastavitelné
ploše s využitím Smíšené výrobní plochy, ve třetí etapě výstavby. Pozemek navazuje na
zastavitelnou plochu, na kterou bylo vydáno územní rozhodnutí na obchodní centrum. Toto
územní rozhodnutí bylo vydáno před několika lety a stále záměr není zrealizován. Předmětný
pozemek nenavazuje přímo na zastavěné území, nejednalo by se o ucelenou výstavbu.
Vypořádání: připomínce se nevyhovuje.
Pozemkypd s.r.o., Praha 9 - Jako vlastník nemovitosti v katastrálním území Bezděkov u
Žatce-pozemek pare. číslo 386/2 /orná půda/ o výměře 45740m2, podávám na základě
zveřejněného návrhu Územního plánu námitku týkající se výše uvedeného pozemku. Část
tohoto pozemku je dle návrhu Územního plánu do I.etapy zástavby a druhá část do druhé
etapy zástavby. Vzhledem k plánovanému využití tohoto pozemku pro stavbu rodinných
domů a s tím související dopravní a technické infrastruktury, bych tímto rád požádal o
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zařazení celé plochy pozemku parcelní číslo 386/2 v k.ú. Bezděkov/ orná půda/ o výměře 45
740m2 do I.etapy zástavby. Zároveň žádám o zrušení komunikace VP 23 a současné její
nahrazení pod ochranné pásmo společnosti ČEZ.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je nemovitost mimo zastavěné území,
v zastavitelné ploše s využitím Bydlení venkovské – BV14, ve druhé etapě výstavby. Přes
plochu BV14 je naplánovaná komunikace VP23. Část lokality BV14 je v rámci probíhající
změny č. 6 ÚP již převáděna do první etapy výstavby.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, zbytek lokality BV14 bude převeden do první etapy
výstavby a komunikace VP23 bude umístěna pod ochranné pásmo vrchního vedení
společnosti ČEZ a.s. Jedná se o podstatnou změnu návrhu územního plánu.
Martin Šmíd, Žatec- V průběhu roku 2017 a počátkem roku 2018 jsem písemnou formou a
během osobní návštěvy opakovaně upozornil Úřad územního plánování v Žatci, že vymezení
řady ploch v rámci platného územního plánu odporuje závazným právním předpisům. Během
osobního jednání a rovněž prostřednictvím emailu mi bylo sděleno, že úřad provede v rámci
změny č. 6 opravu protiprávního stavu. Po zhlédnutí návrhu změny č. 6 územního plánu však
s politováním musím konstatovat, že slibovaná změna není provedena žádná. Z tohoto důvodu
podávám níže uvedené námitky proti změně č. 6 a žádám, aby v rámci schvalování změny č. 6
územního plánu města Žatec byly do změny č. 6 zapracovány:
ulice Studentská pozemek pare. č. 2159 je v současném ÚP Žatce zařazený jako plocha pro
bydlení individuální, hlavní využití - bydlení v rodinných domech, a to přesto, že na pozemku
je postaven bytový dům č.p. 2071 se 7 bytovými jednotkami (kolaudace v roce 1939).
Součástí oploceného areálu bytového domu je rovněž parcela 4592/15. Právní předpisy jasně
určují, které stavby mají být považovány za bytové a které za rodinné domy, což se projevuje
v určení pozemkových parcel. Nejpodrobnější úprava je obsažena ve vyhlášce č. 501/2006
Sb., která byla platná a účinná již v době schvalování územního plánu města Žatce, stejně
jako během projednávání a schvalování všech jeho pozdějších změn. V ust. § 2 vyhlášky je
jednoznačně určeno, že:
a)

stavbou pro bydlení
1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé
bydlení a je k tomuto účelu určena,
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé
rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty,
nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

Z této formulace jasně vyplývá, že budova č.p. 2071 je bytovým domem a pozemkové parcely
s ním tvořící funkční celek mají být vedeny jako pozemky pro bydlení kolektivní - v bytových
domech.
Ulice Dukelská pozemek parc. č. 1873/1 je v současném ÚP Žatce zařazený jako plocha pro
bydlení individuální, hlavní využití - bydlení v rodinných domech, a to přesto, že na pozemku
je postaven bytový dům č.p. 1725 se 4 bytovými jednotkami (kolaudace v roce 1935).
Součástí oploceného areálu bytového domu jsou rovněž parcely 1873/3,1873/2 (zastavěno
garáží), 4488/1. O opravě platí stejné, jako u č.p. 2071 (viz. výše).
Ulice Žižkova pozemek pare. č. 32/1 je v současném ÚP Žatce zařazený jako plocha pro
bydlení individuální, hlavní využití - bydlení v rodinných domech, a to přesto, že na pozemku
je postaven bytový dům č.p. 524 se 6 bytovými jednotkami (kolaudace v roce 1898 - tehdy s
10 byty). Součástí areálu bytového domu je rovněž parcela č. 32/2 (taras, základy domu,
kanalizace, oplocení zahrady), která byla nesmyslné geometrickým plánem během prodeje
městem Žatec oddělena od budovy a původní parcely č. 32, s nimiž tvoří funkční celek.
Navrhovaná změna je rovněž na pozemky pro bydlení kolektivní - v bytových domech.
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Všechny výše uvedené nemovitosti (s výjimkou parcely pare. č. 32/2) jsou ve vlastnictví
Martina Šmída, nar. 12.1.1978, Studentská 2071, 438 01 Žatec, zapsány na LV 9440 pro k.ú.
Žatec, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu jsou nemovitost v zastavěném území,
stabilizované ploše s využitím Bydlení individuální. Jedná se o změnu využití v souladu se
stavem.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, nemovitosti budou převedeny do plochy s využitím
Bydlení kolektivní. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Kolář František, Žatec – Na základě zveřejnění vyhlášky o veřejném projednává č.6 ÚP
Žatec, žádám jako vlastník nemovitosti 3805/3 k.ú. Žatec o rozšíření plochy SV 31 na celý
pozemek.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je pozemek v zastavěném území, ve stabilizované
ploše s využitím Veřejné prostranství - zeleň. Nemovitost navazuje na plochu s využitím
Smíšená výrobní plocha. Část pozemku je již v rámci probíhající změny č. 6 ÚP zařazena do
rozvojové plochy s využitím Smíšená výrobní plocha.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, zbývající část pozemku bude převeden do plochy s
využitím Smíšená výrobní plocha. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
České dráhy a.s., Praha - Změna č. 6 územního plánu Žatec spočívá v prověření dvaceti
lokalit v k. ú. Bezděkov a k. ú. Žatec. V katastrálním území Žatec se nacházejí nemovitosti a
zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s. (ič 70994226), uvedené dle listu vlastnictví
č. 6895 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. Ochranu dráhy, včetně nemovitostí
v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb.
„stavební a technický řád drah" v platném znění. Ochranné pásmo dráhy (OPD) je územím se
zvláštním režimem, jehož využití podléhá souhlasu Drážního správního úřadu. OPD
a podmínky využití vyplývají ze zákona č. 266/1994 Sb. Vyjádření z hlediska dotčení OPD
přísluší vlastníku/správci a provozovateli dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, (IČ 70994234). Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s.
a SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich
případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření
a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. Mimo uvedené není ze strany Českých drah,
a.s. k návrhu výše uvedené změny územního plánu Žatec námitek a dalších připomínek.
Vyhodnocení: bez připomínek
Roman Mikulčík, Žatec - Žádám o zařazení do veřejného projednávání změny územního
plánu č.6. Jedná se o stavbu č.p. 1457 na pozemku st.p.č. 1649 v k.ú. Žatec.
Stávající hlavní využití podle ÚP Žatec (změna č.5) - Bydlení v rodinných domech. Nové
využití (zapracovat do změny č.6) - Bydlení kolektivní (bydlení v bytových domech). V
tomto případě se jedná o 5 bytových jednotek v jenom č.p. - 2 bytové jednotky mají
samostatný vstup z ulice a tři bytové jednotky mají samostatný vstup ze dvora.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je nemovitost v zastavěném území, stabilizované
ploše s využitím Bydlení individuální. Jedná se o změnu využití v souladu se stavem.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, nemovitost bude převedena do plochy s využitím
Bydlení kolektivní. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Rydex, s.r.o., Praha - V souvislosti s představením změny č.6 žádám o provedení změny
určení pozemkových parcel:
č. st. 256/1, zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 59) ,
č.st. 256/2, zastavěná plocha a nádvoří (stavba č.p. 1884)
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vše na LV 2730 pro k.ú. Žatec, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
z občanského vybavení na plochu smíšenou - městskou. Obě parcely jsou vedeny jako plocha
občanské vybavení (OV) a Rydex, s.r.o., jakožto vlastník pozemků a staveb na nich žádá o
změnu na smíšenou obytnou plochu - městskou (SOm), což by odpovídalo využití, které je
v centru města obvyklé a vzhledem k zápisu budov na katastru nemovitostí jako objektů
k bydlení i logické. Poslední obdobné soukromé pozemky v centru města (s výjimkou
pozemků žadatele) - parc. č. 254/1 a 254/2 s budovou č.p. 61 jsou v návrhu změny č. 6 ÚP
rovněž navrhovány na změnu z občanského vybavení na plochu smíšenou obytnou městskou. Veřejná správa by ve stejných případech měla postupovat stejně.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu jsou nemovitosti v zastavěném území,
stabilizované ploše s využitím Občanské vybavení. Pozemky se nacházejí v městské památkové
rezervaci. Jedná se o ucelenost ploch. V rámci probíhající změny č. 6 ÚP dochází ke změně
využití i sousedního objektu na smíšenou obytnou městskou.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, nemovitosti budou převedeny do plochy s využitím
Smíšená obytná plocha - městská. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
NZ Con-real s.r.o, Litoměřice (zastupování na základě plné moci) – žádáme o změnu využití
pozemků st.p.č. 480/1 a 480/2 k.ú. Žatec na bydlení kolektivní, a to z důvodu, že vlastník
nemovitostí společnost AUTOFIRE s.r.o., Řisuty 43, 440 01 Libčeves, postoupí nemovitost
neziskové organizaci Bydlení v Úzké z. s., jež má na adrese objektu sídlo. Objekt bude z části
rekonstruován a z části přistaven, viz situační výkres. Účel objektu bude bydlení, záměrem je
tedy přístavba a rekonstrukce bytového domu.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu jsou nemovitosti v zastavěném území,
stabilizované ploše s využitím Smíšená výrobní plocha. Pozemky se nacházejí v městské
památkové zóně. V této lokalitě jsou převážně objekty se smíšeným využitím, kde převažuje
bydlení.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, nemovitosti budou převedeny do plochy s využitím
Smíšená obytná plocha - městská. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
UMBAKA s.r.o., Praha - Žádám o zařazení do veřejného projednávání změny územního
plánu č.6. Jedná se o pozemek p.č. 291/1 v k.ú. Velichov u Žatce. Stávající hlavní využití
podle ÚP Žatec (změna č.5) - Smíšené obytné plochy se službami - Bydlení s vyšším podílem
občanské vybavenosti. Nové využití (zapracovat do změny č.6) - Smíšené výrobní plochy
(SV). V tomto případě se jedná o zřízení areálu dřevovýroby (včetně bytových Jednotek,
garáží, prodejní plochy, skladovací prostory a administrativního zázemí).
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu jsou pozemky v zastavitelné ploše s využitím
Smíšené obytné plochy se službami SOs8. Z 1/3 tato plocha (a to včetně p.p.č. 291/2 a 292/2
k.ú. Velichov u Žatce, které jsou rovněž řešeny, viz víše) navazuje na zastavitelnou plocha
s využitím Výroba - průmyslová výroba a skladování. Pozemky jsou v ochranném pásmu
komunikace I/27.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, pozemky budou převedeny do Smíšené výrobní plochy.
Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
ČEPRO, a.s., Praha - Jihozápadní částí k. ú. Radíčeves a západní částí k. ú Milčeves,
prochází ochranné pásmo katodově chráněné trasy produktovodu. Vzhledem k tomu, že
projednávaná změna č. 6 územního plánu Žatec nezasahuje do ochranného pásma
produktovodu v majetku naší společnosti. Nemá ČEPRO, a.s. žádné připomínky.
Související předpisy a normy: Zákon číslo 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení
stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách
ropy), v účinném znění, zákon č. 161/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o
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nouzových zásobách ropy, vládní nařízení číslo 29/1959 Sb., o oprávněních k cizím
nemovitostem při stavbách a provozu podzemních porubí pro pohonné látky a ropu, ČSN
650204 (Dálkovody hořlavých kapalin).
Vyhodnocení: bez připomínek
Drážní úřad, Stavební sekce - územní odbor Praha - Řešeným územím je vedena celostátní
dráha - železniční tratě: č. 531D – Žatec západ – Obrnice; č. 531E Žatec západ – Odb.
Velichov; č. 531F Žatec – Chomutov; č. 531H Lužná u Rakovníka Žatec a č. 719 Plzeň hl. n.
– Žatec západ. Předmětný návrh nenavrhuje na uvedených tratích žádné úpravy. Drážní úřad
k návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec nemá připomínky.
Vyhodnocení: bez připomínek
Iveta Fridrichová, Žatec – Na základě vyhlášky – oznámení o veřejném projednávání změny
č.6 územního plánu Žatec, jako vlastník nemovitosti st. p. č. 1269 k.ú. Žatec, z rodinných a
generačních důvodů. (pozn. pořizovatele - změnu využití z BI na BK, rozdělení svého velkého
bytu na dva menší)
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je nemovitost v zastavěném území, stabilizované
ploše s využitím Bydlení individuální. Jedná se o změnu využití v souladu se stavem.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, nemovitost bude převedena do plochy s využitím
Bydlení kolektivní. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
RENT POINT KGS a. s., Praha 1 - Na základě vyhlášky - oznámení o veřejném projednání
změny č. 6 územního plánu Žatec podáváme jako vlastník pozemků následující připomínky:
- žádáme o změnu využití pozemku p.p.č. 4443/5 k.ú. Žatec na stavení parcely za účelem
využití pro výstavbu rodinných domů
- žádáme o změnu využití pozemku st.p.č. 345/1 k.ú. Žatec na parkoviště pro osobní
automobily - zázemí ke stávajícímu hotelu
– žádáme o změnu využití stav. p. 395/3 na občanskou vybavenost.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je pozemek:
- p.p.č. 4443/5 k.ú. Žatec v zastavěném území, stabilizované ploše s využitím Občanské
vybavení - sport. Plocha je mimo jiné obklopená bydlením – kolektivním, smíšeným i
individuálním.
- st.p.č. 345/1 k.ú. Žatec v zastavěném území, stabilizované ploše s využitím Smíšená
obytná městská. Pozemek se nachází v městské památkové rezervaci. Jedná se o změnu
využití v souladu se stavem.
- st.p.č. 395/3 k.ú. Žatec v zastavěném území, stabilizované ploše s využitím Smíšená
výroba. Pozemek se nachází v městské památkové rezervaci. Jedná se o změnu využití
v souladu se stavem.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, p.p.č. 4443/5 k.ú. Žatec bude převedena do plochy
Bydlení individuální, st.p.č. 345/1 k.ú. Žatec bude převedena do plochy Dopravní
infrastruktura – ostatní plochy (parkoviště), st.p.č. 395/3 k.ú. Žatec bude převedena do plochy
Občanská vybavenost. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Moss s.r.o., Trnovany – Žádáme o změnu využití objektů na pozemcích 1331/1,2,3 dále na
pozemcích 564/2, 564/3,4,5 i na pozemcích 76/8, 76/9 a 76/1 na smíšené výrobní plochy.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu jsou nemovitosti:
- st.p.č. 1331/1,2,3 a p.p.č. 564/2, 564/3,4,5 k.ú. Trnovany v zastavěném území,
stabilizované ploše s využitím Smíšené obytné vesnické, jedná se o bývalý objekt školy,
který je v současné době využíván jako výrobní objekt. Jedná se o změnu využití
v souladu se stavem.

Stránka 22 z 41

vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek k veřejnému projednání a
k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP

-

p.p.č. 76/8, 76/9 a 76/1 k.ú. Trnovany mimo zastavěné území, v zastavitelné ploše
s využitím Smíšená obytná vesnická SOv 1. Požadavek je z důvodu rozšíření výroby,
skladovací plochy a ubytování zaměstnanců.

Vypořádání: připomínce se vyhovuje, pozemky budou převedeny do plochy Smíšené výrobní
plochy. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Veronika Müllerová, Tomáš Müller, Jirkov - jako vlastníci nemovitostí (pozemků) v
katastrálním území Žatec: pare. č. 4558/23, orná půda, výměra 523 m2, pare. č. 4558/57, orná
půda, výměra 145 m2 podáváme na základě zveřejněného návrhu Územního plánu Žatec
připomínky, týkající se výše uvedených pozemků. Vzhledem k plánovanému využití těchto
pozemků, požadujeme jejich zařazení do smíšených ploch obytných - městských.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je pozemek mimo zastavěné území, v zastavitelní
ploše s využitím Bydlení individuální BI 23.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, pozemek bude převeden do plochy s využitím Smíšené
obytné městské. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Ing. Jitka Jelínková, Žatec - jako vlastník nemovitosti (pozemku) v katastrálním území Žatec:
pare. č. 4558/35, orná půda, výměra 3.110 m2 podávám na základě zveřejněného návrhu
Územního plánu Žatec připomínky, týkající se výše uvedeného pozemku. Vzhledem k
plánovanému využití tohoto pozemku, požaduji jeho zařazení do smíšených ploch obytných městských.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je pozemek mimo zastavěné území, v zastavitelní
ploše s využitím Bydlení individuální BI 23.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, pozemek bude převeden do plochy s využitím Smíšené
obytné městské. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Ing. Jitka Jelínková, Žatec - jako vlastník nemovitostí (pozemků) v katastrálním území Žatec:
pare. č. 5580/302, orná půda, výměra 14.555 m2, parč. č. 4598/19, orná půda, výměra 1.793
m2, podávám na základě zveřejněného návrhu Územního plánu Žatec připomínky, týkající se
výše uvedených pozemků. Vzhledem k plánovanému využití těchto pozemků, požaduji jejich
zařazení do ETAPY I.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je pozemek p.p.č. 5640/4 k.ú. Žatec v zastavitelné
ploše s využitím Bydlení kolektivní, ve druhé etapě výstavby. Pozemek navazuje na
zastavitelnou plochu v první etapě výstavby se stejným využitím. Tyto plochy dosud nebyly
využity. Přeřazením pozemku do první etapy by nebyla dodržena plynulá zastavitelnost a
ucelenost.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje. Do první etapy výstavby budou zahrnuty všechny
plochy Bydlení kolektivní. Jedná se o podstatnou změnu návrhu územního plánu
Robin Bizoň, Škvorec - obracím se na Vás jako vlastník nemovitostí č.p. 870 a č.p. 1740 ulice
Osvoboditelů, 438 01 Žatec, stojící na pozemcích 1014/2 a 1014/3, vedené v katastru
nemovitostí jako budova s číslem popisným, objekt k bydlení a víceúčelová stavba. Uvedené
nemovitosti jsem zakoupil s vybudovanými bytovými jednotkami. Na Stavebním úřadě v
Žatci jsem zjistil, že nemovitosti nejsou v této podobě zkolaudovány. Jelikož chci prostory
užívat v souladu se skutečným stavem (tak jak jsem je koupil), tedy provést jejich
rekolaudaci, žádám Vás tímto o zařazení uvedených nemovitostí č.p. 870 a č.p. 1740 Žatec
včetně zastavěných pozemků ke KOLEKTIVNÍMU BYDLENÍ.
Vyhodnocení: Dle platného územního plánu je nemovitost v zastavěném území, stabilizované
ploše s využitím Výroba – průmyslová výroba a skladování. Jedná se o změnu využití
v souladu se stavem.
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Vypořádání: připomínce se vyhovuje, nemovitost bude převedena do plochy s využitím
Bydlení kolektivní. Jedná se o nepodstatnou změnu návrhu územního plánu.
Karel Korf, Mirka Korfová, Bezděkov - Jako jediní vlastníci pozemku 1675/1 v katastrálním
území Žatec, jsme řádně požádali Městský úřad v Žatci při provádění změny územního plánu,
aby byla část tohoto pozemku vyjmuta z kategorie „ orná půda „ a byla nově zařazena do
kategorie smíšené výrobní plochy. (označeno jako SV-29). Tato plocha je bezprostředně a
funkčně spojena s ostatními mými pozemky a plochami. Dopisem Městského úřadu Žatec,
datovaný dne 29.10.2015 jsme byli informováni, že usnesením č. 443/15 Zastupitelstvo
odsouhlasilo zařazení návrhu do změny č. 6 Územního plánu Žatec. Dne 30.1.2017 jsme
podali připomínku ke změně č. 6 Územního plánu Žatec, kde jsme korigovali vymezení
plochy SV 29 z důvodu skutečného stavu. Mezi tím nám bylo rozhodnutím č.j. MUZA
12005/2016 umožněno uvedenou část pozemku oplotit betonovým bezzákladovým plotem
jako stavbu dočasnou na dobu tří let. Důvodem bylo zpracovávání a skladování štěpky na
tomto pozemku. Předpokládali jsme, že bude změna realizována a stavba oplocení pozemku a
způsob nakládání se štěpkou na tomto pozemku se tak bude moci stát stavem trvalým. Na
uvedené části pozemku ani do budoucna neuvažujeme s využitím orné půdy v pravém slova
smyslu, tedy pro pěstební činnost. Dne 2.5,2018 jsem se při seznámení s návrhem změny č. 6
Územního plánu Žatec dozvěděl, že naše žádost byla Krajským úřadem odmítnuta. Zjišťoval
jsem tedy jaký je 'stav věci a jaké byly důvody odmítnutí přímo na Krajském úřadu v Ústí nad
Labem a dozvěděl jsem se, že Krajský úřad v žádném případě změnu neodmítl, pouze v
02/2017 požadoval zdůvodnění uvedené změny, neboť se jedná pozemek ve třídě ochrany 1.
Zpracovatel ÚP tedy než aby zdůvodnění udělal, tak to vyhodil. Krajský úřad navíc vyjádřil
kladné stanovisko dopisem zaslaným dne 3.5.2018 na MěÚ. Z uvedených důvodů žádám, aby
bylo opětovně řešeno vyjmutí plochy; označené v ÚP jako plocha SV-29 z orné půdy a aby
bylo tomuto návrhu z výše uvedených důvodů vyhověno.
Doplnění žádosti
Karel Korf, Mirka Korfová, Žatec - Dne 4.5.2018 jsme podali námitku proti návrhu změny č.
6. Územního plánu Žatec. Tuto námitku doplňuji o následující skutečnosti a okolnosti: Na
původně vyznačeném záměru v plánu pod označením SV-29 se kromě povolené oplocené
plochy pro zpracování a skladování štěpky nachází veřejná cesta, která je tak na našem
pozemku na parcele 1675/1. Tato cesta je jako přístupová komunikace do místní zahrádkářské
kolonie. Podle původních plánů je cesta vyznačena v místě, kde jsou v současné době zahrady
a byla svévolně vytvořena mimo hranice příslušných pozemků. Druhá cesta se nachází a
navazuje kolmo na tuto komunikaci podél chmelnice a je rovněž v celé šíři na našem, výše
uvedeném pozemku 1675/1. Z uvedených důvodů tak muselo být oplocení posunuto na
současný stav (viz. příslušné povolení MUZA12005/2016). Naším záměrem je v duchu
dosavadní praxe a na oplocené části pozemku 1675/1 shromažďovat a zpracovávat dřevní
štěpku a ostatní biologicky rozložitelný materiál. V uvedeném místě tak bude vybudováno
sběrné místo pro veřejnost v podobě sběrného dvora pro biosuroviny (větvě, stromy, kořeny,
biologicky rozložitelný komunální odpad ze zahrad, parků, lesů, sadů apod.). Naše společnost
disponuje potřebnou technikou a již po dobu 5 let provozuje Systém pro separaci a sběr BRO
(Biologicky rozložitelný odpad) na Lounsku. Dále provozujme na základě příslušných
povolení biologickou kompostárnu pro Lounsko s kódem provozovny CZU1130 a další
podobná zařízení na Plzeňsku a v Praze a je tak zajištěno koncové zpracování tohoto
materiálu. Předpokladem realizace tohoto záměru (sběrné místo pro veřejnost) však je
vypořádání se s Územním plánem. Z výše uvedených důvodů prosíme o změnu rozhodnutí a
schválení požadované změny do Územního plánu č. 6.
Vyhodnocení: Podle územního plánu se předmětná část pozemku nachází mimo zastavěné
území, mimo zastavitelné plochy s využitím zemědělská půda, I. třídy ochrany. Žadatel o tuto
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plochu požádal z důvodu vybudování manipulační plochy ke stávajícímu areálu autodopravy
– parkování vozidel. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství –
ochrana ZPF s touto plochou nesouhlasil a to z důvodu neprokázání veřejného zájmu, který
by výrazně převažoval nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, že pořizovatel
neumí odůvodnit využití manipulační plochy (parkování vozidel) k soukromé firmě
autodopravy jako veřejný zájem, natož veřejný zájem, který by výrazně převažoval nad
veřejným zájmem ochrany ZPF, byla předmětná část pozemku vyřazena. V rámci veřejného
projednání návrhu změny byla žadatelem podána nová žádost o zařazení této plochy do
změny ÚP s doplněním popisu záměru – veřejného zájmu. V doplnění je uvedeno, že na
pozemku se nacházejí stávající cesty a to jedna k zahrádkové kolonii a druhá na chmelnici.
Dalším důvodem zřízení plochy je zřízení sběrného místa pro veřejnost v podobě sběrného
dvora pro biosuroviny.
Zahrádková kolonie je přístupná i z druhé strany a to přes pozemky ve vlastnictví Města Žatec
a SPÚ ČR. Město má svojí kompostárnu, která je cca 110m vzdálena od požadovaného
pozemku. V současné době město buduje sběrný dvůr.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, předmětná část pozemku bude převedena do plochy s
využitím Smíšená výrobní plocha. Jedná se o podstatnou změnu návrhu územního plánu.
Město Žatec – úprava textové části výroku a to kap. 6. Podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití, podkap. 6.1. písm. A1) šesté odrážky: stavby ubytovacích
zařízení dle stavebního zákona; dále stavby bytů, jiných obytných prostor a ubytovacích
zařízení dle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tato podmínka není v souladu se stavební
uzávěrou. Dále doplnit k tomuto bodu další odrážku a to, stavby hotelů, motelů a penzionů
zařazených do třídy jedné až dvou hvězdiček.
Vyhodnocení: město má vydané Opatření obecné povahy, kterým se stanoví územní opatření
o stavební uzávěře. Dle tohoto OOP jsou na území města zakázány „stavby ubytovacích
zařízení definované dle § 2 odst. c) bod 4 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území ve znění pozdějších předpisů (Jedná se o stavby pro ostatní ubytovací
zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, skupiny chat nebo
bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování) a dále byty či jiný než obytný
prostor a ubytovací zařízení definované dle § 33a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů. - pro stavby ubytovacích zařízení v souladu s § 2 odst. c)
bod 4. vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění
pozdějších předpisů a dále byty či jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení dle § 33a
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů“. Dle tohoto
znění jsou na území města zakázány ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména
ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro
poskytování přechodného ubytování a ne kompletní ubytovací zařízení. Tato odrážka bude
upravena.
Dále bude doplněna další odrážka - stavby hotelů, motelů a penzionů zařazených do třídy
jedné až dvou hvězdiček.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje, předmětná část textové části bude upravena „- stavby
ubytovacích zařízení definované dle § 2 odst. c) bod 4 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů (Jedná se o stavby pro ostatní
ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, skupiny chat
nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování) a dále ….“ a dále „stavby hotelů, motelů a penzionů zařazených do třídy jedné až dvou hvězdiček“ Jedná se o
podstatnou změnu návrhu územního plánu.
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k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP
ČEPRO, a.s., Praha - nemá ČEPRO, a.s. žádné připomínky.
Vyhodnocení: bez připomínek
SčVK a.s. Teplice – Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozované
společností Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. ve vlastnictví Severočeské vodárenské
společnosti, a.s. Teplice. Je nutno respektovat ochranná pásma a případná opatření k
odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či související vodohospodářské
infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu je nutné projednat a odsouhlasit s
vlastníkem VHI.
Vyhodnocení: ochranná pásma jsou v rámci ÚP respektována, možnost napojení případných
dalších odběratelů není předmětem územního plánu. Změna č. 6 ÚP Žatec je v souladu
s vyjádřením.
Připomínka pořizovatele: vrátit do původního stavu využití st.p.č. 1018/3, 1018/4, 2753 a
p.p.č. 7107/2, 7107/3, 7107/4 katastrální území Žatec – původní využití Smíšená obytná
městská, nově navržené využití Občanské vybavení – sport. Dále je nutné ve změně ÚP
upravit ZÚR – a to 3.aktualizaci ZÚR ÚK, která nabyla právní moci dne 17.2.2019.
Vyhodnocení: jedná se o stávající plochu, na které v minulosti bývala umístěna sportovní
hala, ta byla před lety odstraněna. Plocha byla po odstranění haly v ÚP přeřazena do plochy
s využitím Smíšená obytná – městská. Na základě revize ÚP, byl v zadání změny č. 6 ÚP
městem, vznesen požadavek o zařazení této plochy do využití Občanské vybavení – sport.
Vzhledem k tomu, že došlo k převodu pozemků do soukromého vlastnictví, kdy vlastník
pozemků nechal vypracovat architektonickou studii a to v souladu s platným územním plánem
(ÚP Žatec – právní stav po změně č. 5), výstavba bytových domů se službami, došlo
k přehodnocení požadavku o přeřazení využití těchto pozemků. Studie zahrnuje i sousední
pozemky st.p.č. 987 a p.p.č. 5600/2 katastrální území Žatec.
Připomínce se vyhovuje, jedná se o nepodstatnou změnu.
Landreal s.r.o. Praha (jedná se o přesnou citaci připomínek) - Popis připomínky:
Jako investor, z důvodů existence nájemní smlouvy na pozemky p.p.č.7138, 7032/75,
7032/54, 7032/1 a p.č. st. 6183 k.ú. Žatec, podáváme připomínky ke změně územního plánu č.
6. Města Žatec, která byla předložena k opakovanému veřejnému projednání na den
22.10.2018, a to změnu v textové části:
6.1 Společná ustanovení, kdy bylo v části A), bodu A1) doplněno, že na celém správním
území je nepřípustné provádět (mj.) výstavbu malých vodních elektráren.
Se zavedením nepřípustnosti staveb malých vodních elektráren na celém správním území
společnost Landreal s.r.o. zásadně nesouhlasí. Společnost Landreal s.r.o. má za to, že zahrnutí
staveb malých vodních elektráren jako nepřípustných je ryze účelové. Společnost Landreal
s.r.o. uzavřela s Povodím Ohře, státní podnik v roce 2013 nájemní smlouvu, jejímž
předmětem je pronájem pozemků p. č. 7138, 7032/75, 7032/54, 7032/1 a st. 6183 v k. ú. Žatec
v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Ohře, státní podnik, za účelem výstavby malé
vodní elektrárny. Ve prospěch společnosti Landreal s.r.o. svědčí pravomocné územní
rozhodnutí Městského úřadu Žatec, stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního
prostředí ze dne 20.1.2017, č.j. MUZA 1858/2017 (dále jen „Územní rozhodnutí“), které
společnost Landreal s.r.o. k umístění malé vodní elektrárny ve správním území
opravňuje. Město Žatec bylo se záměrem výstavby malé vodní elektrárny od počátku
srozuměno a jako účastník řízení vystupovalo i ve výše uvedeném územím řízení. O
srozumění města Žatec se záměrem výstavby malé vodní elektrárny svědčí četná
korespondence i osobní jednání se starostkou města, která se uskutečnila dříve, než bylo
zadání změny č. 6 územního plánu schváleno (viz např. dopis města Žatec, Odboru rozvoje a
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majetku města ze dne 5.10.2015, zn. MUZA 24584/2015). Příslušné rozhodující a dotčené
orgány města Žatec v rámci schvalovacího procesu nikdy nesdělily svůj nesouhlas k tomuto
záměru. S námitkami města Žatec v územním řízení se stavební úřad v plném rozsahu
vypořádal v odůvodnění Územního rozhodnutí, kdy například dovodil, že nedojde k
překročení limitů pro využívání území z hlediska poměru hlavního využití (60%) a
přípustného využití. Tím stavební úřad mj. potvrdil i nesprávnost vyhodnocení předchozí
připomínky společnosti Landreal s.r.o. v rámci společného jednání (v upraveném návrhu
změny č. 6 územního plánu k opakovanému veřejnému projednání je toto předcházející –
nesprávné – vyhodnocení připomínky uvedeno na str. 55 a 56). Z tohoto pohledu je tedy
zřejmé, že faktické připomínky společnosti Landreal s.r.o., které byly v minulosti
učiněny, nebyly dosud řádně (a správně) vypořádány, a proto na svých předchozích
připomínkách společnost Landreal s.r.o. nadále trvá a v plném rozsahu na ně odkazuje
a žádá jejich opětovné projednání. Nad rámec toho společnost Landreal s.r.o. uvádí:
Je zřejmé, že změna č. 6 územního plánu ve verzi připravené k opakovanému veřejnému
projednání přímo směřuje k zamezení záměrů a poškození práv společnosti Landreal
s.r.o., které jí svědčí (nejen) na základě Územního rozhodnutí. Z tohoto pohledu jde o
zřejmou vadu v návrhu změny č. 6 územního plánu, neboť tento návrh se nevypořádává
s předmětným pravomocným Územním rozhodnutím, které je pro město Žatec, jakožto
účastníka územního řízení, jakož i pro správní orgány (tj. i orgán územního plánování)
závazné. Společnost Landreal s.r.o. upozorňuje, že bude-li v důsledku navrhované
změny územního plánu právně vyprázdněno Územní rozhodnutí, jež je pro město Žatec
závazné, a dojde-li tak ke zmaření realizace účelu uzavřené nájemní smlouvy, budou se
pohybovat vzniklé škody v řádech desítek milionů Kč, které půjdou na vrub právě
městu Žatec, jehož orgány při využívání nástrojů územního plánování zjevně ignorují
pro něj závazné Územní rozhodnutí.
V této souvislosti společnost Landreal s.r.o. také upozorňuje, že způsob přijímání navrhované
změny č. 6 územního plánu je zmatečný a nezákonný. Zadání změny č. 6 územního plánu
bylo schváleno 27.6.2016, kdy z tohoto zadání nevyplývá, že by změna č. 6 měla směřovat k
zahrnutí malých vodních elektráren jako nepřípustných staveb v celém správním území. Tento
„zákaz“ (resp. stanovení nepřípustnosti těchto staveb) byl do návrhu změny č. 6 územního
plánu zahrnut až pro veřejné projednání, z čehož vyplývá, že veškerá předcházející stanoviska
dotčených a nadřízených orgánů jsou v tomto směru nepoužitelná. Zejména také není
použitelné stanovisko o odstranění nedostatků vydané dne 20.12.2017 č.j. 265/UPS/2016.
Mezi podklady k vypracování návrhu změny č. 6 není zahrnuto předmětné Územní
rozhodnutí a návrh změny č. 6 se nevypořádává s dopady navrhovaných změn do tohoto
Územního rozhodnutí, včetně způsobu financování škod za změny území dle § 102
stavebního zákona (zejména s ohledem na existenci Územního rozhodnutí). Pokud má
být přijata takto zásadní změna územního plánu, měly by v jejím návrhu být řešeny i
tyto právní a ekonomické dopady pro město Žatec, neboť pouze tak může být učiněn
relevantní závěr o přijetí či nepřijetí návrhu změny č. 6 územního plánu.
Nejméně od vydání Územního rozhodnutí (tj. nejméně již od 20.1.2017) je pořizovatel změny
č. 6 územního plánu srozuměn s tím, že část správního území, v níž je dosud nevyužitý
energetický potenciál řeky Ohře, má být využita k výstavbě malé vodní elektrárny v souladu
se státními i evropskými regulemi podporujícími obnovitelné zdroje energie (viz zejména:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23.4.2009 o podpoře
využívání energie z obnovitelných zdrojů, zákon č. 165/2012, o podporovaných zdrojích
energie, Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie schválený dne 25.1.2016 Vládou
ČR, Státní energetická koncepce České republiky, resp. její aktuální verze z února 2010, kde
je v rámci dílčích cílů uvedeno: „Podporovat výstavbu a využívání malých vodních zdrojů pro
výrobu elektřiny, zvláště pak malé vodní elektrárny“). Změna č. 6 územního plánu všechny
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tyto regule zjevně porušuje. Územní rozhodnutí přitom bylo vydáno pořizovatelem změny č.
6 územního plánu, čímž byla adresátech tohoto Územního rozhodnutí vyvolána dobrá víra v
tom směru, že daná lokalita je pro výstavbu malé vodní elektrárny určena.
S ohledem na vše výše uvedené je zřejmé, že změna č. 6 územního plánu je navrhována
účelově ve smyslu nepřípustné nezákonnosti (viz k tomu rozsudek NSS sp. zn.. 1 Ao 1/2010),
neboť k ní pořizovatel přistoupil až poté, co bylo vydáno Územní rozhodnutí ve prospěch
společnosti Landreal s.r.o. Navrhovaná změna č. 6 územního plánu je v textové části 6.1. části
A), bodu A.1 neopodstatněná a v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se jeví jako ryze
účelová, směřující k poškození zájmů společnosti Landreal s.r.o., a tedy nezákonná.
V návaznosti na průběh opakovaného veřejného projednání, kdy ze strany pořizovatele bylo
sděleno, že budou připomínky a případné námitky vlastníka v tomto směru vyhodnoceny jako
opožděné, společnost Landreal s.r.o. upozorňuje, že dle § 22 odst. 1 stavebního zákona je pro
počítání lhůt stanovených tímto zákonem rozhodný den konání posledního veřejného
projednání. Účelem veřejného projednání je především seznámit veřejnost s připravovaným
návrhem územně plánovací dokumentace a cílem je umožnit veřejnou diskusi o obsahu jejich
řešení, shromáždit připomínky a námitky (nikoliv je přímo při veřejném projednání
vyhodnocovat). Stavební zákon nestanoví prekluzivní lhůtu pro podání připomínek a námitek
pro případ konání opakovaného veřejného projednání. I kdyby však pořizovatel vycházel z
toho, že při opakovaném projednání lze uplatnit jen námitky a připomínky vztahující se k
územím dotčeným poslední změnou v návrhu změny č. 6 územního plánu, pak je nutné
upozornit na to, že nepřípustnost staveb malé vodní elektrárny se vztahuje na celé správní
území, tj. z logiky věci i na území měněná posledními úpravami v návrhu změny územního
plánu. Dále má společnost Landreal s.r.o. za to, že k pravomocným a vykonatelným
rozhodnutím, tj. i k Územnímu rozhodnutí, je dána povinnost pořizovatele přihlížet k nim z
úřední povinnosti, neboť taková rozhodnutí jsou závazná pro všechny orgány. Předmětné
Územní rozhodnutí přitom bylo doručeno již po jeho vydání i do datové schránky
pořizovatele.
Dále společnost Landreal s.r.o. upozorňuje, že Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne
23.2.2017, tj. ještě před nabytím právní moci opatření obecné povahy č. 1/2016, kterým se
stanoví územní opatření o stavební uzávěře vydané Radou města Žatec. Nelze tedy přijmout
argumentaci, že návrh změny č. 6 změny územního plánu tuto stavební uzávěru „pouze“
přejímá.
Společnost Landreal s.r.o. žádá, aby byly z výčtu uvedeného v kapitole 6.1, části A),
bodu A.1 upraveného návrhu změny č. 6 územního plánu (předloženého k opakovanému
veřejnému projednání) vyškrtnuty stavby malých vodních elektráren (vyškrtnuto
ustanovení o nepřípustném provádění výstavby malých vodních elektráren na celém
správním území) a aby byla naopak přípustnost umísťování staveb malých vodních
elektráren výslovně stanovena v části B) Zastavěné území a zastavitelné plochy a C)
Nezastavěné území.
Vyhodnocení:
Z formálního hlediska:
Uvedené podání není námitkou, protože k podání námitek je oprávněn dle § 52 odst. 2)
stavebního zákona pouze vlastník pozemku a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti. Podatel není vlastníkem nemovitosti, ale pouze jejím
nájemcem.
Zatímco o vypořádání námitek rozhoduje zastupitelstvo příslušné obce, u připomínek probíhá
pouze jejich vyhodnocení pořizovatelem. Účelem připomínky je sdělení, čeho se podatel
domáhá, a věcné důvody, které ho k tomu vedou (např. poukazy na lepší řešení). Argumentace
právního charakteru nemá při podání připomínky žádnou právní účinnost, je nadbytečná
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(podatel připomínky není oprávněn k žalobě proti ÚPD) a nemusí být proto ani
vypořádávána.
Nicméně podatel se dopustil několika omylů, a protože citace je součástí veřejně přístupné
dokumentace a některá tvrzení by mohla uvést veřejnost v omyl, uvádí se zde objasnění:
• V prvé řadě je třeba odkázat na vypořádání námitky vlastníka pozemku, který podal námitku
ve stejné věci (Povodí Ohře, státní podnik), protože některé omyly jsou obdobné.
• Připomínky se nevypořádávají, ale jsou vyhodnoceny pořizovatelem. Tato vyhodnocení nelze
přezkoumat a proto ani není možné posuzovat, zda byly vyhodnoceny „řádně“ nebo
„správně“ ani se dožadovat změny vyhodnocení. Nadto vyhodnocení připomínky ze
společného jednání nebo z prvního veřejného projednání se může následně změnit v procesu
projednávání na základě vývoje v území např. po opakovaném veřejném projednání.
• Opět je třeba zdůraznit rozdíl mezi veřejnou správou a samosprávou. Orgány města jsou
např. zastupitelstvo města nebo rada města a vykonávají samosprávu města; na rozdíl od
stavebního úřadu nebo úřadu územního plánování, které vykonávají státní správu a jsou
součástí Městského úřadu. Orgán města Žatec, zastupitelstvo, vykonalo poslední úkon při
pořizování Změny č. 6 ÚP (tedy „při využívání nástrojů územního plánování“) schválením
Zadání Změny č. 6 ÚP, k čemuž ovšem došlo dříve, než bylo vydáno sporné územní
rozhodnutí.
• O zákonnost postupů pořizování při opakovaném veřejném projednání je postaráno na
úrovni stavebního zákona, zvl. v § 52 a § 53 i bez péče podatele. Možnost kontroly
nadřízeného orgánu je garantována v § 53 odst. 1 stavebního zákona a je opakovaně
uplatňována po každém novém projednání.
• Požadavek na řešení právních a ekonomických dopadů změny ÚP pro město Žatec je nad
rámec pravomocí územního plánování. ÚP a jeho změny jsou pořizovány a vydávány v režimu
stavebního zákona; rozsah tematiky, kterou může řešit ÚP, je dána v § 19 odst. 1. V textové
části odůvodnění se tyto skutečnosti uplatňují pouze v rozsahu, který slouží k odůvodnění
řešení. Pro odborné vyhodnocení právních nebo ekonomických důsledků řešení slouží jiné
typy dokumentací.
• Aplikace § 22 odst. 1 je mylná, protože tento § upravuje případ, kdy se ke stejné etapě
pořizování koná více veřejných projednání (např. pro rozlehlost území nebo velký zájem
veřejnosti). Ve věci omezení rozsahu tematiky projednání při opakovaném veřejném
projednání je třeba opět odkázat na § 53 odst. 2 věta třetí.
• Bez ohledu na rozsah ploch dotčených ustanovením o zákazu výstavby MVE je rozhodující,
že tato skutečnost již byla projednávána na prvním veřejném projednání a od té doby nedošlo
ke změně řešení.
• Tvrzení, že „Územní rozhodnutí přitom bylo doručeno již po jeho vydání i do datové
schránky pořizovatele.“ je mylné, pořizovatelem je Úřad územního plánování, který nebyl
účastníkem řízení.
Z věcného hlediska:
Město Žatec s výstavbou MVE nesouhlasí od roku 2006, o čemž byla společnost Landreal
s.r.o. několikrát obeznámena a tento nesouhlas byl několikrát potvrzen při jednání rady a
zastupitelstva města, a to i při osobním jednání se zástupci společnosti Landreal s.r.o.,
v neposlední řadě při záporném vyjádření k územnímu řízení a následnému odvolání proti
vydanému územnímu rozhodnutí. Projednávání stavební uzávěry bylo zahájeno v červenci
2015, což společnost Landreal s.r.o. věděla, jelikož proti stavební uzávěře podala dne
11.8.2015 námitku. Na základě této námitky bylo projednávání stavební uzávěry pozastaveno
z důvodu snahy města se dohodnout se společností Landreal s.r.o. o čemž vypovídá i
společností uvedený dopis MUZA 24584/2015 ze dne 5.10.2015. Město pokaždé projednalo
žádost společnosti Landreal s.r.o. a nikdy neudělilo souhlas se stavbou, což např. dokazuje
usnesení RMŽ č. 402/16 ze dne 7.11.2016, nebo rozhodnutí RMŽ o pořízení a vydání stavební
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uzávěry anebo nesouhlasným vyjádřením a následným odvoláním proti vydanému územnímu
rozhodnutí. Tvrzení podatele, že byla vyvolána „dobrá víra, že daná lokalita je pro výstavbu
malé vodní elektrárny určena“ je tedy snadno zpochybnitelné.
Vzhledem k tomu, že ani v listopadu 2016 nedošlo mezi městem a společností Landreal s.r.o.
k dohodě, bylo zahájeno pokračování vydání stavební uzávěry. Součástí dalšího
(opakovaného) projednávání stavební uzávěry bylo vypořádání se s námitkou Povodí Ohře
s.r.o. a společnosti Landreal s.r.o. V rámci tohoto jednání již k dalším námitkám a
připomínkám nedošlo.
Předmětný pozemek je součástí Smíšené plochy nezastavěného území a dle vyhodnocení
podmínek ÚP je zastavitelnost a vztah hlavního a přípustného využití již vyčerpána
revitalizací břehu Městem Žatec. Ani plánované využití jezu neodpovídá koncepci využití ze
strany města. Město na svém území má již jednu MVE a několik FVE, čímž je zřejmé, že
podporuje obnovitelné zdroje. V tomto případě ovšem hájí veřejné zájmy ochrany hodnot a
také vynaložené nemalé veřejné náklady na revitalizaci této lokality.
ZMŽ dne 24.6.2015 schválilo pořízení změny č. 6 ÚP Žatec, součástí materiálu byl stručný
obsah, čeho všeho se změna ÚP bude týkat, a jedním z bodu bylo i zapracování stavební
uzávěry (ta byla vypracována a projednána až na základě schválení pořízení změny č. 6 ÚP).
Dle § 97 stavebního zákona je přímo stanoveno, že vypracování a následné vydání stavební
uzávěry může být zahájeno až po rozhodnutí o pořízení územního plánu nebo jeho změny. Což
bylo dodrženo, jelikož zahájení projednání stavební uzávěry bylo zahájeno 21.7.2015. Jak již
bylo řečeno, projednávání o stavební uzávěře bylo pozastaveno z důvodu snahy města se
dohodnout se společností Landreal s.r.o. na podmínkách využití daného území a tím došlo
k tomu, že zadání změny územního plánu bylo schváleno dříve než stavební uzávěra. Stavební
uzávěra je podkladem změny územního plánu, v době vydání stavební uzávěry neexistovaly
žádné pravomocné územní rozhodnutí, příp. řádně uzavřená veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní rozhodnutí, nebo stavební povolení, popř. stavby, které v době tohoto
nařízení jsou již realizovány - Územní rozhodnutí o umístění stavby MVE Žatec nabylo právní
moci dne 23.2.2017, a to vyznačením právní moci zpětně až po nabytí právní moci
rozhodnutím o odvolání proti územnímu rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, tj. dne
23. 8. 2017 – na toto rozhodnutí byl ze strany města prostřednictvím advokátní kanceláře
podán podnět k přezkumu rozhodnutí a správní žaloba. Dne 16.1.2019 rozhodl Krajský soud
v Ústí nad Labem takto - Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru územního
plánování a stavebního řádu, ze dne 21. 8. 2017, č. j. 135/UPSZ/2017, JID:
131744/2017/KUUK, se pro nezákonnost zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení,
z čehož vyplývá, že vydané územní rozhodnutí není pravomocné. V době projednávání změny
č. 6 ÚP neexistovalo pravomocné územní rozhodnutí, které by bylo podkladem probíhající
změny územního plánu. Stavební uzávěra byla projednávána 2x s tím, že podruhé již bylo
součástí stavební uzávěry i samotné vypořádání stanovisek, připomínek a námitek. K tomuto
projednávání nebyla podána žádná připomínka a námitka ani nesouhlasné stanovisko
dotčeného orgánu.
Stavební uzávěra nebyla součástí společného jednání návrhu změny ÚP, v rámci samotného
jednání bylo na toto upozorněno a bylo to součástí připomínek ke společnému jednání.
V rámci další etapy projednání ÚP byla stavební uzávěra doplněna a v rámci veřejného
projednání i projednána. Návrh změny ÚP pro veřejné projednání byl řádně oznámen
veřejnou vyhláškou a rovněž byly obeslány dotčené orgány k vydání stanovisek. Nebyla
zaslána žádná námitka, připomínka či nesouhlasné stanovisko, které by nesouhlasilo se
stavební uzávěrou. Při opakovaném veřejném projednání se dle § 53 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, územní plán projednává v rozsahu úprav proti veřejnému projednání, tzn., že při
opakovaném veřejném projednání už nelze uplatňovat stanoviska, připomínky a námitky
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k částem řešení, které nebyly od původního veřejného projednání měněny, přitom se postupuje
obdobně podle § 52 stavebního zákona a zde je uvedeno v odst. 3, že nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky …...
Zmiňované územní rozhodnutí nebylo vydáno pořizovatelem, v té době byl pořizovatelem
Město Žatec, odbor rozvoje a majetku města – úřad územního plánování. Město bylo v té době
pouze účastníkem řízení, které se hned po vydání územního rozhodnutí odvolalo.
Vlastník ani nájemce pozemku není omezen na svých právech. Omezen by byl, kdyby změna
využití území měnila způsob využití pozemku oproti stavu, který již existuje.
Zmiňovaná Směrnice 2009/28/ES nestanovuje pro územní plánování žádné povinnosti, je
převzata zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, jenž také nestanoví
žádné povinnosti ve vztahu k územnímu plánování. Přijetí těchto dokumentů neznamená, že
při vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj území má podpora elektřiny z obnovitelných
zdrojů přednost před dalšími hledisky významnými pro udržitelný rozvoj území, které mají být
ve vyváženém vztahu. Jedná se o obecné formulace a ani tyto dokumenty nestanoví přímo
konkrétní regulaci. Ve veřejném zájmu musí být vytvářeny podmínky pro udržitelný rozvoj,
jehož součástí je příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj i soudržnost společenství
obyvatel. Tyto podmínky musí být ve vyváženém vztahu a podpora elektřiny z obnovitelných
zdrojů nemá přednost před dalšími hledisky významnými pro udržitelný rozvoj území.
Ustanovení § 18 stavebního zákona ukládá zajišťovat předpoklady pro udržitelný rozvoj
území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s
cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území,
vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém
vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval
podmínky života generací budoucích a v neposlední řadě koordinovat veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu
veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Ustanovení §
19 odst. 1 stavebního zákona, ukládá povinnost prověřování a posuzování potřeb změn
v území, zhodnocovat veřejný zájem, jeho přínosy, problémy, rizika s ohledem například na
veřejné zdraví, životní prostředí a na hospodárné využívání území. Dále stanovovat koncepci
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na
změny v území. Stavební uzávěrou a následně změnou ÚP zde dochází k vážení soukromého
zájmu na možné využití energetického potenciálu vody k výrobě elektřiny a zájmu obyvatel
území města na zachování břehových partií, toků ve vymezeném území bez jakékoli činnosti
právě v zájmu ochrany vodních toků a jejich okolí a případné další využití tohoto území k
rekreačním, sportovním a společenským účelům. Změna územního plánu se nikterak nepříčí
právní úpravě cílů a úkolů územního plánování podle stavebního zákona a není ani v rozporu
s § 5 odst. 1 zákona o vodách. Vedle energetického potenciálu povrchových vod, které jsou
podřaditelné hospodářskému využití, jsou tu ještě další hodnoty, které je zapotřebí při
územním plánování vyhodnocovat a chránit. Právě ochrana architektonických a
urbanistických hodnot v území převážila nad zájmem hospodářského využití energetického
potenciálu povrchových vod. Vodní toky jsou ze zákona významnými krajinnými prvky a jsou
důležité pro zachování krajinného rázu, současně uvádíme, že řeka Ohře je vyhlášenou
lokalitou Natura 2000 - EVL a v místě požadované výstavby MVE se nachází lokální
biocentrum LBC 10 a nadregionální biokoridor K20. Proto v těchto prostorách nelze připustit
aktivity, které by mohly ohrožovat faunu a flóru. Provedená změna územního plánu na
řešeném území, je pro život města nejvýznamnější, a tudíž tam nelze povolovat žádnou
činnost, která by možné budoucí využití znemožnila nebo ztížila. Tato změna zakazuje jakékoli
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činnosti, které by ztížily či omezily využití daného území právě pro rekreaci, sport, případně
společenské akce.
Město, v zájmu města, může umístění takových zařízení územním plánem regulovat.
(podstata připomínky shodná s námitkou společnosti Povodí Ohře s.p. - vyhodnocení námitky)
Vypořádání: připomínce se nevyhovuje.
Námitka proti návrhu změny c. 6 Územního plánu města Žatec - obdržená mimo termíny
řádného projednání (po veřejném projednání a před opakovaným veřejným projednání).
Manž. Šmídovi, Čičovická 1700/62, Praha 6 - Výzva k okamžité opravě zjevných chyb v
Územním plánu města Žatec
jako majitelé (spolu s manželkou ve SJM) nemovitostí zapsaných v k.ú. Žatec, č. LV 6784,
zapsané u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Žatec, kdy se jedná
konkrétně o pozemek parc.č. St. 562 (součástí pozemku je budova čp. 378) o výměře 100 m2
pozemek parcč. St. 560/1 o výměře 299 m2 a pozemek parc.č. St. 560/2 o výměře 54 m2
upozorňujeme Úřad územního plánování v Žatci, že vymezení řady ploch v rámci platného
územního plánu odporuje závazným právním předpisům.
Po prostudování návrhu změny č. 6 Územního plánu města Žatec žádáme, aby v rámci
schvalování změny č. 6 územního plánu města Žatec bylo do změny č. 6 zapracováno:
Nerudovo náměstí - pozemek parc. č. St. 562 je v současném Územním plánu města Žatce
zařazený jako plocha pro bydlení individuální, hlavní využití - bydlení v rodinných domech, a
to přesto, že na pozemku je postaven bytový dům č.p. 378 o třech podlažích. Součástí
oploceného areálu bytového domu jsou rovněž stavební parcely č. St. 560/1 a St. 560/2.
Právní předpisy jasně určují, které stavby mají být považovány za bytové a které za rodinné
domy, což se projevuje v určení pozemkových parcel. Nejpodrobnější úprava je obsažena ve
vyhlášce č. 501/2006 Sb., která byla platná a účinná již v době schvalování Územního plánu
města Žatce, stejně jako během projednávání a schvalování všech jeho pozdějších změn.
a) stavbou pro bydlení
1. bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na
trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena,
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na
trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři
samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví,
z této formulace jasně vyplývá, že budova č.p. 378 je bytovým domem a pozemkové
parcely s ním tvořící funkční celek mají být vedeny jako pozemky pro bydlení kolektivní
- v bytových domech.
Očekáváme nápravu a uvedení faktického stavu do souladu s Územním plánem města Žatce
dle platných právních předpisů.
Vyhodnocení: Vzhledem k tomu, že námitka byla podána mimo termíny řádného projednání,
přehodnotil pořizovatel námitku na připomínku, která byla zapracována do opakovaného
veřejného projednání.
Vypořádání: připomínce se vyhovuje.
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obdržené stanoviska a jejich vyhodnocení
k veřejnému projednání
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče - Řešené území je územím
s možnými archeologickými nálezy. Dotčeným orgánem státní památkové péče, který
uplatňuje stanoviska ve věci návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec je podle § 26 odst. 2
písm. c) výše citovaného zákona, Ministerstvo kultury České republiky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek. Archeologické území respektováno.
Ministerstvo průmyslu a obchodu – S návrhem změny č. 6 ÚP Žatec souhlasíme bez
připomínek. Odůvodnění: Lokality, které jsou předmětem Změny č. 6 ÚP, leží mimo
dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů
i chráněná ložisková území. Západní, severní a jihovýchodní část správního území města sice
pokrývají nebilancovaná ložiska štěrkopísků č. 524900 Žatec – u řeky, č. 5248400 Žatec,
č. 52488000 Žatec – Dolní klobása, č. 5248700 Žatec – Horní klobása, č. 5248500 Velichov
u Žatce, č. 5249500 Žatec – V ráji, č. 5249300 Bezděkov u Žatce a č. 5249600 Bezděkov – U
hrušky, ta však nepředstavují žádný limit využít území, stejně jako plochy ostatního
prognózního zdroje cihlářské suroviny č. 9272400 Radíčeves severně od Radíčevsi a
č. 9272500 Milčeves, zasahující do k.ú Milčeves z k.ú. Měcholupy.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - Krajský úřad
Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený orgán ve věcech
silnic II. a III. třídy v souladu s ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s návrhem změny č. 6 Územního plánu
Žatec žádné připomínky. Koncepce dopravní infrastruktury se změnou č. 6 územního plánu
Žatec nemění.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - Správní orgán n e m á
n á m i t k y k oznámení o zahájení řízení změny č. 6 územního plánu obce Žatec. Správní
orgán obdržel dne 29. 3. 2018 oznámení o zahájení řízení změny č. 6 územního plánu obce
Žatec. Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval přístupné dokumenty k oznámení
o zahájení řízení změny č. 6 územního plánu obce Žatec a následně bylo Krajskou veterinární
správou Státní veterinární správy pro Ústecký kraj vydáno stanovisko č. j. SVS/2018/040881U pro územní plán. Vzhledem ke skutečnosti, že tímto návrhem nejsou dotčeny žádné
subjekty, které jsou pod státním veterinárním dozorem, nemá Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro Ústecký kraj k tomuto návrhu námitky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec - Z posouzení předložené
Územně plánovací dokumentace v rozsahu ustanovení § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb.,
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Ústeckého kraje, územní
odbor Žatec k závěru, že Návrh zadání změny č. 6 územního plánu Žatec splňuje.
HZS Ústeckého kraje, územní odbor Žatec vycházel při vydání stanoviska z těchto podkladů:
- §10 odst. 6 zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- §20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku - Dle zaslaných podkladů je zřejmé, že se akce nedotýká majetku
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Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. S Návrhem změny č.6 územního plánu Žatec
souhlasíme a nemáme žádné připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha –
Ministerstvo obrany – Česká republika, jehož jménem na základě Rozkazu ministra obrany
č.39/2011 Věstníku MO, Zabezpečení výkonu působnosti ve věcech územního plánování a
stavebního řádu v platném znění, jednám souhlasí s předloženým „Návrhem změny č. 6
územního plánu“ Žatec za předpokladu zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany
do grafické části: jev 082 (pro podpovrchové stavby a veškeré zemní práce), který je nutno
respektovat podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu. Rozsah a průběh tohoto zájmového území byl předán v rámci dat pro ÚAP.
Vyhodnocení: limity jsou respektovány.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší –
bez připomínek (upozorňuje na povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí dle
přílohy č. 1 zákona. Tento požadavek má přímou vazbu na využití území pro průmyslové
a zemědělské účely (rozvojové lokality); vodní hospodářství – posoudil předložený návrh
a sděluje, že nemá k návrhu připomínky; ochrana přírody a krajiny - sdělujeme, že oproti
původnímu návrhu územního plánu nedošlo v předložené územně plánovací dokumentaci
k takové změně, která by mohla významně negativně ovlivnit maloplošná zvláště chráněná
území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, ani lokality s aktuálně známým výskytem
zvláště chráněných druhů. Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska zamýšlené úpravy hranice
NBK 201 nebylo ze strany MŽP, jako příslušného správního orgánu, vydáno negativní
stanovisko a současně záměr předmětné úpravy vymezení NBK byl prověřen
biologickou studií a potvrzen autorizovaným architektem pro zpracování ÚSES jako
přípustný, nemáme k navrhovaným úpravám zásadních připomínek.; ochrana ZPF - v návrhu
Změny č. 6 územního plánu Žatec k těmto změnám: byla vyřešena enkláva, která vznikala
vymezením lokality OV9 a to vymezením nové lokality ZV2 pro zemědělskou výrobu. Tato
lokalita představuje zábor 0,3408 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany. S tímto
řešením lze z pohledu ochrany ZPF souhlasit, návrh uvedených lokalit OV9 i ZV2 byl shledán
v souladu s § 4 zákona. Lokality SV29 a DP5 byly vyjmuty z návrhu. Byla rozšířena lokalita
DP6 z původně navrhovaného záboru 0,2201 ha na 0,4464 ha zemědělské půdy zařazené
do III. třídy ochrany. S touto úpravou lze z hlediska ochrany ZPF souhlasit, byla shledána
v souladu s § 4 zákona. Dále byla nově navržena lokalita BV7-r, která představuje rozšíření
lokality BV7 z platného ÚP na úkor lokality RZ12 (pro rekreace – zahrádkové kolonie) dle
platného ÚP. Tato lokalita představuje zábor 0,4141 ha zemědělské půdy zařazené do I. třídy
ochrany. Vzhledem k tomu, že tato lokalita přímo navazuje na zastavěné území a vymezenou
plochu BV7 z platného ÚP, lze výjimečně se zařazením této lokality do návrhu souhlasit, byla
shledána v souladu s § 4 zákona. Dále byla nově navržena lokalita TI2 pro technickou
infrastrukturu představující zábor 0,6374 ha zemědělské půdy zařazené do II. třídy ochrany.
Tato lokalita je určena pro sběrný dvůr v lokalitě Perč, a byla vymezena na úkor lokality PV6
plochy výroby určené pro nakládání s odpady podle platného ÚP. Vzhledem k umístění
a požadovanému účelu vymezení této lokality lze výjimečně s jejím zařazením do návrhu
souhlasit, byla shledána v souladu s § 4 zákona; státní správa lesů – Při dotčení pozemků
do vzdálenosti 50 m od okraje lesa, je povinností projektanta nebo pořizovatele územně
plánovací dokumentace postupovat podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona a stavby lze
umístit pouze se souhlasem orgánu státní správy lesů obce s rozšířenou působností;
posuzování vlivů na životní prostředí - „změnu č. 6 územního plánu Žatec“ není nutno
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Oproti původnímu návrhu změny č. 6
Územního plánu Žatec nedošlo ke změnám, které by bylo nutné posoudit z hlediska vlivů
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na životní prostředí podle zákona (SEA). prevence závažných havárií - v daném území se
nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií, ve znění pozdějších přepisů. Z výše uvedeného důvodu není Krajský úřad Ústeckého
kraje dotčeným správním úřadem.
Vyhodnocení: v rámci změny č. 6 ÚP nejsou v OP lesa vymezovány nové zastavitelné plochy,
stanovisko bez připomínek.
Ministerstvo vnitra ČR - V souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona a po prověření u
odborných garantů Ministerstva vnitra ČR Vám sděluji, že z hlediska naší působnosti
neuplatňujeme k pozměněným částem návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec žádné
připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - Po zhodnocení souladu předložené změny
návrhu územního plánu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se vydává
toto stanovisko: S návrhem Změny č. 6 ÚP Žatec se souhlasí. S návrhem Změny č. 6
Územního plánu Žatec, se souhlasí a požaduje se respektování následujícího požadavku:
s ohledem na ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 272/2000
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů,
požadujeme v dalším stupni řízení (v územním řízení) akusticky posoudit lokalitu Z 9
ve vztahu k provozu na komunikaci 225 a lokalitu Z 18 ve vztahu k provozu na komunikaci
I/27.
Vyhodnocení: podmínka se týká územního řízení, územního souhlasu atd., bez připomínek.
Ministerstvo kultury ČR - Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec: Z hlediska
památkové ochrany se v rámci řešeného území nachází:
 Městská památková rezervace Žatec, prohlášená Výnosem MK ČSR č.j. 16.417/87-VI/1
ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova,
Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle,
Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého
hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském
údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice,
Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko
za památkové rezervace; vedená v ÚSKP pod číslem rejstříku 1009.
 Městská památková zóna Žatec, vyhlášená Vyhláškou MK č. 108/2003 Sb., ze dne
1. dubna 2003 o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích
za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu; vedená v ÚSKP ČR pod číslem
rejstříku 2436.
 Ochranné pásmo městské památkové rezervace Žatec, vyhlášené Rozhodnutím ONV
v Lounech o zřízení ochranného pásma městské památkové rezervace Žatec č.j. kult/1124/87
ze dne 17. 12. 1987 a Rozhodnutím OkÚ v Lounech o rozšíření ochranného pásma městské
památkové rezervace v Žatci č.j. RK-1172/95/401 ze dne 17. 8. 1995; vedené v ÚSKP ČR
pod číslem rejstříku 3003.
 Ochranné pásmo městské památkové zóny Žatec, vyhlášené Rozhodnutím Městského
úřadu v Žatci o zřízení ochranného pásma městské památkové zóny Žatec č.j.
MUZA31941/2015 ze dne 30. 11. 2015.
 V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní památky (dále jen KP), vedené v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku. Jejich seznam je k dispozici
na webových stránkách Národního památkového ústavu: http://www.pamatkovykatalog.cz/.
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 Území řešené územním plánem je nutno chápat též jako území s archeologickými nálezy
ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.
Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán
zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě prostudování upravené
dokumentace návrhu Změny č. 6 ÚP Žatec k veřejnému projednání lze konstatovat,
že všechny požadavky památkové péče formulované ve výše uvedených písemných
stanoviscích Ministerstva kultury byly zohledněny. Z hlediska kulturních hodnot v řešeném
území tak nemáme k návrhu Změny č. 6 ÚP Žatec další připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - Společné
jednání o návrhu změny se konalo 31.1.2017 a dne 6.4.2017 vydal KÚ ÚK UPS negativní
stanovisko ve smyslu ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona; následně dne 20.12.2007 vydal KÚ
ÚK UPS potvrzení o odstranění nedostatků podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona
se závěrem, že lze zahájit řízení o vydání změny ÚP. KÚ ÚK UPS shledal, že od společného
jednání o návrhu změny č. 6 ÚP Žatec (ve znění zveřejněném k řízení o ÚP na internetových
stránkách www.mesto-zatec.cz (úřední deska) nedošlo ke změně řešení, která by měnila
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s Politikou
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 a zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č.1. KÚ ÚK UPS proto neuplatňuje stanovisko
ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad, životního prostředí - ochrana ovzduší –
sděluje, že dotčeným orgánem pro vydání stanoviska k územnímu plánu obce je dle
ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší příslušný krajský úřad; odpadové
hospodářství – posoudil předložený návrh a sděluje, že úřad souhlasí s návrhem změny č. 6
Územního plánu Žatec bez připomínek; ochrana přírody - Zdejší orgán ochrany přírody
upozorňuje na skutečnost, že v blízkosti ploch A114 a A116 roste památný strom jinan, jehož
ochranné pásmo sahá 222 cm od kmene tohoto stromu; ochrana ZPF - k návrhu změny č. 6
Územního plánu Žatec je dle ustanovení; státní správa lesů – k předloženému návrhu
uvádíme, že, s ním souhlasíme a k navrženým změnám nemáme připomínek; vodní
hospodářství – k uplatnění stanoviska k návrhu změny č. 6 Územního plánu (ORP) Žatec
příslušný krajský úřad. Pouze upozorňujeme, že část ploch A73 a A34 zřejmě zasahuje do
stanoveného záplavového území vodního toku Ohře. Část plochy A14 zřejmě zasahuje do
stanoveného záplavového území vodního toku Liboc. Zda a jakou měrou jsou předmětné
lokality zasaženy stanoveným záplavovým územím příslušného vodního toku je nutno
prověřit. Ve stanovených záplavových územích lze provádět pouze činnosti v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů; stavební úřad - Městský úřad Žatec, stavební a vyvlastňovací úřad
souhlasí s návrhem změny č. 6 Územního plánu Žatec bez připomínek; státní památková péče
- sděluje, že souhlasí s návrhem změny č. 6 Územního plánu Žatec bez připomínek.
Vyhodnocení: územní plán respektuje památný strom jinan – jedná se o změnu využití
stávajících objektů dle stavu; stanovená záplavová území jsou v územním plánu respektována
– jedná se o změnu z návrhové plochy na stav.
k vypořádání námitek k veřejnému projednání
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Ministerstvo průmyslu a obchodu – s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení
připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 6 ÚP Žatec souhlasíme bez připomínek.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - souhlasí s návrhem
rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec bez
připomínek.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku – K vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách uplatněných k
návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec nemáme žádné připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče - Dotčeným orgánem státní
památkové péče, který uplatňuje stanoviska ve věci návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec
je podle § 26 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, Ministerstvo kultury České republiky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Ministerstvo kultury ČR - neuplatňuje k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o
námitkách k veřejnému projednání návrhu Změny č. 6 Územního plánu Žatec žádné zásadní
připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - n e m á n á m i t k y
k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách ke Změně č. 6 územního plánu
Žatec.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - S návrhem vyhodnocení připomínek a
rozhodnutí o námitkách změny č. 6 ÚP Žatec se souhlasí.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší –
nemá k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách z hlediska ochrany ovzduší
připomínky; vodní hospodářství – nemá k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách
z hlediska ochrany ovzduší připomínky; ochrana přírody a krajiny - nemá z hlediska ochrany
přírody k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách připomínky; ochrana ZPF Připomínka Real Kára s.r.o. – požadavek o změnu zařazení pozemků 291/2 a 292/2 v k.ú.
Velichov u Žatce do plochy smíšených výrobních. Pozemek p.č. 291/2 k.ú. Velichov u Žatce
je dle platného ÚP zařazen do ploch smíšené obytné plochy se službami SOs8. Oba dotčené
pozemky jsou dle katastru nemovitostí součástí ZPF (pozemek 291/2 k.ú. Velichov u Žatce je
ornou půdou a pozemek 292/2 v k.ú. Velichov u Žatce trvalým travním porostem), na obou
pozemcích se nachází zemědělská půda zařazená do I. a II. třídy ochrany.
Připomínka UMBAKA s.r.o. – požadavek na zařazení pozemku p.č. 291/1 v k.ú. Velichov u
Žatce do smíšených ploch výrobních. Dotčený pozemek je dle katastru nemovitostí ornou
půdou zařazenou do II. třídy ochrany. Podle platného ÚP je tento pozemek zařazen do
smíšených ploch obytných se službami.
Připomínka Veroniky Müllerové a Tomáše Müllera – požadavek na zařazení pozemku p.č.
4558/23 a 4558/57 v k.ú. Žatec do ploch smíšených obytných – městských. Dotčené pozemky
jsou dle katastru nemovitostí orné půdy zařazené do IV. třídy ochrany. Podle platného ÚP je
tento pozemek zařazen do ploch bydlení individuální.
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Připomínka Karla Korfa a Mirky Korfové – opětovné zařazení pozemku p.č. 1675/1 k.ú.
Žatec do plochy smíšené výrobní. Dotčený pozemek je podle katastru nemovitostí ornou
půdou zařazenou do I. třídy ochrany.
Výše uvedené návrhy nového využití zemědělské půdy je nutné vyhodnotit z hlediska
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF dle § 5 zákona, aby mohl být jejich
návrh posouzen. K ostatním návrhům rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
nemáme zásadní připomínky; státní správa lesů – nemá k návrhu vyhodnocení připomínek a
rozhodnutí o námitkách připomínky; posuzování vlivů na životní prostředí - nemá k návrhu
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách k návrhu změny č. 6 Územního plánu
Žatec připomínky; prevence závažných havárií - v nejsme dotčeným správním úřadem.
Vyhodnocení: pozemky budou v rámci opakovaného veřejného projednání vyhodnoceny na
ZPF.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - s návrhem
vyhodnocení připomínek a návrhem rozhodnutí o námitkách lze, v souladu s ust. § 53 odst. 1
stavebního zákona souhlasit.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
k opakovanému veřejnému projednání
Ministerstvo průmyslu a obchodu – S návrhem změny č. 6 ÚP Žatec souhlasíme bez
připomínek.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče - Řešené území je územím
s možnými archeologickými nálezy. Dotčeným orgánem státní památkové péče, který
uplatňuje stanoviska ve věci návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec je podle § 26 odst. 2
písm. c) výše citovaného zákona, Ministerstvo kultury České republiky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek. Archeologická území respektována.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - souhlasí
s upraveným návrhem změny č. 6 Územního plánu Žatec žádné připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - KÚ ÚK UPS
shledal, že od veřejného projednání návrhu změny č. 6 ÚP Žatec (ve znění zveřejněném k
řízení o ÚP na internetových stránkách www.mesto-zatec.cz (úřední deska)) nedošlo ke
změně řešení, která by měnila zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní
vztahy, soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 a
Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č.1. KÚ ÚK UPS proto
neuplatňuje stanovisko ve smyslu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku – K návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec nemáme žádné
připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec
stanovisko.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.

- vydává souhlasné

Ministerstvo obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Praha –
Vydává ve smyslu §52 odst. 3 stavebního zákona a dle §4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona.
Stránka 38 z 41

vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek k veřejnému projednání a
k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP

Souhlasí s částmi řešení, které byly od veřejného projednání změněny. Navržené změny
nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - S návrhem Změny č. 6 Územního plánu Žatec,
se souhlasí. S návrhem změny č. 6 Územního plánu Žatec se souhlasí a požaduje se splnění
takto stanovené podmínky: - budou respektovány požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací, ve znění pozdějších předpisů
Vyhodnocení: podmínka v rámci ÚP respektována, podrobnost řešení patří do územního
řízení.
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - n e m á n á m i t k y
k upravenému a posouzenému Návrhu změny č. 6 územního plánu Žatec.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší –
nemá k návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec z hlediska ochrany ovzduší připomínky;
vodní hospodářství – posoudil předložený návrh a sděluje, že nemá k předmětnému
dokumentu připomínky; ochrana přírody a krajiny - sdělujeme, že ačkoli oproti původnímu
návrhu změny č. 6 územního plánu došlo k určitým změnám, nejedná se o takové změny,
kterými by mohly být dotčeny lokality se zdejšímu úřadu známým výskytem zvláště
chráněných druhů ani další zájmy ochrany přírody a krajiny – maloplošná zvláště chráněná
území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti ani prvky nadregionálního a regionálního
ÚSES. Nemáme k němu tudíž podstatných připomínek; ochrana ZPF - Od veřejného
projednání, ke kterému vydal zdejší orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále ZPF)
stanovisko, které je obsaženo ve vyjádření ze dne 2. 5. 2018, JID: 73739/2018/KUUK, č.j.:
1486/ZPZ/2018/UP-029 došlo v návrhu Změny č. 6 územního plánu Žatec k těmto změnám.
Byly nově navrženy lokality BK5 a BI36 umožňující bydlení. Tyto lokality se nalézají uvnitř
zastavěného území. S těmito lokalitami lze souhlasit, byly shledány v souladu s § 4 odst. 1
zákona a též s přihlédnutím k Společnému metodickému doporučení Odboru územního
plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP ze srpna 2013
podle kterého se plochy pro bydlení umísťované v zastavěném území z hlediska ochrany ZPF
nevyhodnocují, není k těmto plochám z hlediska ochrany ZPF námitek.
Nově byly vymezeny lokality SOm19 navrhovaná pro plochy smíšené obytné představující
zábor 0,0668 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany a SOm20 navrhovaná pro
plochy smíšené obytné představující zábor 0,3110 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy
ochrany. Tyto lokality byly vymezeny na úkor části lokality BI 23 pro plochy bydlení
individuální. S vymezením této lokality lze souhlasit, byla shledána v souladu s § 4 zákona.
Nově byla vymezena lokalita TI3 pro technickou infrastrukturu představující zábor 0,2978 ha
zemědělské půdy náležející do I. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu
navrhovanou ve veřejném zájmu pro nakládání s odpady – sběrný dvůr pro bioodpady pro
veřejnost, lze výjimečně s návrhem této lokality souhlasit.
Dále byla nově vymezena lokalita SV33 pro smíšené výrobní plochy představující 1,0424 ha
zemědělské půdy zařazené do I. a III. třídy ochrany. Tato lokalita byla vymezena místo
lokality SOs8 – smíšené obytné se službami dle platného ÚP. Vzhledem k tomu, že jsou
návrhem této lokality dotčeny půdy zařazené do I. třídy ochrany, které lze odejmout pouze v
případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF, a v
návrhu nebyla prokázána nezbytnost návrhu této lokality ani převažující veřejný zájem nad
veřejným zájmem ochrany ZPF, nelze s touto lokalitou souhlasit. Tato lokalita nebyla
shledána v souladu s § 4 zákona; státní správa lesů – vydává souhlasné stanovisko k návrhu
Stránka 39 z 41

vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek k veřejnému projednání a
k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP

změny č. 6 územního plánu Žatec veřejné projednání; posuzování vlivů na životní prostředí návrh změny č. 6 Územního plánu Žatec je nutno posoudit z hlediska vlivu na životní
prostředí. Návrh změny č. 6 územního plánu Žatce předložený pro fázi opakovaného
veřejného projednání vymezuje nové plochy, u kterých nelze vyloučit možnost vymezení
ploch pro umístění záměrů podléhajících posouzení a záměrů, které mohou způsobit výrazně
negativní zásah do životního prostředí, ovlivnění krajinného rázu, ekologické stability území a
udržitelného rozvoje území (SOs2 – smíšené obytné plochy se službami, která svou velikostí
6,39 ha přesahuje limit 5 ha pro záměry rozvoje sídel), a proto byla shledána nezbytnost
komplexního posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA); prevence
závažných havárií - v nejsme dotčeným správním úřadem.
Vyhodnocení:
ochrana ZPF - návrhová plocha SV33 (původní SOs8) byla do územního plánu dána v rámci
pořizování nového územního plánu v roce 2008. V té době došlo k vyhodnocení záboru půdy I.
a II. třídy a plocha byla odsouhlasena. V současné době se jedná pouze o změnu využití této
plochy, nejedná se o vymezení nové zastavitelné plochy. Plocha je vyhodnocena v kapitole K.
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL s odkazem
na kapitolu E.3., kde je uvedeno, že se jedná o plochu na okraji obce Velichova, na místo
dříve vymezené plochy SOs8 (smíšené obytné se službami) sousedící (navazující) na
návrhovou plochu pro průmyslovou výrobu PV 7. Nové využití bez obytné funkce je pro tuto
plochu vhodnější a to i z důvodu, že do plochy podélně zasahuje ochranné pásmo komunikace
I. tř. Jedná se o změnu využití stávající vyhodnocené zastavitelné plochy bez jakéhokoli
rozšíření.
posuzování vlivů na životní prostředí – vzhledem k tomu, že nově vymezená plocha SOs2 byla
do změny ÚP doplněna až v rámci pořizování samotné změny – po veřejném projednání,
nachází se na samém okraji rozvojové části města a v územním plánu jsou tyto plochy
zastoupeny v dostatečné míře, bude tato plocha upravena a zmenšena do 5 ha. Zbývající část
plochy bude přeřazena do územní rezervy.
Dne 4.12.2018 bylo vydáno po čj. 4242/ZPZ/2018/UP-125, kladné stanovisko Krajského
úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství k posouzení a vyhodnocení
ploch SV33 a SOs2 – ochrana ZPF - S ohledem k odůvodnění návrhu na využití této plochy
lze s návrhem této plochy souhlasit, byla shledána v souladu s § 4 zákona. K ostatním
plochám zůstává v platnosti stanovisko obsažené ve vyjádření ze dne 26.10.2018 pod č.j.:
3375/ZPZ/2018/UP-103, JID: 171018/2018/KUUK; posuzování vlivů na životní prostředí sděluje, že vzhledem k úpravě nově navržené plochy SOs 2 – smíšené obytné plochy, na
velikost menší než 5 ha, není nutno návrh změny č. 6 Územního plánu Žatec posoudit z
hlediska vlivu na životní prostředí. Návrh změny územního plánu nestanoví rámec pro
umístění záměrů podléhajících posouzení a po jeho důkladném prostudování nebyla shledána
nezbytnost komplexního posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).
k vypořádání námitek k opakovanému veřejnému projednání
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče - Dotčeným orgánem státní
památkové péče, který uplatňuje stanoviska ve věci návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec
je podle § 26 odst. 2 písm. c) výše citovaného zákona, Ministerstvo kultury České republiky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - souhlasí s návrhem
rozhodnutí o námitkách a návrhem rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému
projednání návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec bez připomínek
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
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vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek k veřejnému projednání a
k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP

Ministerstvo průmyslu a obchodu – s návrhem vyhodnocení připomínek a rozhodnutím o
námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 6 ÚP Žatec souhlasíme bez připomínek.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - n e m á n á m i t k y
návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec návrh vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o
námitkách k opakovanému veřejnému projednání.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec
stanovisko.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.

- vydává souhlasné

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - s návrhem
vyhodnocení připomínek a návrhem rozhodnutí o námitkách lze, v souladu s ust. § 53 odst. 1
stavebního zákona souhlasit.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší –
nemá k vyhodnocení a rozhodnutí o námitkách z hlediska ochrany ovzduší připomínky; vodní
hospodářství – nemá k vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách z hlediska ochrany
vod připomínky; ochrana přírody a krajiny - nemáme z hlediska ochrany přírody a krajiny
podstatných výhrad; ochrana ZPF - nemá k návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o
námitkách k opakovanému veřejnému projednání návrhu změny č. 6 Územního plánu Žatec
připomínky; státní správa lesů – není příslušný; posuzování vlivů na životní prostředí - nemá
k předloženému vyhodnocení a vypořádání námitek z hlediska zákona připomínky; prevence
závažných havárií - v nejsme dotčeným správním úřadem.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
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