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1)

Návrh na usnesení:

Varianta a)
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec - úplné
znění po změně č. 6, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a neschvaluje pořízení změny Územního
plánu Žatec - úplné znění po změně č. 6 – změna využití pozemků p.p.č. 4118/2 a 4121/2 k.ú.
Žatec ze Smíšené nezastavěné plochy na plochu Rekreace – zahrádková kolonie.
Varianta b)
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec - úplné
znění po změně č. 6, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a schvaluje pořízení změny Územního plánu
Žatec - úplné znění po změně č. 6 – změna využití pozemků p.p.č. 4118/2 a 4121/2 k.ú. Žatec ze
Smíšené nezastavěné plochy na plochu Rekreace – zahrádková kolonie, za podmínky úplné
úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů navrhovatelem.
Varianta c)
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec - úplné
znění po změně č. 6, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a schvaluje pořízení změny Územního plánu
Žatec - úplné znění po změně č. 6 – změna využití pozemků p.p.č. 4118/2 a 4121/2 k.ú. Žatec ze
Smíšené nezastavěné plochy na plochu Rekreace – zahrádková kolonie, za podmínky úplné
úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu městem.
Varianta d)
Zastupitelstvo města Žatce posoudilo předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec - úplné
znění po změně č. 6, dle písm. d) § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a schvaluje pořízení změny Územního plánu
Žatec - úplné znění po změně č. 6 – změna využití pozemku p.p.č. 4118/2 k.ú. Žatec ze Smíšené
nezastavěné plochy na plochu Zemědělská plocha – zahrady a sady, za podmínky úplné úhrady

nákladů na pořízení změny územního plánu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů navrhovatelem.
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce posoudila předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec – úplné znění po
změně č. 6 - změna využití pozemků p.p.č. 4118/2 a 4121/2 k.ú. Žatec a usnesením č. 484/19
upřednostňuje variantu d) pro posouzení žádosti Zastupitelstvem města Žatce.
Navrhovatel:
Aleksei Baklanov, př.bydliště – Chalupeckého 1915/7, 169 00 Praha 6, zastupuje na základě plné
moci Sergei Baklanov, př. bydliště - Za Chlumem 788, Bílina
Zařazení pozemku dle ÚP a současné využití:
Dle ÚP - mimo zastavěné území a zastavitelné plochy, Smíšené nezastavěné plochy.
Současné využití – zahrada bez stavby.
Návrh nového využití a důvod pro pořízení změny ÚP:
Rekreace – zahrádková kolonie.
Výstavba zahradní chatky.
Návrh na úhradu nákladů na pořízení změny ÚP:
Navrhovatel změny.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch (dle odst. 4 § 55 stavebního zákona):
Dle stavebního zákona § 55 odst. 4 lze vymezit další zastavitelné plochy změnou ÚP pouze na
základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.
Územní plán Žatec byl vydán v červnu 2008, do roku 2019 proběhlo 6 změn a v současné době se
pořizuje změna č. 7.
ÚP navrhl 25,6315 ha ploch pro o využití Rekreace – zahrádková kolonie. Tyto plochy do
dnešního dne, nebyly z větší části využity.

Obrázek 1 výřez z ÚP - znázornění využití lokality

3)
Stanovisko pořizovatele:
Posouzení úplnosti žádosti - předložený návrh je v souladu s odst. 1 § 46 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (kompletní návrh/žádost
o změnu územního plánu).
Posouzení souladu s právními předpisy - požadovaná změna je v souladu s právními předpisy.
Jedná se o změnu využití stávající plochy zařazené do Smíšené nezastavěné plochy na plochu
Rekreace – zahrádková kolonie. Vlastník nemovitostí zde chce postavit zahradní chatku pro
plnohodnotné využívání zahrady. V okolí se nachází plochy s využitím Smíšené nezastavěné
plochy, Rekreace – zahrádková kolonie, Zemědělské plochy – zahrady a sady.
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – úřad územního plánování na základě posouzení
předloženého návrhu na změnu ÚP konstatuje, že předložený návrh je v souladu s právními
předpisy. Z uvedeného důvodu nemá námitek proti pořízení změny Územního plánu Žatec právní stav po změně č. 6 – změna využití pozemků p.p.č. 4118/2 a 4121/2 k.ú. Žatec ze Smíšené
nezastavěné plochy na plochu Rekreace – zahrádková kolonie a doporučuje variantu d):
a to z důvodu:
- do pozemku p.p.č. 4118/2 k.ú. Žatec z části zasahuje území zvláštní povodně pod vodním
dílem Nechranice,
- pozemky jsou součástí sesuvného území č. 610, u pozemku p.p.č. 4118/2 k.ú. Žatec do ¼
nezasahuje,
- u ploch Rekreace – zahrádková kolonie, je možnost výstavby objektů o velikosti max. 70
m2 do max. zastavěné plochy 20% (p.p.č. 4118/2 výměra 1691 m2 a p.p.č. 4121/2 výměra
327 m2 → celkově možno zastavět max. 404 m2),

-

u plochy Zemědělské – zahrady a sady lze postavit objekty o velikosti max. 70 m2, ale
maximálně dva objekty,
do celé plochy zařazené do Smíšené nezastavěné plochy zasahuje významná zeleň liniová
a plošná, pozemek p.p.č 4118/2 k.ú. Žatec je okrajový a plocha zeleně by nebyla přerušena
pozemek p.p.č 4118/2 k.ú. Žatec by měl shodné využití jako sousední navazující pozemek
p.p.č. 4118/1 k.ú. Žatec a to Zemědělská plocha – zahrady a sady.

Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok, i když navrhovatel splní všechny
předepsané náležitosti. Pokud je pořízení územního plánu vyvoláno výhradní potřebou
navrhovatele, může město požadovat úplnou nebo částečnou úhradu nákladů na zpracování změny
projektantem a na mapové podklady, přitom město nemůže garantovat vydání změny v souladu
s požadavky navrhovatele, protože vydání změny je výsledkem jejího projednání, které může
město ovlivnit jen částečně.
V případě, že dojde ke schválení změny ÚP je s navrhovatelem uzavřena dohoda o spolupráci
mezi navrhovatelem a městem. Navrhovatel se v dohodě o spolupráci zavazuje uhradit náklady na
zpracování změny ÚP a to předem. V případě vyřazení požadované plochy ze změny ÚP v rámci
procesu projednávání, nemá navrhovatel požadující změnu ÚP vyřazené plochy, nárok na vrácení
peněz.
Dle čl. 3 písm. a) Pravidel zastupitelstva města pro pořizování změn Územního plánu Žatec je
k dnešnímu dni schváleno 6 návrhů na změnu ÚP a termín dvou let uplyne v únoru 2020.
Určeným zastupitelem je pověřen Jaroslav Špička.

