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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. 7 Územního plánu Žatec jako opatření obecné
povahy a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 7 Územního plánu Žatec není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (aktualizací č. 3), 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

ČEPS, a.s.,
Praha

pozemky/lokalita
Námitka se týká nedostatečného
vyhodnocení souladu územního plánu s
politikou územního rozvoje v kapitole
2.1.1. Z Politiky územního rozvoje ČR ve
znění aktualizace č. 1 vyplývá pro území
města Žatec, že je dotčeno rozvojovým
záměrem označeným jako E18 (150g).
Jedná se o dvojité vedení 400kV Hradec Výškov. Tento rozvojový záměr je zároveň
projednáván i v aktualizaci č.2 Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje pod
označení El8a.
Žádáme o vymezení návrhového koridoru
pro rozvojový záměr dvojité vedení 400kV
Hradec - Výškov a uvedení stavby jako
veřejně prospěšné, pro kterou lze využít
§170 stavebního zákona.

rozhodnutí

Námitce se částečně vyhovuje.
Koridor zanesen do ÚP jako
rezerva. Podstatná změna ÚP.

V souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo města Žatce zamítá změnu č. 7
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, (dále jen „stavební
zákon“) po projednání návrhu na vydání změny č. 7 Územního plánu Žatec jako opatření obecné
povahy a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 7 Územního plánu Žatec není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (aktualizací č. 3), 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
navrhovatel

č.

1)

ČEPS, a.s., Praha

pozemky/lokalita

rozhodnutí

Námitka se týká nedostatečného vyhodnocení
souladu územního plánu s politikou
územního rozvoje v kapitole 2.1.1. Z Politiky
územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.
1 vyplývá pro území města Žatec, že je
dotčeno rozvojovým záměrem označeným
jako E18 (150g). Jedná se o dvojité vedení
Námitce se částečně vyhovuje.
400kV Hradec - Výškov. Tento rozvojový
Koridor zanesen do ÚP jako
záměr je zároveň projednáván i v aktualizaci
rezerva. Podstatná změna ÚP.
č.2 Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
pod označení El8a.
Žádáme o vymezení návrhového koridoru
pro rozvojový záměr dvojité vedení 400kV
Hradec - Výškov a uvedení stavby jako
veřejně prospěšné, pro kterou lze využít §170
stavebního zákona.

V souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo města Žatce nesouhlasí s vydáním
změny č. 7 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, (dále jen „stavební
zákon“) po projednání návrhu na vydání změny č. 7 Územního plánu Žatec jako opatření obecné
povahy a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 7 Územního plánu Žatec není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR (aktualizací č. 3), se Zásadami územního rozvoje
Ústeckého kraje (aktualizace č. 1 a 3), se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
Krajského úřadu Ústeckého kraje a
I.
č.

1)

Rozhoduje o námitkách
navrhovatel

ČEPS, a.s., Praha

pozemky/lokalita

rozhodnutí

Námitka se týká nedostatečného
vyhodnocení souladu územního
plánu s politikou územního
rozvoje v kapitole 2.1.1. Z
Politiky územního rozvoje ČR
ve znění aktualizace č. 1 vyplývá
pro území města Žatec, že je
dotčeno rozvojovým záměrem
označeným jako E18 (150g).
Jedná se o dvojité vedení 400kV
Hradec - Výškov. Tento
rozvojový záměr je zároveň
projednáván i v aktualizaci č.2
Zásad územního rozvoje

Námitce se částečně vyhovuje. Koridor
zanesen do ÚP jako rezerva. Podstatná
změna ÚP.

Ústeckého kraje pod označení
El8a.
Žádáme o vymezení návrhového
koridoru pro rozvojový záměr
dvojité vedení 400kV Hradec Výškov a uvedení stavby jako
veřejně prospěšné, pro kterou lze
využít §170 stavebního zákona.

II.
Vydává
Změnu č. 7 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. 7 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 dne 11.5.2020 posoudila předloženou změnu č. 7 Územního plánu Žatec a
Zastupitelstvu města Žatce doporučuje variantu 3.
Změna č. 7 ÚP Žatec vymezuje plochy přestavby (změnu využití stávajících ploch)
plocha
DV 4

Nové využití

Původní využití

Dopravní infrastruktura – vybavenost

OV 15
OV 16

Občanské vybavení
Občanské vybavení

Smíšená výrobní plocha a smíšená obytná plocha městská
Smíšená výrobní plocha
Smíšená výrobní plocha

Město Žatec a jeho místní části má pro své území vydaný Zastupitelstvem města Žatce Územní
plán Žatec 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,
Změnu č. 5 Územního plánu Žatec vydanou usn. č. 356/15 ze dne 8. 10. 2015, s nabytím právní
moci dne 28. 10. 2015 a Změnu č. 6 Územního plánu Žatec vydanou usn. č. 64/19 ze dne 25. 4.
2019, s nabytím právní moci dne 13. 6. 2019.
Změnu č. 2 Územního plánu Žatec Zastupitelstvo města Žatce dne 6. 9. 2012 usnesením č. 148/12
zamítlo.
Zastupitelstvo města Žatce rozhodlo dne 29. 11. 2018 (č. usnesení 208/18) a ze dne 28. 2. 2019 (č.
usnesení 17/2019 a 18/2019) o pořízení Změny č. 7 Územního plánu Žatec zkráceným postupem a
o jejím obsahu s tím, že bude požadovat úhradu nákladů na zpracování dokumentace změny ÚP
od navrhovatelů změn, jelikož změny jsou vyvolány výhradními potřebami fyzických osob.
Pořizovatelem Změny č. 7 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.
Na základě usnesení č. 205/18 ze dne 29. 11. 2018 je ustanoven určený zastupitel p. Jaroslav
Špičku pro spolupráci s pořizovatelem.
Pořizovatel oznámil v souladu s ust. § 55b stavebního zákona místo a dobu konání veřejného
projednání Návrhu změny č. 7 ÚP vyhláškou ze dne 12. 6. 2019 čj. MUZA 24016/2019. Současně
oznámení zaslal dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou změnu pořizuje, a
sousedním obcím. Veřejné projednání Návrhu změny č. 7 ÚP se konalo dne 22. 7. 2019. V rámci
veřejného projednání obdržel pořizovatel námitky a stanoviska.
Stanoviska dotčených orgánů a obdržené námitky zaslal pořizovatel dne 5. 8. 2019 pod čj. MUZA
30814/2019 podle ust. § 55b odst. 4 stavebního zákona Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Krajský
úřad zaslal na základě obdržených podkladů své stanovisko k návrhu územního plánu dne 20. 8.
2019, JID 133620/2019/KUUK, čj. KUUK/111913/2019/UPS, 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. Pořizovatel vyzval projektanta k úpravě
změny č. 7 ÚP. Všechny nedostatky Změny č. 7 ÚP byly odstraněny a dne 2. 9. 2019 pod čj.
MUZA 33983/2019 byl KÚÚK, OÚP a SŘ vyzván k potvrzení odstranění nedostatků. Krajský
úřad zaslal na základě opraveného návrhu změny č. 7 ÚP své stanovisko k návrhu územního plánu
Toto stanovisko bylo vydáno dne 9. 9. 2019, JID 142095/2019/KUUK, čj.
KUUK/119471/2019/UPS s kladným výsledkem.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil podaná stanoviska a námitku k
Návrhu změny č. 7 ÚP. V souladu s § 53 stavebního zákona byl dotčeným orgánům zaslán dne 1.
10. 2019 čj. MUZA 37997/2019 návrh vyhodnocení námitky a současně zažádáno o vydání
stanoviska k vyhodnocení námitky. Na základě stanoviska KUUK, OŽPZ JID
178353/2019/KUUK k vyhodnocení námitky – doplnit vyhodnocení na ZPF, PUPFL a vliv
vymezeného koridoru na životní prostředí, došlo k úpravě posuzované Změny č. 7 ÚP – bylo
provedeno zařazení navrženého koridoru technické infrastruktury do rezervy (do doby vyřešení
trasy koridoru v projednávané Aktualizaci č. 2 ZÚR ÚK). Tato úprava návrhu byla zaslána k
opakovanému vyjádření na KÚÚK OŽPZ.
Dne 20. 12. 2019 pod čj. KUUK/175488/2019/ZPZ, JID 208084/2019/KUUK bylo vydáno nové
stanovisko KUUK, OŽPZ, ve kterém souhlasí s uvedením koridoru E18 do územní rezervy a jeho
posouzení až v rámci převedení do zastavitelného území v rámci budoucích územních změn.
Na základě výše uvedeného došlo k úpravě Změny č. 7 ÚP v souladu s obdrženými a
vypořádanými stanovisky a námitkou. Následně bylo vypsané opakované veřejné projednání.
Na základě vyhodnocení námitky a obdržených stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitce bylo
vypsané opakované veřejné projednání, které bylo vyhlášeno vyhláškou dne 27. ledna 2020, čj.
MUZA 3864/2020. Opakované veřejné projednání se konalo dne 2. března 2020.
Veškerá obdržená stanoviska byla souhlasná bez připomínek. Námitky a připomínky nebyly
obdrženy. Pořizovatel vyzval projektanta k úpravě návrhu Změny č. 7 ÚP pro předložení
zastupitelstvu ke schválení / vydání.
Po vydání bude zpracováno úplné znění územního plánu a spolu se Změnou č. 7 ÚP Žatec bude
zveřejněno k nabytí právní moci.
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. 7 Územního plánu Žatec lze nahlédnout na MěÚ Žatec, Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí – Úřad územního plánování.

