V Žzıøi dne 21.04.2022

Mčsrø Žatec
Městský úřad
Odbor místního hospodářství a majetku

MATERIÁL NA, JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 05.05.2022
(PROJEDNANO V ZM DNE 24. 03.2022 _ NEB YLO PŘIJA To ŽĂDNE' USNESENÍ.)
Věc

PrOdej_poZemku

:

Předkládá:

Rada města Žatce

Vypracovala:

Ing.

Obsah:

p. p. č.

6256/5 v k.ú. Žatec

Martina Donínová - vedoucí OĹ

Soňa

Filipi

- referentka

OMHM

i

Návrh na usnesení
2) Zdůvodnění
1)

3) Stanovisko

odboru

4) Přílohy

Návrh na usnesení

1)

Zastupitelstvo města Zatce projednalo a neschvaluje prodej pozeınku orná
ú. Zatec.

půda

p. p. č.

6256/5 v

k.

Zdůvodnění
Rada města Zatce dne 14.03.2022 projednala a nepřijala žádné usnesení.
2)

Odbor místního hospodářství a majetku
k. ú.

přijal

Žádost

koupi pozemku omá půda
Žatec za účelem zřízení zahrady a rodinné rekreace.

p. p. č.

6256/5 O výměře 2314

bytem

m2

v

Záměr S využitím není V souladu s ÚP. Dle ÚP je zařazen jako omá půda.
Vyjádření od MA.arch. Martina Brčáka - ORM'
V souvislostí S žádoucí O prodej pozemku p.p.cˇ. 6256/5, za účelem rekreace-zahrady, je v prvnı
řadě nutné podotknout, že platný územnı' plán v současnosti toto využití neumozˇrˇıuje.
Z hlediska tvorby předměstí do budoucna, je zástavba území v kterém se parcela nachází, vhodná
Spıše pro funkcí bydlení. Tomu však naopak neodpovídá výrazně podélná proporce poptávané
parcely. Smysluplné uspořádání parcelace by řešila pouze zastavovacístudie celého území

r

,,

Dle ÚP je pozemek p. p.
není v souladu S žádostí.

č.

6256/5 v

k. ú.

Žatec zařazen jako

Žadatelć byli informováni o možnosti využití

V případě

pozemku

dle

zenzeˇdeˇlská

plocha -

ZO orná půda a

ÚP.

OMHM

pozemek p. p. č. 6256/2 o výměře 2314
Schválení návrhu usnesení bude
nabízet k propachtování v souladu S využitím dle UP, a to k zeınědělské čirmosti.
3)

Stanovisko Odboru

OMHM doporučuje neschválit prodej pozemku orná půda p. p.
4)

Přílohy

Žádost

Snímky Z mapy
info Z

ÚP

č.

6256/5 v

k. ú. Žatec.

m2

L'

č.
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koupi nemovitosti

Žádám 0 koupi objektu,

bytu

....

pozemku určeného k výstavbě

......

..........................................................

.
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..

Jméno a

Žadatel(ka):

1.

ÍˇIUZHPŮŰKRH I K
Město Žatec
Městský úřad Zﬂfﬂø
Odbor místního hospodářství a majetku
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Datum narození:
Bydliště:
Stav:

.....

..

Právnická osoba
IČ:

............................................................................................

:

....................................................................................................................

..

..

Sídlo
Tel./Fax/

Manžel(ka)

Jméno a

Z

Datum

žadatele(ky)

Bydliště:
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Důvøá žááøsú-

3.

Způsob úhrady kupní ceny: V hotovosti nebo úvěrem

4.

Žadatel(é) prohlašuje(í), že se seznámili se Zásadami pro prodej nemovitostí Z majetku Města Žatce.

5.

Žadatel(é) prOhlaŠuje(í), že nemají vůči

městu v prodlení

S

Městu Žatec žádné nesplněné smluvní závazky a nejsou vůči
plněním Svých peněžitých dluhů nebo S plněním jiných závazků.

Žadatel(é) k zajištění nákladů spojených S přípravou podkladů pro prodej nemovitosti uhradil(i)
finanční částku 5.000,- Kč v hotovosti v pokladně
Žatec S tím, že kopie pokladní stvrzenky tvoří
přílohu žádosti
Žadatel souhlasí a bere na vědomí, že tyto prostředky budou vráceny pouze za následujících podmínek:
6.

MěÚ

_

-

-

7.

RM

neúspěšné dohadovací řízení o ceně v
zrušení žádosti ve lhůtě do 30-ti dnů od podepsání záznamu se Žadatelem.

Žadatel dává poskytovateli výslovný souhlas Se zveřejněním Svého
roku narození, místa bydliště, identiﬁkačního čísla.
/ˇ
f
_
_
`

jména (obchodní

firmy), adresy

(Sídla),

-

8.

Přﬂøhyk žááøxﬂ

V Žatci dne:

5
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Vlastnonıční podpisy
MêÍ~“l›“ký úřad Žatzzç, nám. Svobody 1. 438 24
2' +0420-41573611/, L.-z +420-4/5736148, /zııpx

Žatćxı,

CZ- C:c„'h Rťpı‹bIi(`,e.mail.'

ı`ııjł›@nıe.xtú-Zııtćni.cz,epOa'ulť[ıı‹2@m€\/0-:u/ex. Cz,

nv»ﬂ›n›.z›zzz.~zz›-zøzønvz, ć›zznivvnz' xpøjzżnz'.-

K8 Zˇøzıćø,

č.ú.

/C 265781
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Podle Územnıho plánu Žatec - Úplného Znění po vydání Změny č. 1, č. 3 až 9 a č. 11 se
pozemek p.p.č. 6256/5 k.ú. Zatec nachází v zastavěném území a je Zařazen do Zemědělské
plochy - omá půda (ZO).
Celé Správní území města Žatce je dotčeno zájmovým územím vojenského objektu Lažany.
K.ú. Zatec, Radíčeves a Milčeves jsou zájmové území ACR.

Zemědělské plochy (ZO, ZT, ZZ, ZC)
Hlavní vyﬂžití

:

Zemědělský půdní fond. Dále dělen dle druhů pozemků

(kultur):

ZO - omá půda; ZT -trvalé travní porosty; ZZ - zahrady a Sady; ZC - chmelnice
Přípustné využití území. činnosti a Stavby_:
' liniové a plošné keřové a nelesní stromové
porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromořadí, remízy, meze, keřové pláště apod.)
- pıøøhy ÚSES
(biøkøxiáøxy) na pıøøháøh ZT

vodní plochy a toky

°

rychle rostoucí dřeviny na ZPF
Stavby, kteréjsou součástí ZPF - rybníky S chovem ryb nebo drůbeže, nezemědělská půda
potřebná k zajišťování zemědělské výroby - účelové komunikace pro zemědělské účely (polní
cesty), Závlahová a odvodňovací Zařízení a Závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy,
hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zaplavením, protierozní opatření
stavby, zařízení ajiná opatření pro zemědělství (v plochách ZO a ZT: přístřešky pro dobytek
a koně na pastvě, úschova krmiva, podestýlky, techniky a nářadí apod.; v plochách ZZ: stavby
pro úschovu úrody, techniky a nářadí, zahradní chatky apod.) a související dopravní a
technická infrastruktura
~ včelíny, včelnice a
včelníky
0
'

Podmínečně přípustné využití území.

činnosti a Stavby

Podmínkou je: - pouze na plochách ZZ v zastavěném území
0

jednotlivé garáže

Nepřípustnć využití území, činnosti a stavby/_:
° jiné funkční
využití než hlavní a přípustné
Pravidla uspořádání území:
Max. Zastavěná plocha staveb pro funkci zóny
objekty na l pozemku.
Max. hladina zástavby: 1 NP+P
Oplocení- viz kap. 6.1., písın. C2) a C3).

- 70 m2 na

jeden stavební objekt, max. 2

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPÚSOBEM

VYUŽITÍ

využití), pokud je možné jej stanovit,
nepřípustného využití (včetně Stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 Stavebního
zákona), popřípadě stanovení podmíněné přıpustného využití těchto ploch a Stanovení
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajı`nného rázu
(například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využı'tí))
(S

určením převažujícího účelu využití (hlavní

přípusmého

využití,

Společná ustanovení
území řešeném územním plánem Žatec je možno umisťovat Stavby a zařízení, povolovat
jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu
Stavebního zákonajen v souladu S následujícími ustanoveními.
Území je členěno na plochy S rozdílným způsobem využití, které jsou vyznačené ve
výkresech č. A2a. Hlavní výkres a A2b. Hlavní výkres - výřez.
Pro každý druh plochy S rozdílným způsobem využití je stanoveno hlavní, přípustné,
nepřípustné, případně podmínečnč přípustné využití a pravidla pro uspořádání území.
Vymezenému využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, příp.
jejich změn. Změny v území, které vymezené škále hlavních, přípustných nebo podmíněně
přípustných využití neodpovídají, jsou nežádoucí. Stávající objekty, které vymezené škále
hlavních, přípustných nebo podmíněně přípustných využití neodpovídají, jsou ponechány na
dožití, rozvoj se nepřipouští, je možné při současném využití provádět pouze udržovací práce,
nebo může být Změněno jejich využití na takové, které vymezené škále přípustných nebo
podmíněné přípustných využití odpovídá. Nové stavby, které Vymezenému využití
6.1.

V

neodpovídají, jsou nepřípustné.

A) Celé územı'
A1) Na celém správním území je nepřípustné provádět:
0 větmé elektrámy,
' výstavbu nových fotovoltaických
elektráren, S výjimkou
(např. na střeše rodimıého
0

domu),
výstavbu malých vodních elektráren,

využití pro vlastní zásobování

těžbu nerostů,
výstavbu a rozšiřování chat a Zahrádkářských chat, mimo zastavěné a zastavitelné plochy a
mimo Zemědělské plochy - Zahrady a Sady ZZ,
0 stavby ubytovacích zařízení deﬁnované dle
§ 2 odst. c) bod 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., O
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů ~ Stavby pro Ostatní
ubytovací Zařízení, kterými jsou Zejména ubytovny, koleje, Svobodámy, intemáty, skupiny
chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování; dále stavby
ubytovacích Zařízení deﬁnované dle § 2 odst. c) bod 1 - 3 (Stavby hotelů, motelů a penzionů)
v rozsahu Zařízení zařazených do třídyjedné až dvou hvězdiček,
0
byty či jiné než obytné prostory a ubytovací zařízení ve smyslu § 33a zákona č. 111/2006
Sb., O pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
0 Stavby čerpacích stanic
pohonných hmot V ochramém pásmu silnice I/27 v k.ú. Žatec.
-

~

A2) Pro účely tohoto územního plánu
°

se definují:

plochy hygienické ochrany - plochy určené pro bydlení, občanskou vybavenost, sport nebo

rekreaci,
' nerušící

výroba - výroba, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením
nenarušuje negativními účinky a vlivy provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a
nezhoršuje životní prostředí souvisejícího území nad přípustnou míru,
' Stavby pro maloobchod - do 1000 m2
plochy Zastavěného Stavebního pozemku pro umístění
budovy obchodního prodeje,
~
Stavby pro velkoobchod - nad 1000 m2 plochy Zastavěného Stavebního pozemku pro
umístění budovy obchodního prodeje,
° Trvalé bydlení pro funkci
zóny u ploch, kde není bydlení hlavním využitím - znamená byt
majitele objektu, byt správce objektu, případně byt pro pohotovostní ubytování zaměstnanců.
V rámci areálu jednoho subjektu mohou být zřízeny max. 2 byty.

B) Zastavěné území a zastavitelné plochy
B1) Napojení na veřejnou infrastrukturu: Všechny stavby pro bydlení, ubytování,
administrativu, obchod, Služby a výrobu a transformace ploch zahrádkových kolonií na
obytné plochy jsou podmíněny napojením na komunikace v kvalitě a parametrech určených
pro obytné Zóny; musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu S
platnými předpisy a musí být napojeny na elektrické rozvody.
B2) Vztah hlavního a přípustného využití (týká

přestavby a ploch Zastavitelných):
' hlavní
využití musí činit min. 60
0
°

podmínečně přípustné

využití

se jak ploch Stabilizovaných, tak

i

ploch

% výměry půdorysné plochy,
% výměry půdorysné plochy,

max. lO

a případný zbytek připadá na Ostatní přípustná využití.
upřesněním v následujících bodech a) až c).

- S

a) U ploch BK, BI, BV, BR, SOm, SOV, SOS se splnění minimální výměry hlavního využití
požaduje u každého areálu (tzv. Soubor staveb a ploch Zpravidla pod společným oplocením,
obvykle zároveň koresponduje S majetkovým vymezením).
U ploch RK, OV, OS, OH, DG, DV, TI, PV, ZV, ZA, SV se splnění minimální výměry
hlavního využití požaduje pouze za celou plochu (plocha = úzeıní zařazené do jedné kategorie
ploch S rozdílným způsobem využití dle graﬁcké části ÚP), vymezenou v ÚP pro danou

hlavní funkci.

Výše uvedené ustanovení (o min. výměře hlavního využití) se neuplatní u ploch:
0
RZ, DP - uvedeno pouze hlavní využití.
'
DD, DL, VH - využití území limitováno oborovými předpisy.
0 VP, VZ, DK a u ploch nezastavěného území
ZO, ZT, ZZ, ZC, LE, SN, SNa - umísťování
staveb limitováno max. plochou jednoho objektu.
°
PP, PPa - není umožněno zastavění.

b) Samostatné umísťování přípustného využití bez využití hlavního:
plochách BK, BI, BV, BR, SOm, SOV, SOS se připouští pouze veřejná prostranství
(např. komunikace, zeleň, parkoviště apod.) a zařízení technické infrastnıktury sloužící

V

potřebám plochy.
V plochách RK, OV, OS, OH, DG, DV, TI, PV, ZV, ZA, SV může být v rámci jedné plochy
umístěno více areálů, z nichž některé (při dodržení požadované výměry hlavního využití za
celou plochu) mohou plnit funkci pouze přípustného (příp. podmínečně přípustného) využití -

kromě veřejných

prostranství a technické infrastruktury (viz výše) také např. stavby pro
administrativu, Stavby pro Skladování apod. Podmínkou však je, že nedojde ke změně

charakteru území.
V obou případech se Splnění minimální
plochu.

výměry hlavního

využití požaduje pouze za celou

U ploch smíšených obytných (SOm, SOV, SOS) musí být Součástí plochy také povinná
Složka přípustného využití. Toto přípustné využití je požadováno minimálně vkategorii
podnikatelská činnost (služby, obchod - např. prodejna, Opravna, kadeřnictví apod.) nebo
přechodné ubytování; případně se připouští i některé Z vyjmenovaných přípustných využití
občanského vybavení (nebo občanského vybavení a nerušící výroby u ploch SOS), tj. nelze
využití pro bydlení ani naplnit přípustné využití plochami rekreace (u ploch
využít 100
c)

SOV).

%

d) Přípustné využití a podmínečně přípustné využití nesmí být v rozporu S hlavním využitím a
narušovat jeho funkci; v případě, že hlavní využití má charakter plochy hygienické ochrany,
nesmí být činností provozovanou v přípustném a podmínečně přípustném využití narušovány
objekty a plochy hygienické ochrany (např. hlukem, Spadem, pachem, vibracemi, včetně
dopravní obsluhy).

B3) Doplňkové stavby a využití

Jedná se o takové Stavby a využití, které Slouží pro fungování hlavního a přípustného (příp.
využití, bez nějž nemají v území obvykle Samostatně opodstatnění.
Při regulování procentního poměru mezi využitím hlavním a přípustným (případně
podmínečně přípustným) jsou tyto doplňkové Stavby a využití plošně Započítávány do toho
využití, pro jehož funkci Slouží.
Stavby, které jsou uvedeny pod následujícím bodem a), a individuální garáže mohou být
umísťovány Samostatně, bez majetkového nebo provozního vztahu k hlavnímu využití
(pokud S ním nejsou v rozpom). V takové případě jsou procentuelně Započítávány jako

podmíněné přípustného)

i

přípustné využití.

V

Zastavěném území a Zastavitelných plochách jsou povolena využití doplňkového

charakteru:
a)
0

Ve všech druzích ploch:

komunikace

místní, účelové, cyklistické a pěší,

odstavná a parkovací

stání,

a koncová Zařízení technické infrastruktury,
° veřejná
prostranství,
- veřejná
a ochranná Zeleň.
plochách bydlení (BI, BV, BR), Sıníšených obytných plochách (SOm, SOV, SOS) a
b)
plochách rekreace - Zahrádkové kolonie (RZ) Stavby vedlejší jako např.:
' hospodářské
Stavby pro samozásobitelství (kůlny, Skleníky, apod.) a domácí dílny do 70 m2
zastavěné plochy u jedné hlavní Stavby
0
pergoly, altány, bazény,
0 Související
dopravní a technická infrastruktura (např. garáže, odstavná stání, účelové
komunikace, studny, domovní
apod.),
0 oplocení,
°
dvory, zahrady.
plochách rekreace kolektivní (RK), občanského vybavení (OV, OS, OH),
c)
'

sítě

V

ČOV

V

v plochách dopravní infrastruktury (DD, DL a DV), v plochách technické infrastruktury (TI),
v plochách výroby a Skladování (PV, ZV, ZA), v plochách smíšených výrobních (SV) a v
plochách speciﬁckých - Armáda ČR (AR) stavby vedlejší jako např.:
0 administrativní, provozní a
Skladové budovy pro funkci Zóny (včetně např. hygienických
zařízení a šaten pro obsluhu plochy v plochách RK a OS),
° související dopravní a
technická infrastruktura (např. garáže pro obsluhu plochy, parkoviště,
účelové komunikace, Studny, domovní ČOV apod.),
- zpevněné
plochy, zeleň ochramıá a veřejná,
oplocení.
d) Individuální garáže:
Jednotlivé individuální garáže je možno umísťovat V zastavěném území a v Zastavitelných
plochách jak na pozemku se stavbou bytového nebo rodirmého domu, ke kterému garáž
náleží, tak samostatně v rámci jiných druhů ploch (S výjimkou ploch typu VZ, VH, ZO, ZZ,
'

ZC, LE, PP, SN), pokud jejich umístěním nedojde ke Snížení průchodnosti území.

e) Odstavná a parkovací stání
Potřeby parkování obyvatel (v plochách BI, BV, BR a v zastavitelných plochách typu SOm,
SOV, SOS) a rekreantů (V ploše RZ) budou řešeny na vlastním pozemku.
Potřeby parkování a odstavování vozidel zaměstnanců a zákazníků (plochy RK, OV, OS, OH,
SOm, SOV, SOS, PV, ZV, ZA, SV, DD, DL, DV) bude řešeno na vyhrazených plochách na
vlastním pozemku, v rámci uvedené plochy.

B4) Intenzita využití pozemků:
Pravidla pro uspořádání území určují limitní hodnoty pro rozděleni ploch do tří složek:
max. zastavěná plocha pozemku, min. plocha zeleně a případný zbytek tvoří zpevněné plochy.
° zastavěná plocha
pozeınku - ve smyslu § 2, odst. (7) Stavebního zákona, S výjimkou staveb,
které nejsou budovami; tyto se započítají mezi zpevněné plochy (viz níže),
0 plocha
zeleně - podíl ploch veřejné zeleně, vyhrazené zeleně, zahrad, sadů a ploch TTP v
rámci oplocení plochy k celkové ploše pozemku,
' zpevněné
plochy - plochy komunikací a chodníků, parkovišť, manipulační plochy, Sportovní
plochy (bez budov) apod.; do zpevněných ploch se pro účely UP započítávaji i plochy
zatravňovacích tvámic a plochy mobilní zeleně umístěné na zpevněné ploše.
B5) Struktura zástavby:
zastavěném území: dle charakteru navazující zástavby. Při dostavbách v prolukách a v
plochách navazujících na již existující zástavbu bude nová výstavba respektovat převažující
strukturu okolní zástavby a dodržovat Stavební čáru tam, kde je založená.
V zastavitelných plochách: bodová nebo dle charakteru navazující zástavby.

V

B6) Charakter zástavby:
Dostavby v prolukách a v plochách navazujících na

existující zástavbu budou respektovat
převažující charakter okolní zástavby (jako např. měřítko, hmoty, sklonitosti střech apod.).

C) Nezastavěné území
Cl) Stavby, zařízení a využití v nezastavěném území:
Umísťování staveb, Zařízení a jiných opatření v nezastavěném území

(tj. týká se ploch
vodních a vodohospodářských, zemědělských, lesních, přírodních a smíšených nezastavěného
území) pro účely uvedené v § 18 odst. 5 Stavebního zákona:
V celém nezastavěném území mimo plochy PP je možno umísťovat Stavby:
° pro vodní hospodářstvíS výjimkou staveb uvedených v bodě A1),
0 pro ochranu
přírody a krajiny,
~ pro snižování nebezpečí
ekolog. a přírodních katastrofa pro odstraňování jejich důsledků
' pro veřejnou dopravní
infrastrukturu,
~ pro veřejnou technickou
infrastrukturu,
0 pro účely rekreace a cestovního
ruchu (cyklistické Stezky, hygienická zařízení a informační

centra pro turistický ruch).
Umisťování staveb pro zemědělství a lesnictví je stanoveno u jednotlivých druhů ploch.
celém nezastavěném území je dále možno umísťovat opatření:
- protierozní
opatření,
~ vodní plochy a
toky,
° zeleň.
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C2) Oplocení v nezastavěném území se připouští:
~ u pozemků dle Katastru nemovitostí vedenýchjako zahrada nebo ovocný
0

sad,

dále u ploch zařazených do ploch zemědělské plochy - zahrady ZZ,
oplocení nestavebního charakteru u pastvin (pastevní ohradníky) a tréninkových

ploch pro koně (ohrazené výběhy).
Oplocování nesmí zahmout komunikace (nesmí dojít ke Snížení průchodnosti krajiny), aktivní
zónu záplavového území a plochy pro ÚSES.

C3) Změny druhu pozemků ZPF
Změna druhu pozemku, dle KN vedeného jako ZPF (omá půda,
nebo ovocný

Sad je

chmelnice, TTP), na zahradu

možná pouze v zastavěném území a Zastavitelných plochách.

C4) Zalesnění
Výsadba porostů lesního typu (zalesnění) je možná do vzdálenosti 50 m od Zastavěného
území a Zastavitelných ploch; zalesnění ZPF pouze na půdách III. až V. třídy ochrany.
Celkové shrnutí - upozornění
Podle dostupných podkladů/zákresů (GIS) na pozemek zasahuje ochranné pásmo silnice,
trasa optických kabelů Telefónica O2 Czech Republic a.S., kabelové vedení elektrické energie
VN 22 kV, ochranné pásmo letiště, rozvody pitné vody, území S archeologickými nálezy.
1)

