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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 etapizace části pozemku p.p.č. 5640/4 k.ú. Žatec,
přeřazení z třetí etapy do první etapy.
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 etapizace zkráceným postupem, části pozemku p.p.č.
5640/4 k.ú. Žatec, přeřazení z třetí etapy do první etapy, 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.
Současně Zastupitelstvo města Žatec schvaluje – neschvaluje výjimku z Pravidel zastupitelstva
města pro pořizování změn Územního plánu Žatec.
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 etapizace zkráceným postupem, části pozemku p.p.č.
5640/4 k.ú. Žatec, přeřazení z třetí etapy do první etapy, za podmínky úplné úhrady nákladů na
pořízení změny územního plánu městem.
Současně Zastupitelstvo města Žatec schvaluje – neschvaluje výjimku z Pravidel zastupitelstva
města pro pořizování změn Územního plánu Žatec.
2)

Zdůvodnění:

Rada města Žatce posoudila předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec – úplné znění po
změně č. 6 - změna etapizace části pozemku p.p.č. 5640/4 k.ú. Žatec a nepřijala žádné usnesení
pro posouzení žádosti Zastupitelstvem města Žatce.

Navrhovatel:
Ekostavby Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny, IČ 10442481
Zařazení pozemku dle ÚP a současné využití:
Dle ÚP - mimo zastavěné území, část zastavitelné plochy SV16, třetí etapa výstavby, Smíšená
výrobní plocha.
Současné využití – pole.
Návrh na změnu a důvod pro pořízení změny ÚP:
Přeřazení do první etapy výstavby.
Na část pozemku p.p.č. 5640/4 k.ú. Žatec (přilehlá část k areálu stavebnin VHV) je vydáno
územní rozhodnutí na výstavby obchodního centra. Záměrem je rozšíření této plochy pro obchodní
centrum.
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):
Nejedná se o vymezení nové zastavitelné plochy.

Obrázek 1 - orientační zákres

Obrázek 2 - výřez z územního plánu

3)
Stanovisko pořizovatele:
Posouzení úplnosti žádosti - předložený návrh je v souladu s odst. 2 § 55a 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 etapizace části návrhové plochy SV 16 a to po návrhovou komunikaci DK7 a
návrhovou doprovodnou zeleň VZ5. Jednalo by se o přímé zarovnání a napojení na zastavěné
území. Navrhovaná změna se nachází v lokalitě určené pro smíšenou výrobu, dopravní vybavenost
a komunikace, nijak neodporuje charakteristickým parametrům zástavby ani nemá negativní vliv
na životní prostředí. Nejedná se o vymezení nové zastavitelné plochy, ale o rozšíření stávající
plochy, na kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí.
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – úřad územního plánování nemá námitek proti
pořízení změny Územního plánu Žatec – úplného znění po změně č. 6 zkráceným postupem –
změna etapizace části pozemku p.p.č. 5640/4 k.ú. Žatec, přeřazení z třetí etapy do první etapy a
proto doporučuje variantu b) a to bez udělení výjimky z Pravidel zastupitelstva města pro
pořizování změn Územního plánu Žatec. Žádost o výjimku se vztahuje k bodu 3 písm. b)
uvedených pravidel a to „Práce na pořízení změny územního plánu budou zahájeny
b) změna územního plánu podle § 55a a násl. stavebního zákona - při schválení min. pěti návrhů
na pořízení změny územního plánu (pořadových čísel) nebo do jednoho roku od schválení prvního
návrhu na změnu územního plánu“ – udělením výjimky by byly zahájeny práce okamžitě a pouze
na jednu žádost.“

V současné době probíhá pořizování změny č. 7 ÚP Žatec – zkráceným postupem, je zahájeno
projednávání změny č. 8 ÚP Žatec – zkráceným postupem a nejpozději v únoru 2020 bude
zahájeno pořizování další změny ÚP Žatec a to nezkráceným postupem.
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.
Určeným zastupitelem je pověřen Jaroslav Špička.

