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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 části pozemku p.p.č. 386/24 k.ú.
Bezděkov u Žatce z plochy Zemědělské plochy – orná půda a Veřejná prostranství na plochu
Bydlení vesnické.
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 části pozemku p.p.č. 386/24 k.ú. Bezděkov u
Žatce z plochy Zemědělské plochy – orná půda a Veřejná prostranství na plochu Bydlení vesnické,
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 části pozemku p.p.č. 386/24 k.ú. Bezděkov u
Žatce z plochy Zemědělské plochy – orná půda a Veřejná prostranství na plochu Bydlení vesnické,
za podmínky úplné úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu městem.
2)

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Žatce na svém jednání dne 28.11.2019 k materiálu nepřijalo usnesení.
Rada města Žatce posoudila předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec – úplné znění po
změně č. 6 - změna využití části pozemku p.p.č. 386/24 k.ú. Bezděkov u Žatce a usnesením č.
782/19 upřednostňuje variantu a) pro posouzení žádosti Zastupitelstvem města Žatce.

Navrhovatel:
Ing. David Matějov, Truhlářská 1100/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 v zastoupení Ing. Břetislava
Sedláčka, Adolfa Hejduka 1114, Žatec.
Zařazení pozemků dle ÚP a současné využití:
Dle ÚP – pozemek p.p.č. 386/24 k.ú. Žatec je zařazen z větší části do zastavitelné plochy
s využitím Bydlení vesnické a Veřejná prostranství (komunikace) první etapa výstavby, z části
mimo zastavěné území a zastavitelné plochy s využitím Zemědělské plochy – orná půda a Veřejná
prostranství.
Současné využití – zemědělská plocha.
Návrh nového využití a důvod pro pořízení změny ÚP:
Bydlení vesnické.
Prodloužení návrhové plochy pro bydlení s tím, že by se na předmětné části pozemku umístily
další dva rodinné domy a posunulo veřejné prostranství s komunikací.
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, č. 8 a č.9.
ÚP k 1.8.2018 navrhuje 69,3482 ha ploch pro Bydlení individuální, 69,3687 ha pro Bydlení
vesnické. Tyto plochy do dnešního dne, nebyly z daleka využity.

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 není v souladu s právními předpisy.
Jedná se o vymezení nové zastavitelné plochy. Dle stavebního zákona § 55 odst. 4 lze vymezit
další zastavitelné plochy změnou ÚP pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových
zastavitelných ploch. ÚP k 1.8.2018 navrhuje 69,3482 ha ploch pro Bydlení individuální, 69,3687
ha pro Bydlení vesnické. Tyto plochy do dnešního dne, nebyly z daleka využity. V tomto případě
nelze prokázat potřebu vymezení dalších zastavitelných ploch.
Změna územního plánu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí – úřad územního plánování na základě posouzení
předloženého návrhu na změnu ÚP konstatuje, že předložený návrh není v souladu s právními
předpisy. Z uvedeného důvodu nesouhlasí s pořízení změny Územního plánu Žatec - úplné znění
po změně č. 6 – změna využití části pozemku p.p.č. 386/24 k.ú. Bezděkov u Žatce z plochy
Zemědělské plochy – orná půda a Veřejná prostranství na Bydlení vesnické a doporučuje
variantu a).
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.
V současné době se zpracovává změna č. 7 ÚP Žatec a změna č. 8 ÚP Žatec, současně se
zahajuje změna č. 9 ÚP Žatec (všechny zkráceným postupem).
Dle čl. 3 písm. a) Pravidel zastupitelstva města pro pořizování změn Územního plánu Žatec je
k dnešnímu dni schváleno 7 návrhů na změnu ÚP a termín dvou let uplyne v únoru 2020.
Určeným zastupitelem je pověřen Jaroslav Špička.

