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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. 9 Územního plánu Žatec jako opatření obecné
povahy a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 9 Územního plánu Žatec,
pořizovaná zkráceným postupem není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění
aktualizace č. 3, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje – úplné znění po aktualizaci č. 3,
se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje a
rozhoduje o námitkách
č.

1)

navrhovatel
Severočeské
vodovody a
kanalizace a.s.

pozemky/lokalita
Uvedené podmínky se netýkají územního
plánu. Jedná se o podrobnost, která patří až
do projektové dokumentace k územnímu a
stavebnímu řízení.

rozhodnutí
Námitce se vyhovuje.

V souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo města Žatce zamítá změnu č. 9
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. 9 Územního plánu Žatec jako opatření obecné
povahy a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 9 Územního plánu Žatec,
pořizovaná zkráceným postupem, není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění
aktualizace č. 3, se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje – úplné znění po aktualizaci č. 3,
se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje a

rozhoduje o námitkách
navrhovatel

č.

Severočeské
vodovody a
kanalizace a.s.

1)

pozemky/lokalita
Uvedené podmínky se netýkají územního
plánu. Jedná se o podrobnost, která patří až
do projektové dokumentace k územnímu a
stavebnímu řízení.

rozhodnutí
Námitce se vyhovuje.

V souladu s § 54 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvo města Žatce nesouhlasí s vydáním
změny č. 9 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. 9 Územního plánu Žatec jako opatření obecné
povahy a podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že změna č. 9 Územního plánu Žatec není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 3, se Zásadami územního
rozvoje Ústeckého kraje – úplné znění po aktualizaci č. 3, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje a
I.
č.

1)

Rozhoduje o námitkách
navrhovatel
Severočeské
vodovody a
kanalizace a.s.

pozemky/lokalita
Uvedené podmínky se netýkají územního
plánu. Jedná se o podrobnost, která patří až
do projektové dokumentace k územnímu a
stavebnímu řízení.

rozhodnutí
Námitce se vyhovuje.

II.
Vydává
Změnu č. 9 Územního plánu Žatec, pořízenou zkráceným postupem, 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. 9 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 5.10.2020 posoudila předloženou změnu č. 9 Územního plánu Žatec,
pořizovanou zkráceným postupem a usnesením č. 704/20 Zastupitelstvu města Žatce doporučuje
variantu 3.

Změna č. 9 ÚP Žatec řeší změnu etapizace části plochy SV 16 z třetí etapy do první etapy
výstavby.

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. Změna č. 9
územního plánu Žatec 9 217/10 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. V průběhu pořizování zm.č. 9 ÚP byla vydána
Změna č. 7 Územního plánu Žatec usn.č. 57/20 ze dne 21.5.2020, s nabytím právní moci dne
20.6.2020 a Změna č. 8 Územního plánu Žatec usn.č. 58/20 ze dne 21.5.2020, s nabytím právní
moci dne 20.6.2020.
Změnu č. 2 Územního plánu Žatec Zastupitelstvo města Žatce dne 6. 9. 2012 usnesením č. 148/12
zamítlo.
Zastupitelstvo města Žatce rozhodlo dne 12. 9. 2019 (č. usnesení 158/19) o pořízení Změny č. 9
Územního plánu Žatec a o jejím obsahu s tím, že bude požadovat úhradu nákladů na zpracování
dokumentace změny ÚP od navrhovatele změny, jelikož změny jsou vyvolány výhradními
potřebami fyzických osob.
Pořizovatelem Změny č. 9 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 a usnesení č. 7/20 ze dne 23. 1. 2020 je
ustanoven určený zastupitel p. Jaroslav Špička pro spolupráci s pořizovatelem.
Pořizovatel oznámil v souladu s ust. § 55b stavebního zákona místo a dobu konání veřejného
projednání návrhu Změny č. 9 ÚP vyhláškou ze dne 4. května 2020 čj. MUZA 15856/2020.
Současně oznámení zaslal dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou změnu pořizuje
a sousedním obcím. Veřejné projednání návrhu Změny č. 9 ÚP se konalo dne 10. června 2020. V
rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel stanoviska a námitku oprávněného investora.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil podané stanoviska a námitku k
návrhu Změny č. 9 ÚP. Návrh rozhodnutí o námitce rozeslal dotčeným orgánům k vyjádření. Na
základě vyhodnocení námitky a obdržených stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitce, nebylo
vypsané opakované veřejné projednání.
Stanoviska dotčených orgánů a námitku a stanoviska k vypořádání zaslal pořizovatel dne 16.
července 2020 pod čj. MUZA 26470/2020 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 19. srpna 2020, č.j. KUUK/129106/2020, spis. zn.
KUUK/077255/2020, 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 kladným
výsledkem.
Po vydání Změny č. 9 ÚP bude zpracováno úplné znění územního plánu a spolu se Změnou č. 9
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. 9 Územního plánu Žatec lze nahlédnout na MěÚ Žatec, Stavební a vyvlastňovací
úřad, životní prostředí – Úřad územního plánování.

změna č. 9 Územního plánu
Žatec
vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek k veřejnému projednání
návrhu ÚP zkráceným postupem
obdržené námitky, vyhodnocení,
návrh na rozhodnutí a zdůvodnění
neobdrženy žádné
obdržené námitky oprávněných investorů, vyhodnocení a
návrh na rozhodnutí
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. – S předloženým návrhem územního plánu Žatec
souhlasíme za dodržení následujících podmínek:
1) V souvislosti s výše uvedeným zjištěním, stanovujeme podmínku před projednání
přeložení sítí včetně jejich zařízení v zájmovém území provozované společností
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ve vlastnictví uvést SVS, a.s.
2) Požadujeme, aby investor stavby se nejpozději před vydáním stanoviska k PD ke
stavebnímu řízení, obrátil s žádostí o projednání přeložky, přeložek na příslušného
provozního inspektora SVS (email: petr.vesely@svs.cz tel: 415 533 947), který je
oprávněn za SVS v této věci jednat.
3) V souvislosti s podmínkou č. 2 doručujeme, aby investor Žádost o přeložku stávajícího
zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. projednal nejlépe v období
bezprostředně po vydání stanoviska SčVK k možnosti napojení na předmětnou stavbu,
příp. existenci zařízení ve správě SčVK, tedy žádost podat nejpozději do 30 dnů od
vydání stanoviska SčVK. Příslušné formuláře jsou k dispozici na www.svs.cz
4) U stávajících sítí ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. je nutno
respektovat ochranná pásma (dle zák. č.274/2001 Sb. v platném znění §23 odst. 3,5 kdy
je stavebník povinen dodržet ochranná pásma u vodovodních řadů do průměru 500 mm
včetně 1,5 m, nad průměr 500 mm 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu,
u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než
2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m),
ochranná pásma musí zůstat nezastavěná a trvale přístupná pro provoz a údržbu.
5) V případě budoucího provozování navržené vodohospodářské infrastruktury je nutné, aby
se obecné technické požadavky na vodohospodářské, (dále jen VH) stavby řídily
především závaznými právními předpisy, technickými normami a na území působnosti
konkrétního vlastníka VH infrastruktury. Pro návrh je tedy nutné respektovat „Technické
standardy“ schválené tímto vlastníkem a provozovatelem, které jsou k dispozici na
webových stránkách majitelů infrastruktury a na webových stránkách provozovatele.
6) Případná další opatření k odstranění technické nemožnosti napojení dalších odběratelů či
související vodohospodářské infrastruktury na stávající vodohospodářskou infrastrukturu
(dále jen VHI) ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. (zkapacitnění,
přeložení sítí a objektů včetně jejich zařízení, opatření k úpravě tlakových poměrů, atp.)
je nutné projednat a odsouhlasit s vlastníkem VHI, kterým je Severočeská vodárenská
společnost a.s. Náklady spojené s těmito opatřeními nese vždy subjekt, jehož požadavky
tuto potřebu vyvolaly. Podkladem k takovému projednání s vlastníkem VHI je vždy
stanovisko provozovatele k navrhovanému opatření.
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7) Upozorňujeme, že toto vyjádření není souhlasem k napojení na infrastrukturu
provozovanou naší společností. K přímému zásobování pitnou vodou či odvádění vod
odpadních se provozovatel vyjádří na základě předložené žádosti o možnost napojení.
8) Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání
příslušného rozhodnutí.
9) Požadujeme být přizváni k případným dalším projednáváním a své stanovisko upravit či
doplnit dle nově vzniklých skutečností.
Vyhodnocení: uvedené podmínky se netýkají územního plánu. Jedná se o podrobnost, která
patří až do projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení.
Návrh na rozhodnutí: Námitce se nevyhovuje.
obdržené připomínky, vyhodnocení a vypořádání
neobdrženy žádné
obdržené stanoviska a jejich vyhodnocení
Státní pozemkový úřad – Státní pozemkový úřad s návrhem změny č. 9 územního plánu Žatec
souhlasí bez připomínek.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče - Změna č. 9 se netýká ploch,
které se nachází v památkové zóně a nenachází se zde ani nemovitá národní kulturní památka,
z tohoto důvodu nejsme v této věci dotčeným orgánem.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Ministerstvo životního prostředí - K výše uvedenému návrhu změny č. 9 ministerstvo sděluje,
že nemá z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a ochrany horninového
prostředí připomínek, neboť se v řešeném území nenacházejí sesuvy, poddolovaná území,
CHLÚ, výhradní ložiska ani dobývací prostory.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec
stanovisko.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.

- vydává souhlasné

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku - s návrhem změny č. 9 Územního plánu Žatec souhlasíme a nemáme
žádné připomínky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj – správní orgán nemá
námitky ke změně Územního plánu č. 9 Žatec.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého – souhlasné stanovisko ke změně č. 9
Územního plánu Žatec, podle ustanovení §52 odst. 3 stavebního zákona.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Ministerstvo průmyslu a obchodu – s návrhem změny č. 9 ÚP Žatec souhlasíme.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Ministerstvo obrany ČR – souhlasí s návrhem změny č. 9 Územního plánu Žatec.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
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Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší –
nemá k změně č. 9 Územního plánu Žatec z hlediska ochrany ovzduší připomínky; vodní
hospodářství – nemá k návrhu na rozhodnutí o námitce uplatněné k veřejnému projednání
návrhu změny č. 9 Územního plánu Žatec připomínky; ochrana přírody a krajiny –
předložený návrh vyhodnocení námitky nebude mít za následek kolizi se zájmy ochrany
přírody a krajiny a proto k němu nemáme připomínek; ochrana ZPF - nemá k návrhu
vyhodnocení rozhodnutí o námitce k veřejnému projednání návrhu změny č. 9 Územního
plánu Žatec připomínky; státní správa lesů – k návrhu vyhodnocení a rozhodnutí o námitce
podané k veřejnému projednání návrhu změny č. 9 Územního plánu Žatec neboť nebyly
dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem; posuzování vlivů na životní prostředí – nemá k
návrhu na rozhodnutí o námitce uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 9
Územního plánu Žatec připomínky; prevence závažných havárií - nejsme dotčeným správním
úřadem.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
obdržené stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitce
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče - Změna č. 9 se netýká ploch,
které se nachází v památkové zóně a nenachází se zde ani nemovitá národní kulturní památka,
z tohoto důvodu nejsme v této věci dotčeným orgánem.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro Ústecký kraj – správní orgán nemá
km tomuto návrhu námitky.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ochrana ovzduší –
nemá k rozhodnutí o námitce z hlediska ochrany ovzduší připomínky; vodní hospodářství –
nemá k návrhu na rozhodnutí o námitce uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 9
Územního plánu Žatec připomínky; ochrana přírody a krajiny – k předloženému návrhu
změny ÚP nemáme připomínek; ochrana ZPF - nemáme k návrhu na přeřazení uvedené
plochy do I. etapy z hlediska ochrany ZPF připomínky; státní správa lesů – není příslušným
orgánem státní správy lesů k vydání stanoviska k návrhu změny č. 9 Územního plánu Žatec;
posuzování vlivů na životní prostředí – u změny č. 9 ÚP Žatec nebyla shledána nutnost
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí; prevence závažných havárií - V daném území
se nenachází žádné zařízení (objekt) zařazené dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií. Z výše uvedeného důvodu nejsme dotčeným správním úřadem.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Ministerstvo průmyslu a obchodu – s návrhem rozhodnutí o námitce uplatněné ke změně č. 9
ÚP Žatec souhlasíme bez připomínek.
Vyhodnocení: stanovisko bez připomínek.
Stanovisko nadřízeného orgánu
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu –
• Z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy:
KÚ ÚK UPS konstatuje, že koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy je
zajištěna.
• Z hlediska Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 3
(dále jen „aPÚR“), s účinností od 1.10.2019:
KÚ ÚK UPS konstatuje, že navrhovaná změna je v souladu s aPÚR.
• Z hlediska Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2
a 3 (dále jen „aZÚR“), s účinností od 6.8.2020:
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V průběhu pořizování návrhu změny došlo k nabytí účinnosti celkové aktualizace ZÚR –
nutné upravit a doplnit před vydáním změny.
Návrh změny respektuje krajské priority a v části odůvodnění způsob jejich respektování
zdůvodňuje. KÚ ÚK, UPS upozorňuje, že v celkové aktualizaci ZÚR došlo k úpravě
některých priorit, tyto úpravy se však nedotýkají řešené změny.
Území města Žatec je součástí rozvojové oblasti nadmístního významu NOB4 Žatecko,
Lounsko. Úkoly pro plánování a usměrňování územního rozvoje vymezené v aZÚR jsou v
návrhu změny respektovány, způsob jejich respektování je v odůvodnění zhodnocen. Návrh
změny uvádí jako součást území také rozvojovou osu nadmístního významu NOS1 Louny –
Chomutov – hranice ČR/SRN, která však od nabytí účinnosti celkové aktualizace ZÚR
nezahrnuje území města Žatec, což je způsobeno odstraněním překryvu rozvojových oblastí a
os, čímž došlo k jednoznačnému zařazení konkrétní obce do příslušné oblasti či osy a nemůže
již docházet k dvojí interpretaci výkladu stanovených úkolů pro územní plánování
jednotlivých oblastí a os – nutno opravit.
Přeložka PK12 silnice nadmístního významu I/27 Radíčeves, západní obchvat, je řešena v
platném ÚP a návrhem změny není dotčena.
Dále aZÚR na území města vymezily jako VPS P1 koridor pro umístění VTL plynovodu DN
1 400 („Capacity4gas“) v úseku hranice ČR/SRN – hranice krajů Ústecký/Plzeňský (/Přimda).
Veřejně prospěšná stavba VPS P1 není návrhem změny dotčena. Návrh změny také uvádí
realizovaný plynovod VVTL PR1 vymezený v aktualizaci č. 1 a 3 ZÚR jako územní rezerva.
Celková aktualizace ZÚR tento koridor vypouští z důvodu jeho realizace – nutno opravit.
Návrh změny uvádí dále cyklostezku C204 „Pooherská“, která není návrhem změny dotčena.
KÚ ÚK, UPS zároveň uvádí, že v rámci celkové aktualizace ZÚR není již „Cyklostezka
Ohře“ (nové označení) nadřazenou dokumentací vymezena jako koridor, ale pouze výčtem
obcí, na jejichž území má být cyklostezka zpřesněna (viz schéma č. 10 aZÚR – cyklistická
doprava) – jedná se tedy pouze o formální úpravu názvu a upřesnění v odůvodnění návrhu
změny.
aZÚR stanovily v kap. 5. úkoly pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany rozvoje
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje, které jsou návrhem změny
respektovány a v části odůvodnění je způsob jejich respektování zdůvodněn.
aZÚR dále vymezily krajinný celek KC Severočeské nížiny a pánve (13), do něhož území
města Žatec spadá, a stanovily dílčí kroky k naplňování cílových kvalit krajiny, které jsou
návrhem změny respektovány; v části odůvodnění je způsob jejich respektování zdůvodněn.
Na správním území města Žatec se nachází nadregionální biocentrum NRBC 1 „Stroupeč“
(funkční), nadregionální biokoridory NRBK K20 „Stroupeč (1) – Šebín (2)“ (funkční, k
založení), NRBK K 201 „Stroupeč (1) – Oblík, Raná (18)“ (funkční, k založení), regionální
biokoridory RBK 1084 „Stráně nad Blšankou“ (funkční), RBK 1078 „Břehy nad Libocem“ (k
založení), RBK 583 „Staňkovice – RBK 574“ (funkční) a regionální centra RBC 1521 „Niva
u Žatce“ (k založení), RBC 1523 „Staňkovice“ (funkční). Navrhované řešení změny se prvků
ÚSES nedotýká. Stanovené úkoly aZÚR pro prvky ÚSES jsou respektovány a vyhodnoceny.
KÚ ÚK UPS konstatuje, že navrhovaná změna je věcně v souladu s aZÚR s tím, že
požadované „formální“ úpravy je třeba provést před předložením návrhu Změny č. 9 ÚP
Žatec zastupitelstvu města k vydání; v tomto smyslu upozorňujeme na § 5 odst. 6 stavebního
zákona.
Vyhodnocení: formální chyby budou před vydáním zastupitelstvem města opraveny.

………………………………
Bc. Martina Oppelová
pořizovatel

…………………………..
Jaroslav Špička
pověřený zastupitel
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