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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. 4646/6, 4646/21,
4646/22, 4646/26, 4646/27, 4646/29 k.ú. Žatec, a to z plochy Bydlení kolektivní na plochu
Občanské vybavení - sport.
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 zkráceným postupem - změna využití pozemků p.p.č. 4646/6,
4646/21, 4646/22, 4646/26, 4646/27, 4646/29 k.ú. Žatec, a to z plochy Bydlení kolektivní na
plochu Občanské vybavení - sport.
Současně Zastupitelstvo města Žatce schvaluje udělení výjimky z Pravidel zastupitelstva města
pro pořizování změn Územního plánu Žatec.
Dále Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 280.000,00 Kč, a to čerpání
rezervního fondu na financování na pořízení změny Územního plánu Žatec - úplné znění po
změně č. 6, na kap. 739 – Územní plánování.
Výdaje:
Výdaje:

741-6171-5901
739-3635-5169

- 280.000,00 Kč (RF)
+ 280.000,00 Kč územní plán

2)

Zdůvodnění:

Zastupitelstvo města Žatce na svém jednání dne 28.11.2019 materiál odložilo a 12.12.2019 a
23.1.2020 nepřijalo žádné usnesení.
Rada města Žatce dne 18.11.2019 posuzovala předložený návrh na změnu Územního plánu Žatec
– úplné znění po změně č. 6 - změna využití pozemků p.p.č. 4646/6, 4646/21, 4646/22, 4646/26,
4646/27, 4646/29 k.ú. Žatec a nepřijala žádné usnesení.
Navrhovatel:
Město Žatec, nám. Svobody 1, Žatec, IČ 00265781
Zařazení pozemku dle ÚP a současné využití:
Dle ÚP - jsou pozemky mimo zastavěné území, v zastavitelné ploše BK2, s využitím Bydlení
kolektivní, první etapa výstavby.
Současné využití – pole.
Návrh na změnu a důvod pro pořízení změny ÚP:
Změna využití z plochy Bydlení kolektivní na plochu Občanské vybavení - sport.
Město Žatec má zde záměr vybudovat sportovní halu s parkovacími místy. Od zástavby rodinných
domů bude hala oddělena zelení.
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch (dle odst. 4 § 55 stavebního zákona):
Nejedná se o vymezení nové zastavitelné plochy.

Náklady na pořízení změny ÚP zkráceným postupem se dle kvalifikovaného odhadu pohybují
v celkové výši 180.tis.Kč. Vzhledem k doloženému stanovisku Krajského úřadu Ústeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství bude nutné na plochu sportovní haly vypracovat

posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí - komplexní posouzení vlivů na životní prostředí
(SEA):
- Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je třeba zpracovat v rozsahu přílohy
stavebního zákona. Zpracovatel se zaměří na vlivy navrhovaných záměrů na poměry dotčené
oblasti s ohledem na možnost celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí.
- Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí musí být zpracované na základě
přílohy stavebního zákona osobou k tomu oprávněnou podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a bude nedílnou součástí
návrhu územně plánovací dokumentace.
- Musí být podrobně popsány vlivy záměru na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost
celkového negativního ovlivnění složek životního prostředí a možné ovlivnění zdraví
obyvatelstva.
- Součástí Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bude vypracování kapitoly
závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením
výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s jednotlivou plochou a s
územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění
anebo nesouhlasit.
- Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na udržitelný
rozvoj území předá pořizovatel v listinné a elektronické podobě na Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, k vydání stanoviska.
Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) je projektantem naceněné na 100.tis. Kč, tzn., že
celkové náklady na pořízení změny Územního plánu Žatec – úplného znění po změně č. 6, budou
280.tis. Kč. V současné době není podána žádná jiná žádost o změnu ÚP zkráceným postupem.
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 využití plochy pro Bydlení kolektivní. Navrhovaná změna se nachází v lokalitě
určené pro bydlení individuální a kolektivní, smíšené výrobní plochy, nijak neodporuje
charakteristickým parametrům zástavby. Vliv na životní prostředí bude prověřen v rámci
zpracovaného posouzení vlivů na životní prostředí (SEA). Nejedná se o vymezení nové
zastavitelné plochy, ale změnu využití stávající plochy.
Úřad územního plánování, jako pořizovatel, posoudil předložený návrh na změnu územního plánu
z hlediska úplnosti návrhu a jeho souladu s právními předpisy a konstatuje, že návrh obsahuje
veškeré požadované náležitosti dle § 55a odst. 2 stavebního zákona a je v souladu s právními
předpisy. Z uvedeného důvodu souhlasí s pořízením změny Územního plánu Žatec – úplného
znění po změně č. 6 zkráceným postupem – změna využití pozemků p.p.č. 4646/6, 4646/21,
4646/22, 4646/26, 4646/27, 4646/29 k.ú. Žatec, a to z plochy Bydlení kolektivní na plochu
Občanské vybavení - sport a doporučuje variantu b) s udělením výjimky z Pravidel
zastupitelstva města pro pořizování změn Územního plánu Žatec.
Výjimka 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.“
Současně doporučujeme schválit navržené rozpočtové opatření.

V současné době se zpracovává změna č. 7 ÚP Žatec a změna č. 8 ÚP Žatec, současně se
zahajuje změna č. 9 ÚP Žatec (vše zkráceným postupem). Dále se připravuje změna ÚP běžným
způsobem (ne zkráceným), která bude zahájena v první třetině nového roku.
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.
Povolením výstavby sportovní haly a potřebné infrastruktury, dojde k nárůstu dopravy
v předmětné lokalitě a v určitých dnech i k nárůstu hluku. Takto velikým areálem by mohlo
dojít k narušení pohody bydlení.
Stav RF ke dni 25.2.2020 činí 9.725.000,00 Kč.
4)
Příloha
SPORTOVNÍ HALA V ŽATCI – lokalita Kamenný vršek (příloha vypracovaná Odborem rozvoje
města)
5)
Příloha
Informace o možných rozvojových lokalitách pro sportovní hala (příloha vypracovaná Odborem
místního hospodářství a majetku)

SPORTOVNÍ HALA V ŽATCI – lokalita Kamenný vršek
Předpokládaná zastavěná plocha pro sportovní halu je cca 2000 m2. Odhad
nákladů je cca 100 mil Kč. (Odhad je na základě cen staveb sportovních hal
realizovaných v posledních dvou letech) Potřebná velikost sportovní plochy je
cca 45 x 25 m, hlediště pro cca 300 diváků, světlá výška min. 9m.
Lokalita na jihu – Kamenný vršek - p.p.č. 4646/6, 4646/21, 4646/22, 4646/27, k.ú.
Žatec
Při počtu 300 diváků by počet parkovacích míst musel být min 50. Ze zkušeností
z hal, které jsou již v provozu, tento počet nestačí. Doporučujeme počet parkovacích
míst 80 – 100. Parkování by bylo možné využívat i pro panelové domy v ul.
Vrchlického. Tyto kapacity platí v případě, že hala by byla sportovní. Pokud se
Zastupitelstvo města Žatce rozhodné pro multifunkční halu, bude požadovaná
kapacita parkovacích míst cca 300.
Sportovní haly by měla být řešena s dobrým hospodařením s dešťovými vodami.
Část dešťových vod bude schraňována v retenčních nádržích a následně využita na
zavlažování zelených ploch, část vody by mohla být zasakována v průlehu.
Vzhledem k tomu, že se zde pravděpodobně nacházíme na štěrkopískové terase, má
zasakování do spodních vod smysl.
Od rodinných a bytových domů by byla hala oddělena zelení a již zmíněným
průlehem, který vytváří příjemný biotop. Ze zkušenosti např. sportovní haly v Dolních
Břežanech, která je umístěna přímo za lokalitou rodinných domků bez jakéhokoli
odclonění, by umístění haly neměl být problém. Pro panelové domy by bylo přínosem
sdílené parkoviště.
Umístění haly bylo předloženo a konzultováno na Komisi tělovýchovy a sportu na
jednání uskutečněném na jaře letošního roku. Tato lokalita byla doporučena Komisí
tělovýchovy a sportu na základě zápisu Komise tělovýchovy a sportu ze dne 10. 9.
2019. Dále byla tato lokalita předložena na pracovním zastupitelstvu 09/2019.
Tato lokalita byla schválena pro změnu územního plánu Krajským úřadem Ústeckého
kraje, Odborem životního prostředí a zemědělství stanoviskem ze dne 7. 11. 2019 na
základě žádosti Města Žatec, zastoupeného Odborem rozvoje města.
Lokalita má navazující rozvojové plochy - ve schématu označeny růžovou barvou.
Plocha okolo plánovaného parku Lipovka (označeného zelenou barvou) zůstane pro
bydlení v bytových domech. Bydlení v bytových domech s navazující zelení bude
velmi atraktivní – výhled do zeleně, možnost rekreace. Sportovní hala návaznost na
park nepotřebuje. Bude tak oddělená lokalita pro sport a oddělená lokalita pro
bydlení a zeleň.
Dle konzultace se zpracovatelem studie na „Revitalizaci parku v Žatci“ (New Visit
s.r.o.) není vhodné do plochy Lipovka umísťovat sportovní halu. Tuto plochu je
vhodné nechat na bydlení v zeleni jako vějířovitý rozvoj města. New Visit zpracovává

tuto lokalitu jako celek. Pracovní verze této studie bude v dohledné době
prezentována na zastupitelstvu.

Dne 26. 2. 2020
Vypracovala: Ing. Gabriela Becková

Příklady sportovních hal pro odhad cen:
Český Těšín - stavba nové sportovní haly
Sto milionů korun bude stát nová sportovní
hala, která se začala stavět ve Svojsíkově
ulici poblíž zimního stadionu.
Ve víceúčelové hale bude variabilní hrací
plocha, tribuna pro 250 diváků, šatny pro
družstva a rozhodčí, sociální zázemí a další.
Projekt počítá s klubovnou, dvoupodlažním
vzdělávacím a sportovním centrem a
úpravou zeleně v okolí.
Hala bude mít 1768 m2 zastavěné plochy. Město bude halu financovat z vlastních zdrojů.
Zařízení by mělo začít sloužit sportovcům v roce 2020.
Nová sportovní hala v Dolních Břežanech

V listopadu loňského roku byla v
Dolních Břežanech otevřena nová
sportovní hala. Autorem ojedinělé
stavby, které na první pohled zaujme
oblým tvarem a pláštěm z hliníkového
šindele, je architektonický ateliér
Sporadical, konkrétně Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec a Veronika Sávová. Jejich
návrh vybral zadavatel z trojice konceptů řešení haly, které si nechal zpracovat
renomovanými architektonickými kancelářemi.
Nová sportovní hala, která navazuje na areál
základní a mateřské školy, je největší
investiční akcí obce. Celkové náklady včetně
pořízení pozemku vyšly na 113 miliónů
korun, z toho téměř 80 miliónů korun získala
obec od Ministerstva financí a deseti milióny
přispěl Středočeský kraj. Zastavěná plocha
haly činí 2130 m², obestavěný prostor je 20
750 m³. Sportovní plocha má velikost 45x25
metrů, kapacita tribuny je 250 diváků.
Tvar haly je oblý, hladký a abstraktní. Kupole přibližuje měřítko člověku, kovový povrch
zrcadlí okolí, hranice oblohy a střechy je nejasná. Stavba maskuje své skutečné rozměry a
působí menší, než ve skutečnosti je. Široké schodiště před halou vzniklo díky zapuštění
stavby do terénu, vymezuje hranici veřejného prostoru a tvoří přirozený amfiteátr.
Městská sportovní hala v Plzni na Slovanech
Plzeň má novou moderní víceúčelovou
tréninkovou halu v areálu u své sportovní
haly na Slovanech. Součástí třípodlažního
objektu, jehož střešní část i obvodovou
konstrukci tvoří originální systém matnomléčného žluto modrého zasklení, jsou
kromě tělocvičny také šatny, klubovny,
zázemí, mobilní tribuna s kapacitou 250
míst a velkoplošná obrazovka. Novostavbu
za zhruba 103 milionů korun bez DPH, jež
výrazně zlepší možnosti sportování ve
městě, využijí házenkáři, basketbalisté,
volejbalisté, hráči florbalu i další sportovci.
Zastavěná plocha nové haly 1986 m2.
Jedná se o třípodlažní objekt, kdy v prvním nadzemním podlaží se nachází tělocvična, šatny
včetně sprch pro veřejnost, toalety, sklady a spojovací chodba. V druhém podlaží je pak
galerie, spojovací chodba a kompletní zázemí pro házenkářský klub Talent Plzeň fungující
při Bolevecké základní škole, tedy šatny, kancelář, sklad a rehabilitace včetně vybavení. Na
třetím podlaží se nachází kancelář, šatny, sprcha, toalety a technické zázemí. Součástí
projektu byla i úprava venkovního prostoru a parkoviště, kdy vzniklo 46 nových parkovacích
stání, z toho tři pro zdravotně postižené, pět stání je pro motocykly a nechybí ani 12 stojanů
na kola.
Nová hala, jejíž stavbu město zahájilo v září 2017, je součástí městského sportovního
areálu. Ten tvoří hlavní městská sportovní hala z roku 1974 včetně hlediště pro zhruba 1800
diváků, jedna tréninková hala, squashové kurty, bowling se čtyřmi drahami, malá tělocvična,
rozvičovna, zápasovna, lezecká stěna, kompletní zázemí šaten a sociální zařízení,
restaurace, tenisová hala, venkovní hřiště.

Příloha:
Zápis z jednání Komise tělovýchovy a sportu ze dne 10. 9. 2019

ZÁPIS

z jednání Komise tělovýchovy a sportu
konané dne 10.9.2019
Program jednání:
1. Úvod
2. Umístění sportovní haly v Žatci
3. Dotace sportovním organizacím na vybavení – rok 2019
4. Cyklostezky
5. Den sportovních spolků
6. Různé
PŘÍTOMNI: 6
OMLUVENO: 4
NEOMLUVENO: 0
1.
V úvodu byli všichni přítomní členové přivítáni předsedou sportovní komise, Mgr. Jiřím Karasem.
Předseda konstatoval, že je komise usnášeníschopná a přistoupil k projednání jednotlivých bodů programu.
Sportovní komise je pouze poradním orgánem – veškeré rozhodnutí je v kompetenci Rady města Žatce.
Prvním bodem jednání bylo vyjádření sportovní komise k umístění sportovní haly v Žatci. Mgr. Karas sdělil, že
se komise již na svém zasedání dne 6.3.2019 touto problematikou zabývala a z šesti možných variant, které byly
navrženy Odborem rozvoje města byla vybrána (již na jednání dne 6.3.2019) varianta č. 2 „na jihu“ p. p. č.
4646/6, 4646/21, 4646/22, 4646/27, k. ú. Žatec. Hlavním důvodem pro výběr této lokality byl soulad s územním
plánem, dobré dopravní napojení, celkově výhodné umístění vzhledem k počtu obyvatel, apod.
Komise přijala usnesení o doporučení umístění sportovní haly (viz. výše) v lokalitě č. 2 „na jihu“.
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
Dále se sportovní komise zabývala sepsáním parametrů pro vybudování této sportovní haly. Vyjadřoval se
především pan Votava a pan Popelka, a to vzhledem k jejich největší využitelnosti haly.

Požadavky na sportovní halu
Podle našich představ by měla multifunkční sportovní hala splňovat požadavky pro široké spektrum
uživatelů, od organizovaných sportovců, přes volnočasové aktivity až ke kulturním akcím.
Dalším důležitým faktem je časové využití této sportovní haly. Hala musí být přístupná a dosažitelná
pro žáky v dopoledních hodinách a zároveň připravena k využití v odpoledních hodinách pro
komerční účely. Časový fond každý den od 08:00 h. do 22:00 h.
Rozměrové a technické požadavky
– 6 šaten s umyvárnami a záchodem;
– hlediště s 320 místy pro sedící diváky a místa pro vozíčkáře;
– parkovací místa pro minimálně 4 autobusy a 30 osobních vozidel;
Požadavky na sportovní činnosti
– hrací plocha 40x20 metrů;
– celková plocha hřiště 45x25 metrů;
– výška stropu nejméně 9 metrů;
Hygienické zázemí a zázemí pro sportovce, diváky a zaměstnance haly
– šatna pro rozhodčí;
– WC pro osoby se sníženou schopností pohybu;
– WC pro muže;
– WC pro ženy;
– recepční místnost;
– úklidová místnost;
– bufet;
– restaurace s kuchyní a skladem;
– ošetřovna;

– technická místnost a nářaďovna;
– spinning místnost;
– fitness centrum;
– zasedací místnost;
– místnost pro komentátorské stanoviště, VIP a televizní přenosy;
– regenerační místnost;
– kancelář správce.
Toto jsou v této chvíli základní požadavky, které splňuje každá moderní sportovní hala. Dále může
přibýt technické vybavení sportovní haly, jako jsou videoobrazovky, ozvučení, orientační mapy,
označení místností, závěsy pro rozdělení hřiště, označení hřišť a další materiálně technické vybavení
pro zabezpečení co největšího počtu sportů.
Komise přijala usnesení o schválení a doporučení výše uvedených parametrů sportovní haly.
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0

Sportovní komise doporučuje také, aby byl dán finančnímu výboru podnět pro prověření nákladů
sportoviště, koupaliště a bazénu při OA Žatec. Náklady na provozy těchto zařízení se jeví komisi jako
vysoké.
Dále bylo v této záležitosti projednáváno následné využití nové sportovní haly. Budou osloveny
jednotlivé sportovní oddíly, aby sdělily sportovní komisi plánovanou využitelnost této haly, tj. soutěže
a tréningy v těchto prostorách. Výstavba haly by do budoucna dala také šanci vzniku nových
sportovních oddílů, které zatím v Žatci nemají prostoty pro svou činnost.
2.
Druhým bodem jednání bylo dofinancování sportovních oddílů pro rok 2019, a to poskytnutím
finančních příspěvků na vybavení klubů. Již proběhlo druhé kolo předložení žádostí. Tyto budou na příštím
jednání zpracovány a předloženy na jednání rady města spolu s rozpočtovým opatřením na uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu města ve výši max. 500.000 Kč.
Komise přijala usnesení o předložení zaslaných žádostí oddílů o poskytnutí dotací z rozpočtu města –
vybavení na nejbližší jednání rady města (max. do výše 500.000 Kč)
Hlasování: PRO: 6
PROTI: 0
NEHLASOVAL: 0
3.
Dále byla projednávána problematika cyklostezek jak ve městě Žatec, tak v jeho okolí. Bylo
diskutováno propojení stávajících tras, vztah města Žatce a Krajského úřadu Ústeckého kraje a jejich vzájemná
spolupráce při řešení vlastnických práv a dotažení celého propojení v lokalitě Žatecka do konce. Jedná se např. o
úsek cyklostezky č.6, který začíná na začátku krajské části. Komise navrhuje i nadále komunikovat s KÚ a dále
doporučuje, aby pan místostarosta Laibl vstoupil v jednání se Svazkem měst a obcí a zahájil jednání i s okolními
obcemi o možném propojení cyklostezek.
4.
Den festivalu sportu – již v minulosti byly v Kapucínské zahradě organizovány v rámci Dočesné dny
sportu – tj. byly představovány jednotlivé sportovní oddíly jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Vše bylo spojeno
s možným náborem nových členů do sportovních oddílů. V letošním roce se tato akce již v Klášterní zahradě
nekonala. Sportovní komise se přiklání pro realizování takovéto podobné akce, a to nejlépe v měsíci září, kdy se
rodiče rozhodují o umístění svých dětí na kroužky. Komise navrhuje uspořádat tzv. Den plný pohybu a sportu.
Místo – stadion Mládí, měsíc – září, nejprve až v roce 2020 (časové a organizační důvody), umístění cca 10
stánků, zabezpečení programu, apod. Členové podávali jednotlivé návrhy. Realizací a zastřešením celé akce
bude pověřen Patrik Koutník, který ji organizačně a marketingově zastřeší (pozvání sportovních hostů, oslovení
sponzorů, zabezpečení publicity, propagace akce, aj). Předběžně byl domluven termín buď na termín Dočesné
2020, tj. na 4. – 5.9.2020 nebo víkend před Dočesnou, tj. před koncem letních prázdnin na 30.8.2020. Tento
termín bude ještě upřesněn.
5.
V bodě RŮZNÉ bylo diskutováno o: problematice areálu TJ SEVER ŽATEC – vystoupila MUDr.
Wilferová, která upozornila na havarijní stav budovy a nutnost zpracování PD na možnou budoucí dotaci. Dále
vystoupil Mgr. Karas s problematikou bazénu při OA Žatec a financováním jeho celkové rekonstrukce (výměna
dlaždic za nové technologie, tj. nerez vany). Na jednání bylo dohodnuto, že na příští jednání sportovní komise

bude přizvána vedoucí Odboru rozvoje města, ing. Mazánková. Programem jednání by bylo stávající zpracování
studií sportovních zařízení na území města Žatce, jejich zpracovatel a financování. Bude projednán další postup
ve věci možného zpracování PD těchto zařízení i aktuální potřeby jednotlivých klubů, které se týkají jejich
zázemí. Dále byla projednávána problematika umístění „u rampy“. V současné době se počítá s jejím
přemístěním z ulice Nákladní, kde je v současnosti plánováno s vybudováním parkovacích míst, které by měly
odlehčit centru města. Byly předloženy tři návrhy umístění, a t:
• nahoře na jihu v místě, kde je navrhováno vybudování nové sportovní haly
• v prostorách koupaliště (zelená plocha)
• za řekou (vedle fotbalového hřiště s umělým povrchem).
Komise doporučuje umístění v lokalitě na koupališti – areál sportoviště. Dále vystoupil Mgr. Bajbora ve věci
vytvoření lepších podmínek pro žatecké běžce. Navrhuje, aby se pro ně vybudoval pruh se šotolinkou nebo
kůrou, a to v rámci PD revitalizace parků nebo v případě výstavby nových cyklostezek. Stávající povrchy nejsou
pro běžce v tuto chvíli vyhovující. Komise doporučuje Odboru rozvoje města, aby byly pro ně vybudovány
měkké terény (spolupráce s G.Beckocou) a do budoucna docházelo k propojení cyklistů a běžců (opět při
propojování okolních obcí s Žatcem). V současnosti např. také terén v lokalitě „K Perči“, kde je dnes betonová
plocha. Komise nakonec navrhuje vstoupit v jednání s velitelem vojska ve věci větší spolupráce města a vojska.
Sportovní komise nejprve připraví podklad pro návrh možné spolupráce a poté budou přizváni na jednání komise
zástupci vojska. Jedná se např. o využití stadionu Flora.
V Žatci dne: 13.9.2019
Zapsala: Ing. Naxerová Monika
Předseda komise: Mgr. Jiří Karas

Příloha č. 2: Informace OMHM o možných rozvojových lokalitách pro sportovní halu
V návaznosti na navrhovanou změnu ÚP, jejíž součástí je umístění sportovní haly v předmětné lokalitě
sdělujeme informaci o možné rozvojové lokalitě, která by mohla sloužit k sportovně rekreačnímu využití.
Jako vhodná plocha se v tomto případě jeví parcela p. p. č. 4646/23 orná půda o výměře 15.111 m2 a p.p.č.
4646/1 orná půda o výměře 60.108 m2 v k.ú. Žatec.
Tyto pozemky mohou být využity jak k dalšímu rozvoji sportovní haly tak i případně k jejímu samotnému
umístění. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad.
V případě, že by Město Žatec mělo v úmyslu pozemek či pozemky využít pro uvedený záměr a nabýt je do
vlastnictví je potřeba splnit několik podmínek.
Dle sdělení SPÚ nelze v tomto případě dojít k bezúplatnému převodu, pouze může dojít k převodu
úplatnému, a to na základě:
- Město Žatec musí být rozhodnuto o přesně daném záměru na požadovaném pozemku (druh stavby)
- musí požádat SPÚ o souhlas s umístěním stavby a vynětím ze ZPF
- SPÚ rozhodne a v případě kladného posudku stanoví podmínky pro úplatný převod (případně směnu)
pozemků.
V případě rozhodnutí o umístění stavby, ale upozorňujeme, že i v této lokalitě bude nutné provést změnu
ÚP!

