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 MĚSTO SEDLČANY 

 

 
  

Z á p i s  č. ZM 17/2018-2022 
(anonymizovaný a upravený) 

ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

4. října 2021 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
I. Procedurální záležitosti  

Úvodního slova se ujal předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města 

Sedlčany, který s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:04 hod. zahájil 17. veřejné 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022; přivítal přítomné 

zastupitele, přizvané hosty a zástupce veřejnosti (občany), kteří se svobodně, z vlastní vůle 

a zájmu dostavili do jednacího sálu, aby v prostředí otevřeném a vlídném veřejnosti byli 

přítomni tomuto řádně svolanému veřejnému zasedání nejvyššího orgánu města Sedlčany 

a využili svých práv k vyjádření osobních nebo i skupinových názorů na správu věcí veřejných, 

případně podnětů a připomínek k činnosti, která spadá do kompetence správy věcí veřejných 

(samosprávy) v prostředí města Sedlčany. 

 

Přítomní zastupitelé: vizte Prezenční listinu, která je Přílohou č. 1 tohoto Zápisu. 

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 18. 

V okamžiku zahájení zasedání přítomno 17 zastupitelů; v průběhu jednání ZM, resp. 

při projednávání bodu „4.“ s názvem „Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města 

Sedlčany“ Programu ZM, se dostavil zastupitel pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, a to v čase 

17:47 hod. 

Ovšem v průběhu zasedání ZM v čase 19:17 hod. jednání s omluvou trvale opustil 

(po projednání bodu „4.“ s názvem „Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města 

Sedlčany“) pan Ing. Jiří Burian. 

  

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil/a a zasedací místnost s omluvou, případně 

bez omluvy opustil/a, a na zasedání ZM se již nevrátil/a v čase:  

- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 19:17 hod. 

 

Jednání ZM dále přítomen (mna) nebyl/a, a to v časovém úseku (neuvedeno): 

- dlouhodoběji nikdo z přítomných zastupitelů; vizte případně hlasování; pouze krátký 

úsek na občerstvení; zastupitelé nejsou uváděni jmenovitě. 

 

Omluven/a:   

Na celé jednání (z nepřítomnosti) řádně omluven/a: 

- Ing. Pavel Švagr, CSc.; 

- MUDr. Andrea Chromcová; 

- MUDr. Vladimír Zámostný. 

 

Na část jednání (počátek/konec/kteroukoliv další část) se předem omlouval: 

- PaedDr. Jaroslav Nádvorník, dostavil se v čase 17:47 hod.;  
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- Ing. Jiří Burian, odešel v čase 19:17 hod. 

 

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo po celou dobu zasedání usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé Zápisu:   

▪ Ing. Blanka Vilasová; 

▪ pan Richard Otradovec. 

 

Návrhová komise: 

▪ Mgr. Libor Novotný, předseda; 

▪ Ing. Martin Havel, člen; 

▪ Ing. Martin Severa, člen. 

 

Schválený zapisovatel: Ing. Vojtěch Hlaváček.  

Námitky, případně protinávrhy proti pověření zapisovatele dnešního zasedání ZM nevzneseny. 

 

Přizvaní hosté: 

- Ing. Veronika Stiborová, samostatná referentka Odboru výstavby a územního plánování 

(úřad územního plánování); 

- Bc. Lenka Havlová, DiS., pověřená vedením Odboru majetku, Městský úřad Sedlčany; 

- Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic, Městský úřad Sedlčany; 

- Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí. 

 

Technické zajištění a podpora, hygienická opatření: 

- Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT podpory; Městský úřad Sedlčany; 

- techničtí pracovníci KDJS Sedlčany. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:04 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 20:00 hod. 

 

Proti Zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 

(konalo se dne 6. září 2021) se nikdo z členů zastupitelstva neohradil (rozumí se k obsahu 

oficiálního dokumentu, který je podepsán ověřovateli) ani nepodal nikdo námitky podle 

Jednacího řádu ZM.  

 

 

II. Veřejně oznámený Program 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2018 – 2022 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

Program zasedání:  

 

1. Zahájení 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. září 2021 

(volební období 2018 – 2022) 

Přílohy: 2.1 Zpráva o kontrole přijatých usnesení  

 2.2 Návrh usnesení 
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3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 7. září 2021 – 

4. října 2021) 

Přílohy: 3.1 Zpráva o hlavních bodech jednání a přijatých usneseních 

 3.2 Návrh usnesení 

 

4. Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

 4.1 Důvodová zpráva 

 4.2 Sumarizační tabulky základních údajů k žádostem a rozhodnutí 

 4.3 Grafická zobrazení ploch 

 4.4 Návrh usnesení 

 

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

5.1 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 2940/138 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem žadatelům do podílového spoluvlastnictví 

 Přílohy: 5.1.1 Důvodová zpráva  

   5.1.2 Grafické podklady  

   5.1.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.1.4 Návrh usnesení 

5.2 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 908/26 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem žadatelce  

 Přílohy: 5.2.1 Důvodová zpráva  

   5.2.2 Grafické podklady  

   5.2.3 Znalecký posudek (výroková část) 

   5.2.4 Návrh usnesení 

 

5.3 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 948/6 

v k. ú. a obci Sedlčany 

 Přílohy: 5.3.1 Důvodová zpráva  

   5.3.2 Grafické podklady 

   5.3.3 Stanovisko právního zástupce města   

   5.3.4 Návrh usnesení 

 

6. Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

Přílohy: 6.1 Důvodová zpráva (k návrhu OZV č. 3/2021) 

 6.2 Sazebník pro výpočet možností zpoplatnění 

 6.3 Návrh textu OZV č. 3/2021 

 6.4 Sazebník k administraci OZV č. 3/2021 

 6.5 Ohlášení poplatkového subjektu  

  6.6 Návrh usnesení (soubor) 

 

7. Diskuse 

 7.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 7.2 Diskuse přítomných občanů 

 

8. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

9. Závěr 
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Poznámka: 

▪ Dotazy a připomínky občanů 

(Neoznačený povinný bod jednání, který bude zařazen do Programu zasedání v souladu s Čl. 

VII odst. 17 Jednacího řádu Zastupitelstva města Sedlčany.) 

▪ Fyziologická přestávka  

(Bude případně vyhlášena předsedajícím zasedání v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva 

města Sedlčany po třech hodinách jednání.)  

 

Výše uvedený Program 17. veřejného zasedání ZM ve volebním období 2018 – 2022 je 

v podstatě přepisem Pozvánky na veřejné zasedání ZM (listina původem ze dne 24. září 2021;  

dokument v systému spisové služby EZOP evidován pod č. j.: MÚ-S/SEK/18771/2021). 

Pozvánka byla odeslána elektronicky adresátům (celému 21 člennému zastupitelskému sboru) 

dne 24. září 2021 (pátek) pomocí zřízeného bezpečného úložiště dat pro výkon veřejné funkce. 

Vlastní výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského 

úřadu Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent, pokud takovýto 

k problematice byl určen, kontroloval dokumenty a jejich obsah ze své kompetence 

a působnosti. 

Formou Oznámení byla Pozvánka na veřejné zasedání ZM zveřejněna na www stránkách města 

Sedlčany a na úřední desce Městského úřadu Sedlčany. Distribuována a zveřejněna byla rovněž 

ve všech osadách města Sedlčany, a to na obvyklých místech a obvyklým způsobem, 

aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto informaci v místě svého bydliště 

k dispozici. 

 

Shora uvedený Program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně sestaven 

a v několika fázích Programu, kontinuálně (zejména návrhy majetkoprávních bodů Programu), 

vždy dle nápadu událostí, jejich geneze a problematiky, projednán Radou města Sedlčany, 

a to postupně, podle harmonogramu jednání (lze dohledat v Zápisech RM; anonymizované 

Zápisy, resp. anonymizovaná Usnesení zveřejněna). 

  

K ucelenému návrhu Programu bylo přijato RM usnesení zn. RM 70-1222/2018-2022, 

které ve svém výroku zní:  

„Rada města Sedlčany doporučuje Zastupitelstvu města Sedlčany schválit a projednat navržený 

Program jednání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany pro toto volební období 

(2018 – 2022), které se bude konat v pondělí dne 4. října 2021 v čase od 17:00 hod. 

ve Společenském sále Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

 

Toto usnesení již nebylo na návrh RM dále doplněno o další programové body.  

Zastupitelstvo města Sedlčany bylo řádně svoláno panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou 

města Sedlčany, na základě rozhodnutí RM s respektem k dlouhodobějšímu harmonogramu, 

a to na základě usnesení zn. RM 70-1221/2018-2022, jehož výrok zní: 

„Rada města Sedlčany stanovuje termín pro svolání 17. veřejného zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2018 – 2022 na pondělí dne 4. října 2021 v čase 

od 17:00 hod. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se uskuteční v objektu 

Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

 

 

III. Vlastní projednávání  

 

1. Zahájení 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 
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Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, který, jak již uvedeno výše, v čase 17:04 hod., a to s pověřením Rady města 

Sedlčany, zahájil 17. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022. Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce 

přítomné veřejnosti. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího všem přítomným v sále sdělil upozornění, že je 

pořizován z tohoto jednání on-line audio přenos bez záznamu, o čemž byli a jsou v sále přítomní 

rovněž informováni pomocí vyvěšené informační cedule, která je umístěna v souladu s předpisy 

a Jednacím řádem ZM při vstupu do Společenského sálu KDJS, ve kterém probíhá veřejné 

zasedání ZM. 

 

Pan starosta v postavení předsedajícího dále oslovil množinu oprávněných osob (občanů), 

kteří mohou uplatnit v souladu s Jednacím řádem ZM svá práva a hlásit se do otevřené rozpravy 

k jednotlivým projednávaným bodům pořadu jednání. Rovněž byli všichni přítomní 

předsedajícím upozorněni, že v cca 19:00 hod. bude do Programu zasedání, a to v souladu 

s ustanovením odst. 17) Čl. 7 Jednacího řádu ZM, vložen bod Programu „Dotazy a připomínky 

občanů“, které se týkají problematiky mimo schválený Program (jeho předmět). Zde budou 

vyslechnuty jednotlivé příspěvky v délce trvání maximálně tří minut na jeden příspěvek. 

Celková doba trvání tohoto bodu Programu je limitována časem 30 minut. 

Pan starosta dále upozornil na to, že pokud bude z průběhu jednání zřejmé, že bude pokračovat 

po 20:00 hod., bude po dovršení uvedeného času vyhlášena přibližně pětiminutová fyziologická 

přestávka. 

Konec jednání je Jednacím řádem ZM stanoven na 22:00 hod., přičemž každé další případné 

prodloužení o max. 1 hodinu je možné pouze tehdy, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina 

všech členů ZM.  

 

Pan starosta sdělil, že byl Zápis z minulého veřejného zasedání ZM řádně ověřen, a to bez 

námitek a připomínek.    

 

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle Prezenční listiny předsedající konstatoval, že dnešnímu 

veřejnému zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 17 zastupitelů z 21 členného 

zastupitelského sboru; vyřkl výrok v tomto smyslu: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášeníschopné. Vzhledem k tomu, že je 

přítomna nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů ze zastupitelského sboru, není 

právních překážek proti vedení jednání (veřejného zasedání) a přijímání řádných rozhodnutí 

(usnesení).“ 

 

Následuje konstatování s ohledem na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů (stav věcí na místě zohledněný zapisovatelem; prohlášení 

ve vztahu k zák. o obcích). 

Zasedání ZM bylo přístupné veřejnosti při jeho zahájení i v jeho průběhu. Svoláno bylo 

na místo veřejně přístupné a otevřené občanům, s dostatečnou kapacitou, a to v souladu 

s právními předpisy (zákonem o obcích), Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM, jakož i navrženém Programu jednání a jeho pořadu, 

řádně, dostatečně, srozumitelně a včas informována (Pozvánka s návrhem Programu jednání 

zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Sedlčany). 
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Poznámka: 

Na jednání ZM (veřejném zasedání) byla aplikována nařízená (případně doporučená) 

hygienická opatření (vymezení jednacího prostoru pro zastupitele a zvlášť pro veřejnost; 

jednací vzdálenosti, přístup zastupitelů i veřejnosti v respirátorech za použití osobní dezinfekce 

rukou při vstupu do jednacího prostředí sálu, odstup osob mezi sebou a další).   

 

Záležitosti k vlastnímu procesu jednání; určení a schválení (jmenování) ověřovatelů 

Zápisu; složení návrhové komise; určení zapisovatelů  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu ze 17. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte byla navržena paní Ing. Blanka Vilasová a pan Richard Otradovec. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM nejprve vyzval navržené zastupitele, zda vyřčený návrh 

přijímají. Oba navrhovaní zastupitelé nic nenamítali, souhlasili. 

 

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na ověřovatele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil. 

Předsedající vyzval všechny zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu ze zasedání ZM navrhuji paní Ing. Blanku Vilasovou 

a pana Richarda Otradovce.“  

„Kdo z přítomných zastupitelů s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“   

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdrželi se 2; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Ověřovatelem Zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je paní Ing. Blanka 

Vilasová a pan Richard Otradovec, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané 

činnosti.“ 

 

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pokračoval v procedurálních záležitostech 

veřejného zasedání. 

 

Předsedající navrhl za zapisovatele Zápisu ze 17. zasedání ZM Ing. Vojtěcha Hlaváčka, 

který s návrhem vyslovil souhlas.  

Předsedající se dotázal, zda některý ze zastupitelů bude předkládat protinávrh. Nikdo 

z přítomných zastupitelů jiný návrh na zhotovitele Zápisu z tohoto zasedání ZM nepředložil.    

Předsedající využil možnosti určení zapisovatele s využitím institutu hlasování.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu bude Ing. Vojtěch Hlaváček. Kdo z přítomných zastupitelů 

s tímto vyřčeným návrhem souhlasí?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdrželi se 1; 

nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok ve smyslu: 

„Zapisovatelem dnešního Zápisu je Ing. Vojtěch Hlaváček.“ 

Tímto se jmenovaný ujímá činnosti zajištění vyhotovení Zápisu ze 17. zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany. 
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(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru přijatých výroků usnesení.)  

 

Pan starosta předložil návrh na složení „návrhové komise“:  

„Pan Mgr. Libor Novotný, předseda; pan Ing. Martin Havel, člen a pan Ing. Martin Severa, 

člen.“ 

 

Navržení zastupitelé nic nenamítali a vyslovili souhlas s uvedeným návrhem na personální 

složení návrhové komise. 

Předsedající se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů jiný návrh. Vzhledem k tomu, 

že nikdo z přítomných zastupitelů jiný návrh nesdělil, předsedající dále pokračoval.  

Přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise?“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů bylo pro 16; proti 0; zdržel se 1; nepřítomen hlasování 

0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi pro případnou činnost v průběhu 

17. veřejného zasedání ZM, která bude pracovat ve složení pan Mgr. Libor Novotný, předseda; 

pan Ing. Martin Havel, člen a pan Ing. Martin Severa, člen.“ 

               

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zajištění zdárného 

průběhu jednání, formulování návrhů usnesení, určení jejich pořadí pro hlasování apod.; 

hlasování nebude zahrnuto do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Schválení Programu a pořadu jednání 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

ve volebním období 2018 – 2022 

Výše v Zápisu obsažený Program (návrh) 17. zasedání ZM byl navržen, řádně projednán 

a připraven Radou města Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami 

subjektu, rozumí se města Sedlčany, a jeho kompetencemi a působností. 

 

Návrh Programu veřejného zasedání byl obsažen v původní Pozvánce na dnešní veřejné 

zasedání ZM a veřejně oznámen, jak již uvedeno výše (osloveni pozváním na veřejné zasedání 

ZM byli všichni občané města i další oprávnění a také množina hostů). Program veřejného 

zasedání ZM byl ve stanoveném termínu zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, 

a to jak v písemné, tak elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Vše v souladu 

se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání zmínil výše uvedený návrh Programu veřejného zasedání, 

a to v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh. 

Od okamžiku odeslání Pozvánky s návrhem Programu, nebyl tento změněn žádným důvodným 

zásahem. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, k uvedenému sdělil: 

„Společně s Pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé písemné materiály Programu dnešního 

jednání. Zeptám se, jestli jsou návrhy, případně připomínky ke změně Programu?“ 

   

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany a předsedající dnešnímu veřejnému zasedání 

ZM, se tedy dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů požaduje doplnění předloženého 

návrhu Programu dnešního zasedání ZM, případně jeho úpravu.  
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Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo neuplatnil připomínky k návrhu 

Programu, a to dnes ani dříve v čase před zahájením vlastního jednání určeném Jednacím řádem 

ZM, pan starosta možnost rozpravy o návrhu Programu 17. veřejného zasedání ZM ve volebním 

období 2018 – 2022 ukončil. 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, následně 

vyřkl níže uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s návrhem Programu jednání dnešního zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; 

proti 0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok v tomto smyslu: 

„Program 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, v předloženém znění, byl schválen hlasy 

všech jednání a hlasování (v tomto okamžiku) přítomných a oprávněných zastupitelů 

v uvedeném počtu 17.“ 

  

(Poznámka: Jedná se o procedurální rozhodnutí ZM; hlasování není zahrnuto do závěrečného 

souboru přijatých výroků usnesení. Obsah schváleného Programu je uveden ve formálně 

upravené verzi; níže v Zápise, bez pozdějšího obohacení o zřejmé diskusní příspěvky; tyto jsou 

v tomto Zápise uvedeny v příslušném bloku jednání. Na tomto místě a v tomto čase jednání 

nebyly známy.) 

 

Schválený Program 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 

– 2022 

 

(Poznámka: Zapisovatel pro úplnost uvádí celý schválený Program, ačkoli takto přednesen 

nebyl. Zápis odpovídá skutečnému průběhu – pořadí projednávání jednotlivých programových 

bodů, a to podle sledu přijatých usnesení. Program nebyl v jeho průběhu upraven.) 

 

1. Zahájení 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. září 2021 

(volební období 2018 – 2022) 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 7. září 2021 – 

4. října 2021) 

 

4. Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

  

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

5.1 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 2940/138 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem žadatelům do podílového spoluvlastnictví 

  

5.2 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 908/26 v k. ú. a obci 

Sedlčany, přímým prodejem žadatelce  

  

5.3 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 948/6 

v k. ú. a obci Sedlčany 
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6. Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

 

7. Diskuse 

 7.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 7.2 Diskuse přítomných občanů 

 

8. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

 

9. Závěr 

 

 

Pan starosta přítomné ve Společenském sále KDJS upozornil, že všechny osoby starší 18 let 

s trvalým pobytem na území města Sedlčany a osoby vlastnící nemovitost na území města 

Sedlčany se mohou hlásit do rozpravy k jednotlivým bodům Programu. Uvedené právo 

se samozřejmě vztahuje ke všem bodům schváleného dnešního Programu, jak již uvedeno výše. 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

a to v souladu s Jednacím řádem ZM (ČI. VII s názvem „Průběh zasedání a jednání 

zastupitelstva“), navrhl odhlasovat procedurální a organizační opatření ve prospěch zdárného 

a nekonfliktního průběhu jednání ZM, kterým je rozhodnutí o tom, zda rozprava zastupitelů, 

případně přizvaných odborníků a hostů, bude probíhat ke každému bodu Programu zvlášť, 

jak již zmíněno výše. 

 

Usnesení:  

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, aby řízením předsedajícího dnešnímu sedmnáctému 

zasedání ZM probíhala rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků a veřejnosti 

(oprávněných osob z řad občanů), ke každému bodu Programu ZM zvlášť.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 

hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok schváleného procedurálního usnesení (rozhodnutí ZM): 

„Rozprava zastupitelů, případně přizvaných odborníků, hostů i oprávněných osob z veřejnosti, 

a to ke každému bodu Programu, bude vedena zvlášť (samostatně).“ 

 

(Poznámka: Pro tento případ se jedná o procedurální rozhodnutí ZM pro zdárný průběh 

jednání a demokratického dosažení potřebných rozhodnutí; hlasování nebude zahrnuto 

do závěrečného souboru výroků přijatých usnesení.) 

 

Pan starosta opětovně sdělil, že všichni přítomní z řad veřejnosti se také mohou po udělení slova 

předsedajícím účastnit rozpravy k jednotlivým projednávaným bodům Programu zasedání. 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

města Sedlčany, přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného 

Programu dnešního zasedání ZM, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Sedlčany, jako o ucelených a uzavřených tematických celcích. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, všechny účastníky zasedání upozornil 

na potřebu mluvit jen na mikrofon, neboť je žádoucí, aby on-line přenosu občané dobře 

rozuměli, byl slyšitelný a věděli, o čem se jedná. 
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Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní přistoupíme k druhému bodu našeho Programu, kterým je „kontrola usnesení z minulého 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany“. Slovo předávám panu místostarostovi.“ 

 

 

2. Zpráva z kontroly usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 6. září 

2021 (volební období 2018 – 2022) 

 

Předsedající veřejnému zasedání ZM k přednesení uvedené záležitosti předal slovo panu 

Mgr. Zdeňku Šimečkovi, místostarostovi města Sedlčany, jak uvedeno výše. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Druhým bodem je Zpráva z kontroly usnesení šestnáctého zasedání zastupitelstva“. Zprávu 

obdrželi jako každé zastupitelstvo všichni zastupitelé v materiálech. Proto bych zahájil rozpravu 

k tomuto bodu Programu ZM.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí? Přednesu návrh usnesení.“  

 

Referující k problematice otevřel rozpravu, nejprve zastupitelského sboru, následně veřejnosti.  

 

Rozprava zastupitelského sboru (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Rozprava veřejnosti: 

▪ bez příspěvků a připomínek. 

 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku 

zastupitelů i veřejnosti, jak uvedeno výše. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí předanou zprávu o kontrole plnění usnesení 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 6. září 2021, předloženou 

a okomentovanou panem Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, 

s aktuálními údaji plnění, a to v plném rozsahu, bez připomínek.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů (rozumí se v okamžiku zahájení hlasování) na 17. 

zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, 

avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 249/2018-2022.  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM; (interval dní 7. září 

2021 – 4. října 2021) 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zpráva z jednání RM. Jednání Rady města Sedlčany se konalo celkem 2×, a to 15. září 29. září 

2021. Zpráva z 15. září opět popsána podrobně materiálech a 29. září byla hlavním bodem 
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jednání RM „Činnost Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. a připravenost na topnou sezónu“, 

kterou přednesl a okomentoval jednatel Městské teplárenské Sedlčany, s. r. o. pan Ondřej Sůva. 

Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh): 

▪ bez příspěvků a připomínek obou oprávněných množin občanů. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nikdo se nehlásí, takže přednesu návrh usnesení.“ 

 

Zastupitelé ani zástupci veřejnosti nevyžadovali informace dále komentovat. 

Možnost rozpravy k této problematice byla referujícím ukončena bez jakéhokoli příspěvku. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu předloženou a doplněnou panem 

Mgr. Zdeňkem Šimečkem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města 

Sedlčany za uplynulé období v intervalu dní 7. září 2021 až 4. října 2021, ve kterém 

se v termínu, a to 15. září a 29. září 2021, konala řádná zasedání tohoto orgánu města 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 250/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, zastupitelům poděkoval. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, předsedající dnešnímu zasedání ZM, si vzal 

zpět slovo, rovněž referujícímu poděkoval za přednesené informace a pokračoval 

v projednávání schváleného Programu (pořadu jednání ZM).  

Sdělil, že nyní ZM přistoupí k hlavnímu bodu dnešního Programu ZM, hlavní bod stručně uvedl 

a opět předal slovo tzv. pověřenému zastupiteli, kterým je pan Mgr. Zdeněk Šimeček, 

místostarosta města Sedlčany.   

 

 

4. Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Další bod Programu ZM s názvem „Zařazení žádostí k prověření do Změny č. 2 ÚP města 

Sedlčany“. 

Tento bod ještě krátce uvedu. Žádosti bylo možno podávat v termínu od 15. února do 30. června 

2021. Bylo podáno celkem 90 žádostí a v součtu se jedná o 63 navrhovaných ploch či změn 

v územním plánu. S jednotlivými plochami nás ve své prezentaci za chvíli seznámí slečna 

Ing. Veronika Stiborová z úřadu územního plánování. Jinak Rada města Sedlčany na svém 

jednání dne 15. září 2021 jednotlivé žádosti projednávala, a to s výsledkem, že některé žádosti 

nedoporučuje zařadit do Změny číslo 2 ÚP města Sedlčany, některé žádosti doporučuje 

redukovat v jejich výměrách. Vše je popsáno v materiálech, zejména v tabulkách, které jsou 

označeny jako Příloha č. 4.2 k Pozvánce na dnešní ZM. Jsou tam popsány i důvody případné 

redukce ploch nebo jejich vyřazení. Takový nejhlavnější důvod k vyřazení je vyšší bonita půdy, 

ochranné pásmo lesa. 

Jinak ještě navrhuji technickou připomínku, odsouhlasit, že nebudeme hlasovat o každé žádosti 

zvlášť (samostatně), ale vždy o celém souboru těch žádostí (v podstatě zařazených do třech 
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souborů – skupin), jak je to popsáno v rozlišovacích tabulkách, tzn., že by na konci byly pouze 

tři výroky usnesení, resp. hlasování a tabulka s plochami by byla jejich přílohou. První by bylo 

odhlasovat žádosti k doporučení, druhé by bylo žádosti k redukci a třetí žádosti k vyřazení. 

Samozřejmě, když v průběhu prezentace dojde k určité diskusi (v rámci rozpravy), tak bychom 

o té jednotlivé žádosti hlasovali jednotlivě a došlo by k přesunu plochy z jedné tabulky do druhé 

a pak by se na konci odhlasovali celé ty soubory, jak jsem uvedl.  

Jinak bych chtěl ještě upozornit na skutečnost, že je mi známo, že v řadách zde přítomných 

občanů jsou žadatelé, kteří se předem ohlásili s tím, že by chtěli svou žádost okomentovat 

(představit, odůvodnit). Takže, vážení žadatelé, k vystoupení budete vyzváni při projednávání 

vašich konkrétních žádostí. V tu chvíli dostanete prostor k prezentaci vašich připomínek. Ještě 

prosím, aby vaše vystoupení, resp. stručný příspěvek byl přednesen na připravený mikrofon. 

Máte nějaké dotazy? Zahájil bych rozpravu k přednesenému, případně by se následně 

prezentace k jednotlivým žádostem ujala pracovnice úřadu územního plánování.“ 

 

Pan (FO), občan města Sedlčany: 

„Já jsem (FO). My jsme podávali žádost a nevěděl jsem, že je možné si zažádat předem o to, 

abych mohl tady vystoupit. Tak jestli mohu k tomu pár slov říci, až se to bude tady prezentovat.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Teď jsem o tom hovořil, až se bude projednávat vaše konkrétní žádost, tak se přihlásíte 

do rozpravy a přednesete svůj příspěvek. Takže nyní bych předal slovo paní inženýrce z úřadu 

územního plánování, která nás provede veškerými žádostmi.“  

 

Poznámka: Referující zástupce úřadu územního plánování (dále v Zápise též „ÚÚP“) současně 

s průvodním slovem, resp. představením obsahu jednotlivých žádostí, za pomoci techniků 

představila jejich vymezení v žádaných plochách, které bylo přeneseno do mapových podkladů. 

K účelu zobrazení posloužila „sálová dataprojekce“, aby přítomní zastupitelé i zástupci 

veřejnosti mohli vidět plochy přímo v kontextu stávajícího územního plánu na mapovém 

podkladu, tzv. hlavním výkresu. Tato Poznámka je zapisovatelem uvedena z důvodu lepšího 

porozumění níže uvedeného textu, neboť v tomto textu se zapisovatel pokusil poznamenat 

výroky účastníků tak, jak zazněly, a to pouze s drobnými jazykovými úpravami.   

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dobrý den. Představím vám jednotlivé žádosti.  

Začneme na Roudném.  

První žádost je plocha P1. Je to nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Plocha navazuje 

na zastavitelnou plochu vymezenou již v platném územním plánu. Ta plocha představuje 

výběžek do volné krajiny a narušuje organizaci zemědělského půdního fondu. Lokalita není 

napojena na veřejný vodovod ani kanalizaci, proto lze předpokládat problém se zabezpečením 

technické infrastruktury, což jsou např. zejména zdroje vody (studny) a vzhledem k velikosti 

pozemku a umístění domovních čistíren odpadních vod na každé z nich (parcele), může 

případně dojít i ke snížení kvality či znečištění podzemních vod. Úřad územního plánování 

lokalitu nedoporučuje zařadit, ovšem Rada města Sedlčany ji zařadit doporučila.  

Dále je to plocha P2, zde se také jedná o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. 

Plocha se nachází rovněž ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území sídel. Taktéž 

představuje výběžek do zemědělsky obhospodařené krajiny a narušuje organizaci 

zemědělského půdního fondu, přičemž ty nové zastavitelné plochy by měly co nejméně 

narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a mělo by spíše docházet k arondaci 

(scelování) těch sídel. Rada města Sedlčany tuto plochu nedoporučuje do Změny č. 2 ÚP města 

Sedlčany zařadit, úřad územního plánování také nedoporučuje.  
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Dále je tu plocha P3, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Téměř polovina z této 

plochy se nachází na zemědělském půdním fondu s vysokou třídou ochrany zemědělského 

půdního fondu, což je druhá třída ochrany zemědělského půdního fondu. Podle zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu lze odejmout pouze půdu první a druhé třídy ochrany 

ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 

ochrany zemědělského půdního fondu a vymezení ploch pro rodinný dům není veřejným 

zájmem. Dále se zde nachází ochranné pásmo elektrického vedení a v tom ochranném pásmu 

elektrického vedení se nachází celý pozemek parc. č. 3020 a částečně i ten pozemek 

parc. č. 3029. Tyto pozemky jsou nevhodné pro zástavbu rodinným domem i pro jakoukoliv 

jinou zástavbu. Úřad územního plánování plochu P3 nedoporučuje, Rada města Sedlčany také 

tuto plochu nedoporučila do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany zařadit.  

U plochy P4 se jedná o změnu funkčního využití, z využití plochy smíšené obytné komerční 

a plochy občanského vybavení, tělovýchova sport, na plochy určené k bydlení individuální 

městské a příměstské. Ta zadní část plochy se nachází uprostřed rozsáhlejší plochy určené 

pro tělovýchovu, sport a spolu s těmi ostatními pozemky tvoří rozsáhlou vymezenou plochu 

pro sport. Změna funkčního využití by narušila stávající urbanistickou koncepci. Vlastně 

záměrem tohoto žadatele je výstavba rodinného domu. Ta západní část pozemku se nachází 

v ploše SK. Hlavní využití plochy je bydlení se zahradami a chovem drobného zvířectva 

s možností integrace občanského vybavení, služeb a výrobních aktivit. Čili je žadateli na té 

západní straně již v současném územním plánu umožněna výstavba rodinného domu. Úřad 

územního plánování změnu nedoporučuje, Rada města Sedlčany také nedoporučila do Změny 

č. 2 ÚP města Sedlčany tuto plochu zařadit.  

Dále je to plocha P5. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy výroby, skladování, lehký 

průmysl, na plochy individuální městské a příměstské. Podle vyhlášky o obecných požadavcích 

na využívání území se mezi plochy bydlení řadí vždy pozemek tak, aby svými vlastnostmi, 

zejména velikostí, polohou a prostorovým uspořádáním byl napojen na veřejně přístupnou 

komunikaci. Výše uvedené pozemky nejsou napojeny na veřejně přístupnou komunikaci, 

přístup byl ověřen i v pasportu místních komunikací města Sedlčany. Ještě navíc se před 

pozemky nachází čerpací stanice, myčka a čerpací stanice „Benzina“, což znemožňuje napojení 

žádaných pozemků na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Proto změnu úřad územního 

plánování nedoporučuje, Rada města Sedlčany také změnu nedoporučila.“  

 

Společná rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti (průběh; probíhala v rámci 

představování jednotlivých žádostí referující osobou): 

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Děkuji. Jenom technická připomínky. Všimnul jsem si, že ve stávajícím územním plánu je 

navrženo propojení té lokality P5 s veřejně přístupnou pozemní komunikací prostřednictvím 

dopravní stavby s číslem 105. Je tam zobrazen kruhový objezd a navrženo připojení. Rozumím 

tomu, že teď to tedy nesplňuje požadavky vyhlášky. Ovšem se tedy nabízí otázka, musel by 

tam být k dispozici výřez ze stávajícího územního plánu, hlavní výkres... prosím, každopádně 

ten kruhový objezd je tam naznačen, je tedy otázka v rámci zpracování Změny č. 2 ÚP města 

Sedlčany zda zohlednit i tuto skutečnost, že teda zřejmě ten přístup nebude možné zřídit 

a dopravní stavbu nějakým způsobem redukovat.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Tady je vlastně vidět, to je výřez hlavního výkresu platného ÚP, tady je vidět to navržení, 

jenomže už tady jsou ty objekty hotové, takže přes ně už to dopravní připojení asi nebude 

reálné.“  

 



 14 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Jasně, rozumím, jenom, že to je zřejmě teda nějaké rezidum z minulosti. Myslím, že tam těch 

oblastí, kde je navržena nějaká cesta, která tam teď už zřízena být nemůže, a to vzhledem 

k faktickému stavu na místě, těch tam je víc, tak asi by bylo dobré to řešit, aby to bylo prostě 

v souladu se skutečností.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tady se asi s tím vyrovnáme v textové části v další fázi zpracování dokumentace.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Další plochou je plocha P6. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy rekreace, zahrádkové 

osady na plochy bydlení individuální, městské a příměstské. Ten pozemek není napojen 

na veřejně přístupnou komunikaci o potřebných parametrech, a stávající funkční využití 

odpovídá charakteru okolní zástavby, protože se pozemek nachází vlastně v blízkosti stávající 

zahrádkářské osady. Rada města Sedlčany doporučila změnu, úřad územního plánování 

nedoporučil.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Nevím, jestli teď je vhodné krátce odbočit k tomu mému návrhu, který jsem rozesílal 

zastupitelům. Myslím si, že ano. Pokusím se vás příliš nezdržet, protože to funkčně souvisí tady 

s tou navrženou plochou. Jenom, abych to velmi stručně zopakoval. My jsme v tuto chvíli 

ve fázi ještě před rozhodnutím o pořízení změny, tzn. v úplném začátku toho procesu územního 

plánování do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany. Jako Zastupitelstvo města Sedlčany máme 

možnost a zároveň určitou povinnost to územní plánování, tu činnost vést tak, aby samozřejmě 

vedla, pokud možno, co nejvíce k rozvoji města. Tomu přizpůsobovat, pokud možno, 

ten územní plán. Má pozornost se soustředila na pozemek, který je na ploše, nevím, jestli máte 

k dispozici ten můj návrh, tam byl uveden plánek, jestli by to bylo možné jej promítnout. Pokud 

ne, tak není problém. Pokusím se to popsat dostatečně ilustrativně. Jak vidíte tu šedivou plochu, 

šrafovanou VL, tak to je plocha sadu, která přímo v tuto chvíli přiléhá na areál bývalé mlékárny. 

Krátký historický exkurz je takový, že ten pozemek byl dříve, pokud vím, ve vlastnictví České 

republiky, Pozemkového fondu. Následně byl odkoupen bývalým provozovatelem mlékárny 

za účelem rozšíření výroby, proto ostatně má funkční využití stejné jako bývalý areál mlékárny, 

tzn. pro nějakou lehkou výrobu, skladovací plochy, atd. Je to pozemek, který má v tuto chvíli 

asi 2,2 ha, tzn. 22 000 m². V současné době k rozvoji nebo rozšíření činnosti mlékárny nebyl 

nikdy využit. Víme, jak to s mlékárnou dopadlo, tzn., prostě mlékárna už nefunguje. Vzhledem 

k tomu, že ten pozemek je velmi dobře napojen na obslužné komunikace, ať už cestou o šíři 

10 m ze severu, která je ve vlastnictví města nebo z jižní části, kde přiléhá část ulice 

Nademlýnská, která ještě nějaké parametry splňuje, protože je v tomto místě ve vlastnictví 

města a má v nejužším bodě, pokud vím náhledem z katastru nemovitostí cca 6 m. No a mé 

myšlenky se ubíraly právě tím směrem, že alespoň část této plochy, kterou jsem měl ve svém 

návrhu označenu jako tu pravou polovinu, tu menší část, že by stálo za zvážení, jestli ji z plochy 

výroby nezměnit na plochu obytnou, částečně pro bydlení hromadné, tzn. byty, částečně 

pro bydlení individuální s regulativem na řadovou zástavbu, a to tak, aby to tam mohlo být 

co nejvíce nahuštěno, aby pozemky mohly mít odpovídající velikost, aby se neplýtvalo 

prostorem, ale i třeba penězi při pořizování tohoto pozemku a i vzhledem k tomu, že to 

bezprostředně navazuje právě na tu plochu P6, kterou budeme schvalovat a kterou Rada města 

Sedlčany doporučila zařadit do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany k zastavění na základě žádosti 

vlastníka, zastavění individuální výstavbou. Jenom podotknu, že se nejedná jenom o tu plochu 

vyznačenou jako VL, ale i takový ten trojúhelník, jestli mohu poprosit o zvětšení obrazu, trochu. 

Ten trojúhelník pod plochou P6, který je teď vyznačen jako zeleň a který, za předpokladu, že by 
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jeho využití bylo změněno na bydlení individuální, tak by vlastně umožnil dopravní napojení 

odpovídající komunikaci k obslužnosti plochy P6. Jak jsem psal, důvody, proč si myslím, že by 

takto postupovat bylo dobré, jsou v podstatě tři.  

Za prvé je to plocha, která je obrovská, má jednoho vlastníka, tzn. nemusí se tam řešit složité 

vlastnické vztahy jako na jiných rozvojových plochách, které jsou tvořeny např. pozemky 

dvaceti vlastníků, což je v podstatě jeden z důvodů, proč máme obrovské množství, v součtu 

obrovskou výměru vymezených rozvojových ploch pro bydlení, přesto je ohromný nedostatek 

stavebních pozemků a staví se u nás málo a zároveň druhý důvod, tato plocha je jakýsi zelený 

ostrůvek uprostřed zastavěného území, tzn. pokud bychom si řekli, že je tady možnost pro to, 

aby se tato plocha zčásti zastavěla přijatelnou formou, nikoliv teda skladišti nebo odkládacími 

manipulačními plochami, ale rodinnými domy nebo stavbami pro bydlení, vedlo by to k tomu, 

že by se město dál neroztahovalo do polí, ale že bychom prostě nějakým způsobem zahustili 

širší centrum v bezprostřední návaznosti na Nové Město. Kromě toho, že ta lokalita má podle 

mé zkušenosti velkou přírodní hodnotu, je dobře orientována ke světovým stranám. Prostě byla 

by to úplně ideální plocha pro bydlení. Druhá věc je, jak jsem se dozvěděl v nepříliš dávné době 

taková, že je rozdíl od původního stanoviska současného vlastníka pana FO 9, který ten areál 

bývalé mlékárny zakoupil spolu s těmito přilehlými pozemky, oproti stávajícímu postoji. 

Původní informace byla taková, že pan FO 9 neví, co s pozemky učinit, jak je využít, tzn., že se 

tam úplně nabízelo, abychom v rámci tohoto procesu tvorby územního plánování, 

jak standardně můžeme, protože to je, jak říkám, oprávnění podstatné, svědčící zastupitelstvu, 

rozhodli o změně funkčního využití, protože znovu říkám, tyto pozemky – teď je to sad, ale ty 

už jsou určeny k zastavění, akorát jsou určeny k zastavění výrobními a jinými „plochami“. 

Takovouto jsem měl původní informaci o stanovisku vlastníka, nicméně aktuální informace je, 

že vlastník se změnou toho využití kategoricky nesouhlasí. A prostě chce, aby ta plocha byla 

vymezená takto. Územní plánování není konsenzuální proces, tzn. územní plánování je 

odpovědností zastupitelstva města, nikoliv vlastníků a my samozřejmě se snažíme vycházet 

a vycházíme z návrhu vlastníků, ale to stanovisko vlastníka, pokud je tady nějaký zájem, 

který převažuje, což si myslím, že v tomto případě je, tak to stanovisko vlastníka nehraje až tak 

klíčovou roli. Nicméně sám, pokud by to stanovisko vlastníka nebylo tak kategorické, bych byl 

velmi pro to, abychom tady zvažovali a případně nějak jako formálně odsouhlasili, že se chceme 

vydat touto cestou. Vzhledem k tomu, že to stanovisko vlastníka je kategoricky zamítavé, 

navrhoval bych zvážit alespoň tu plochu zeleně, tzn. ten cíp, který tam je, který není plochou 

výroby a v tuto chvíli má stejného vlastníka, čili pana FO 9 a nebyl zde podán návrh na to, aby 

to bylo sjednoceno s tou vedlejší průmyslovou plochou, tak aby ta plocha zeleně byla zahrnuta 

do plochy výstavby P6 v rámci té prováděné změny, tzn. měli bychom jednotný celek, jak říkám 

z plochy ZO učinit základní obslužnost – napojení na ulici Nademlýnskou v místě, kde se ještě 

jedná o obecní pozemek, kde tedy v nejužším místě, a to podle mého rámcového měření dle 

katastrální mapy, je vždycky více než 6 m, tzn., že by tam byla i dopravní obslužnost. Už vás 

přestanu zdržovat, protože tady máme před sebou ještě spoustu dalších žádostí, ale považuji to 

za velmi důležitou věc a důležitý podnět, abychom se zamysleli nad tím, že město se nemá 

rozrůstat do šířky, ale pokud je to možné, hledat i nějaké rezervy. Tohle vidím jako velkou 

rezervu. Nemám vůbec informaci o tom, jestli víme, jaký má pan FO 9 konkrétní záměr. Pokud 

máme, tak bych rád ten záměr věděl, abychom měli nějaké povědomí, bylo by dobré vědět, 

pokud nemá, tak by bylo dobré alespoň to zjistit, abychom věděli, co se s takovouto obrovskou 

rozvojovou plochou chystá a mohli se nějakým způsobem případně účastnit. Osobně, aniž bych 

byl samozřejmě vlastníkem, tak pokud bych byl vlastníkem té plochy, tak bych asi inklinoval 

spíš k jejímu využití jako pro obytné účely, protože víme, že se tady za pozemek platí zlatem. 

Ale vlastník tohoto názoru není, to chápu, nicméně navrhoval bych zvážit skutečně přičlenění 

té plochy označené ZO, což je v tuto chvíli zeleň, která tam vlastně nebude dávat žádný smysl, 

tak sjednotit a spojit s P6 a dát oboje jako funkční využití k individuálnímu bydlení.“  
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Krátce jenom zareaguji na nyní uvedené. Tady by zřejmě došlo k porušení ustanovení § 23 

stavebního zákona, kdy ukončení těch žádostí bylo stanoveno do 30. června 2021, nicméně my 

jsme nebo pan starosta pana FO 9 kontaktoval. On prostě kategoricky odmítl, aby došlo 

k jakékoliv změně u obou pozemků. Poprosím ještě paní inženýrku, jestli by vysvětlila, zda je 

možné žádat uvedeným způsobem „za někoho jiného“, aniž by o tom věděl.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Ano, je to možné, ale je to možné formou zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona. 

Tím zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním 

úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně 1/10 občanů z obce s méně než 2000 

obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku 

k návrhu. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně 

1/10 občanů z kterékoliv obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli. Vlastně to zmocnění 

zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce. To prohlášení obsahuje jméno, příjmení 

zástupce veřejnosti, trvalý pobyt, podpis, a dále, že zmocnění přijímá a vlastně ta žádost by 

správně měla být podána do toho stanoveného termínu 30. června 2021, jako podávali všichni.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany:  

„Jenom do toho vstoupím. Za nikoho tady žádost nepodávám, proto si myslím, že toto není 

úplně tady na ten náš případ relevantní. Já tady jenom vzhledem k tomu, že my jako 

zastupitelstvo rozhodujeme jak o pořízení, tak o schválení návrhu zadání, tak o schválení 

územního plánu nebo jeho změny. Tak jak to vnímáme, jak to podle mého názoru vnímá 

i zákon, tak my nejsme tady jenom proto, abychom rozhodli ano, nebo ne o tom návrhu, 

ale jsme tady pro to, abychom z pozice volených zástupců obyvatel tohoto území, o kterém 

rozhodujeme, navrhovali nějakou změnu funkčního využití, aniž bychom byli k tomu pověřeni 

vlastníkem, potom bychom vystupovali ne jako zástupce voličů, ale jako zástupce toho 

vlastníka, což by samozřejmě muselo být deklarováno, protože bychom měli střet zájmů. Pokud 

ten vlastník nechce změnit využití ani té plochy zeleně, kterou v podstatě nemůže nijak využít, 

nevím, jestli tomu úplně dobře porozuměl, protože tomu já úplně nerozumím, protože plocha 

zeleně je v tomto případě úplně bezcenná, zejména vzhledem k tomu, že bude navazovat 

na zastavitelnou plochu individuální výstavbou, bude jí v podstatě znepřístupňovat. Já bych byl 

proto se nějak technicky usnést, zda chceme pokračovat tím způsobem, aby ta plocha ZO byla 

zahrnuta do využití k ploše P6 jako zastavitelná pro účely individuálního bydlení anebo ne. 

Nejedná se o hlasování podle stavebního zákona, ale jedná se o to, abychom před zadáním, 

nikoliv ve smyslu sdělování nebo teď aktuální konzultace nadcházející s krajským úřadem, 

ale abychom tady měli vodítko pro určeného zastupitele, kterého určeného máme pro obsah 

toho územního plánu nebo té změny.“  

 

Pan Ing. Jiří Burian, zastupitel města Sedlčany: 

„Malinko tady k tomuto problému. V roce 1994 se schválil první územní plán, tzv. porevoluční, 

když to tak nazvu. A víme o tom, že se měnili různí vlastníci mlékáren, což se projevovalo 

dokonce i v určitých změnách v jejich rozvojových záměrech, atd. Nicméně já jsem se také 

vyjádřil na jednání RM před třemi nedělemi, že nezvednu ruku pro to, abych tady dneska 

hlasoval pro zařazení té plochy VL, to šedivé, bez toho aniž bych znal podrobnosti z hlediska 

záměrů vlastníka. Skoro bych to považoval za takové „malé znárodňování“, čili jsem na jednání 

RM navrhoval, nechť se dál jedná s vlastníkem pozemku, může se zpracovat, ať už z jeho strany 

nebo ze strany města, řekněme, jednoduchá studie využitelnosti. Možná, že třeba by došlo 

i ke kompromisu a pak je to tedy na Změnu územního plánu č. 3 a bude to legální. A ne tady 
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bez nějakých podkladů rozhodovat o tom, že to tam zaneseme. S čím souhlasím, je to ZO 

přiřadit k ploše P6. A koneckonců tyto výkresy zde zobrazované, tak to je vlastně schválený 

územní plán, to ZO. Čili s tím vůbec problém nemám a nebyl by asi ani problém, aby se to k P6 

přiřadilo, případně se upravila využitelnost třeba pro tu přístupnost, atd. Ale využití VL velkého 

pozemku je pro mě, když nemám podklady „nehlasovatelné“, momentálně a navrhuji, aby se to 

dostalo případně do Změny územního plánu číslo 3.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Jenom v rychlosti zareaguji, děkuji. V tuto chvíli je situace taková, asi jsem to neřekl 

dostatečně zřetelně, za to se omlouvám, ale plocha VL byl můj povzdech a nikoliv návrh, 

protože jsem se dozvěděl, že to stanovisko je zcela kategoricky zamítavé, přestože stavební 

zákon by přes kategoricky zamítavé stanovisko účastníka nebo toho vlastníka umožňoval jít, 

navrhuji dialog s ním, abychom si, pokud možno, vysvětlili, proč by to bylo dobré, proč by to 

bylo dobré pro město, proč by to bylo dobré pro něj a přesvědčit ho k tomu, aby alespoň funkční 

využití nějaké části toho pozemku bylo možné změnit, např. na to obytné. Problém je, 

když s tím budeme čekat do té případné Změny č. 3. S čím musíme všichni počítat je to, že sem 

zítra vlastník podá žádost o územní rozhodnutí s tím, že tam bude nějaké skladiště, stavebniny, 

odkladná plocha, což podle tohoto funkčního využití může. Proto si myslím, že by bylo dobré 

rozhovory, pokud už nějaký hovor s vlastníkem byl, případně vést ještě teď, protože věřím, 

že bychom se vešli v rámci změny funkčního využití, nikoli vymezení nové zastavitelné plochy, 

ještě do této Změny č. 2 ÚP města Sedlčany. Teď to nenavrhuji. Teď přesně, jak říkal pan 

Ing. Jiří Burian, mluvíme jenom o tom ZO, což je prostě takový nesmyslný přívěsek ve chvíli, 

kdy u plochy P6 řekneme ano, můžete tam postavit rodinné domy a předtím bude vymezená 

zeleň, která bude bránit v přístupu k P6 a ani pro vlastníka to nebude mít smysl.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Děkuji za slovo. Jenom krátce, chtěl jsem říci, abychom to dnes neřešili. Jednak, když se 

podívám na všechna stanoviska, tak by mi tady u toho návrhu chybělo stanovisko úřadu 

územního plánování, které bych také rád znal předtím, než bychom o tomto hlasovali, 

čímž plynule naváži na to, že když se podívám na materiály, které nám byly zaslány, tak sice 

jsme měli stanoviska úřadu územního plánování, ale u všech jsem nenalezl stanovisko RM 

a trošku mi tam vadí, že když ÚÚP vlastně zařazení do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany 

nedoporučuje, přesto naopak RM v některých případech změnu doporučuje a tady se 

domnívám, že jsme to stanovisko měli mít, alespoň doufám, že nám ho RM předestře, 

protože to mi tady trochu chybí, proč jdete proti jejich doporučení? Vím, že my jako 

zastupitelstvo to schvalujeme, jakoby opatření obecné povahy. Je to na nás ten územní plán. 

Přesto bych rád znal, proč jste jako RM při některých rozhodnutích šli proti jejich rozhodnutí? 

Chápal bych, kdy oni doporučí, vy doporučíte, tj. v pohodě, kdy nedoporučí, vy nedoporučuje, 

jasné, kdy oni doporučí, a vy z nějakého důvodu nedoporučujete, tak to je mi taky jasné, ale tam 

kde jdete vlastně jako proti nim, tak to mi moc jasné nebylo a tam bych se někde něco chtěl 

dotázat, čímž se vracím zpátky k tomuto problému. Pan JUDr. F. Růzha nám to poslal, v sobotu, 

svůj návrh. Tentokráte jsem toho měl hrozně moc, dneska mi dopoledne přišly ještě od nějakých 

občanů e-maily, opravdu jsem toho měl šíleně moc, ani na všechno jsem nebyl schopen dneska 

se podívat, to co občané psali. Kdyby to bylo na pár řádků, ale něco bylo fakt na několik A4 

a neměl jsem prostor, když jsem se vracel z Prahy, to všechno prostudovat, takže určitě bych 

tento bod, jak ho chtěl pan JUDr. F. Růzha zařadit, abychom o tom hlasovali, tak jsem razantně 

také proti i jak řekl pan Ing. J. Burian, maximálně plochu ZO, ale opravdu bych do toho nešel. 

Když se vrátím ještě k tomu místu, já tedy, když se na to zeptám, nezačíná tam zahrádkářská 

oblast hned tam kousek u toho a naproti?“  
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Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Ano, začíná, vlastně zahrádkářská oblast je tady a tady.“ (Ukázala na zobrazených mapových 

podkladech.)  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„A ta silnice, já už jsem tam hodně dlouho nejel, když se přiznám, ale vždycky tam nahoře byl 

vlastně zákaz vjezdu.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Tam je ostatní komunikace, ale nemá dostatečné parametry pro povolení rodinného domu, 

jako přístupová komunikace.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Přesně tak, myslím si, že tu silnici bychom museli nějakým způsobem upravovat a i když 

kolega JUDr. F. Růzha říkal, že si to měřil a že mu to tam nějak vycházelo, já si tedy úplně 

nejsem jistý tím průjezdem. Tam kdybychom udělali zastavěnou část, aby tam byly nějaké byty 

nebo rodinné domy, to je jedno co, ale abychom byli vůbec schopni tohoto docílit, nehledě 

na to, že stanovisko vlastníka je v tuto chvíli více než jasné. Takže za mě nedoporučuji, 

abychom toto přilepovali dneska k našemu rozhodnutí.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě k té diskusi, k tomu, co navrhoval pan JUDr. Filip Růzha. S panem FO 9 jsem osobně za 

poslední rok, co je v Sedlčanech nebo necelý rok, měl osobní schůzku cekem 3× nebo 4×, 

několikrát jsme byli ve spojení také po telefonu. Samozřejmě mě velice zajímalo, co se bude 

s areálem bývalých mlékáren dít a jaké bude další jeho využití a hned při první schůzce jsme 

narazili na nějaké možnosti územního plánu a samozřejmě s vědomím tohoto velmi lukrativního 

pozemku s tím, že město by určitě tam podpořilo nějaký záměr bytové výstavby. On mi sdělil, 

že se se vším seznámí a při posledním setkání mi sdělil, že připravují nějaké rozvojové 

programy, a v tuto chvíli je předčasné něco konkrétního k tomu říkat. Ovšem v současné době 

nemá žádný zájem s tímto pozemkem vstupovat do Změny č. 2 územního plánu. Já bych to 

respektoval a beru to tak od pana JUDr. Filipa Růzhy, že je to další pobídka vůči mně, abychom 

v diskusích s panem majitelem pokračovali a ono možná k nějakému souladu nebo nějakému 

kompromisu dojde. Jinak v tuto chvíli rovněž nesouhlasím, abychom hlasovali a i to, že je už 

hluboce po termínu pro předkládání žádostí. Věřím, že se tomu RM bude věnovat dál.  

Jinak si ještě dovolím reagovat na pana JUDr. Mgr. Rostislava Hefku, pokud se týká nějakých 

stanovisek RM, tak my jsme se s tím materiálem předběžně v RM seznámili, jinak RM nemá 

žádnou rozhodovací kompetenci, pravomoc, nic, pouze v některých případech se vyslovila 

opačně, než věc posoudil ÚÚP, respektive paní Ing. Veronika Stiborová, ale to je pak 

na případné diskusi radních, i teď v tento moment nad jednotlivými žádostmi. Osobně jsem toto 

zařazení P6 také nepodporoval, protože ten přístup tam bude nesmírně komplikovaný, nesmírně 

složitý, prostě nemá parametry a technicky by to tam bylo určitě náročné. Myslím si, že v tuto 

chvíli to asi není úplně na pořadu dne, takže souhlasím s tím nedoporučením.“   

 

Na veřejné zasedání ZM se v čase 17:47 hod. dostavil zastupitel pan PaedDr. Jaroslav 

Nádvorník. Od tohoto okamžiku byl počet přítomných zastupitelů na veřejném zasedání ZM 

celkem 18. (Zastupitelský sbor města Sedlčany pro toto volební období 2018 – 2022 čítá 21 

členů.) 

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 
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„Jenom, abych to uvedl zpátky na pravou míru, abych to shrnul, ta plocha P6 je doporučena 

RM a nebyla doporučena úřadem územního plánování, jestli se nepletu, ale takže o tom budeme 

rozhodovat dneska v rámci hlasování. Ta šedivá plocha, o té se už nebavíme, protože, jak jsem 

říkal, tam je situace taková, jaká je a ta plocha ZO, já o tom rozhodně nepotřebuji dneska 

hlasovat. Nicméně věřím, tedy v návaznosti na to, co tady říkal i pan Ing. Jiří Burian, že v rámci 

zpracování této Změny č. 2 ÚP města Sedlčany stejně bude potřeba ji nějakým způsobem zvážit, 

protože ta zeleň tam je k ničemu a bránila by přístupu, pokud se shodneme, že ta P6 bude 

zastavitelná, bránila by k přístupu k ní a naopak díky tomu trojúhelníku by tam přístup na tu 

komunikaci byl. To, jestli to tak bude nebo ne, jak říkal pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, tak to 

už potom bude na zpracování nějakého urbanisty, osob odborně způsobilých, ale my jsme ti, 

kdo udávají do toho procesu ty vstupy – částečně a potom je na odbornících, aby si s tím nějak 

poradili a případně řekli, že to nejde. Říkám, nepotřebuji o tom hlasovat v tuto chvíli, ale byl 

bych rád, kdyby se prostě v rámci zpracování této Změny č. 2 ÚP města Sedlčany tato varianta 

prověřovala a případně se to funkční využití sjednotilo.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Nechal bych hlasovat o té ploše označené P6, protože se tady vyskytly různé návrhy. Takže 

úřad územního plánování nedoporučuje, RM doporučuje, já bych tedy nechal hlasovat, 

kdo souhlasí s doporučením? Ještě pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany:  

„Obecně, my jsme se tedy u plochy P1 nezastavili. Nepochopil jsem totiž ten princip postupu 

projednávání, jestli potom to chcete probíhat nebo teď vyloženě se vyjadřovat ke každému tomu 

bodu. Dovoluji si skutečně vyslovit návrh, resp. budu pro všechny ty plochy, 

které nedoporučuje ÚÚP tak, abychom šli přes jejich stanovisko. Nevím, kolik tam toho je, 

ta P1 nebyla doporučena; P6 rovněž není doporučena a ještě asi 2× to tam je, že jdeme proti 

nedoporučení, kdy ÚÚP nedoporučuje plochu zařadit a RM naopak doporučuje. Tak za sebe 

sděluji, že bych nešel proti stanovisku ÚÚP. Navrhuji, abychom nešli přes stanovisko ÚÚP, 

pakliže ÚÚP nedoporučuje, tak má asi k tomu nějaké relevantní důvody, které byly rozepsány 

ke každé žádosti, které nám byly zaslány v PDF. Obecně bych prostě přes jejich stanovisko 

nešel. Takže za všechny bych nedoporučil, takže i pro P6 jsem teď odpověděl tím, že budu taky 

proti.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak já bych navrhoval, pokud se vyskytne nesouhlasný názor u těch ploch, které nedoporučuje 

ÚÚP a naopak je doporučuje RM nechat hlasovat. Zpětně se vrátíme k P1, kdo nedoporučuje 

plochu P1 zařadit?“  

 

Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P1 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 12; 

proti 1; zdržel se 5; nepřítomnost na hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je na 

místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P1 do příslušné souhrnné tabulky s vyjádřením 

plochy k zařazení do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí konečného 

rozhodnutí ZM. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tak teď se vrátíme k ploše P6, kdo souhlasí s doporučením plochy P6?“ 
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Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P6 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 8; proti 

5; zdržel se 5; nepřítomnost na hlasování 0. 

Závěr: Usnesení nebylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je 

na místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P6 do příslušné souhrnné tabulky s vyjádřením 

plochy k vyřazení ze Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí konečného 

rozhodnutí ZM. Plocha P6 nebyla doporučena k zařazení.  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Budu pokračovat, plocha P7. U plochy P7 se jedná o změnu funkčního využití plochy zeleně, 

sady, zahrady na plochy bydlení individuální, městské a příměstské. Navrhované funkční 

využití odpovídá charakteru okolní zástavby. Pozemek splňuje požadavky na minimální 

velikost pro stavbu rodinného domu a je přístupný z veřejně přístupné komunikace. Úřad 

územního plánování i RM doporučuje zařazení.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Rada? Tam je napsáno, že nedoporučuje. Tam je vaše stanovisko, že doporučujete ÚÚP, 

ale RM nedoporučuje, s tím souhlasím. V mých materiálech je, že nedoporučuje. S tím 

souhlasím, že nedoporučuje, protože tady si nemyslím, že to je dobře.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování:  

„Už hledáme, ale RM doporučuje, zřejmě došlo z mojí strany k chybnému uvedení.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tisková chyba se vyskytla tady v tomto případě. Ano, takže ÚÚP doporučuje, RM také 

doporučuje.“  

 

Pan Ing. Martin Havel, zastupitel města Sedlčany: 

„Ano, je to zřejmě tisková chyba, protože tady mám poznámky z jednání RM, že jsme tuto 

plochu doporučili.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Takže se omlouváme, došlo tiskové chybě, P7 ÚÚP i RM doporučuje.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jestli můžeme hlasovat v tomto případě také, protože jsem proti tomuto názoru.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Takže hlasování o P7. Kdo doporučuje zařadit?“ 

 

Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P7 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; 

proti 1; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je na 

místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P7 do příslušné souhrnné tabulky s vyjádřením 
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plochy k zařazení do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí konečného 

rozhodnutí ZM. 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Další plochou je plocha P8, kde žadatel žádá o snížení minimální výměry pro stavbu rodinného 

domu. V současné době pro plochu je stanovena minimální výměra 800 m². Úřad územního 

plánování nedoporučuje snižovat minimální velikost pozemku, protože ta velikost pozemků 

ovlivňuje intenzifikaci zastavění celého města i celkovou urbanistickou koncepci města. Navíc 

ten pozemek má 3 druhy funkčního využití. Je zde částečně plocha smíšená, obytná, komerční, 

potom je zde dopravní infrastruktura a zde je plocha bydlení individuální, městské a příměstské, 

takže i v případě, že by došlo ke snížení minimální výměry pozemku, tak zde nebude umožněna 

výstavba rodinného domu, protože nebylo požádáno o změnu toho funkčního využití. Úřad 

územního plánování plochu nedoporučil, RM také ne.“ 

  

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Tak dále plocha P9. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy smíšené, obytné komerční, 

plochy dopravní infrastruktury na plochy výroby a skladování. Jedná se o změnu vlastně 

funkčního využití za účelem rozšíření stávajícího výrobního areálu. Úřad územního plánování 

doporučil, RM také doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak máme plochu P10. Jedná se o nově zastavitelnou plochu pro bydlení. Plocha se nachází 

ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území sídla. Nachází se uprostřed zemědělsky 

obhospodařované krajiny a narušovalo by to organizaci zemědělského půdního fondu. Jednou 

z priorit Zásad územního plánování, resp. územního rozvoje Středočeského kraje je co nejméně 

narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, proto úřad územního plánování 

nedoporučil a RM také nedoporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je zde plocha P11. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy občanského vybavení, 

komerční na plochy bydlení a plochy individuální, městské a příměstské na plochy bydlení 

v bytových domech. V okolí se nachází několik bytových domů. Je však nutné vhodně výškově 

regulovat plochu, protože dle současných podmínek daných platným územním plánem mohou 

být bytové domy vysoké až 8 nadzemních podlaží. Rada města Sedlčany doporučila, úřad 

územního plánování také doporučil změnu.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Potom zde máme plochu P12, zde se jedná o změnu funkčního využití z plochy občanského 

vybavení komerční na plochy smíšené obytné městského charakteru. Tady pouze úřad 

územního plánování upozornil na to, že mezi přípustným využitím u ploch smíšených obytných 

městského charakteru jsou přípustné i bytové domy. A v případě, že zde dojde k rekolaudaci 

na bytový dům, tak musí být stanoveno podle normy projektování místních komunikací, počet 

parkovacích míst na pozemku výstavby. Úřad územního plánování změnu doporučil a RM 

také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Potom je tu plocha P13. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy zeleně, zeleň 

ve veřejných prostranstvích na plochy bydlení v bytových domech. V okolí se nachází pouze 

řadové domy a izolované rodinné domy. Vzhledem k tomu by bylo nutné také nastavit vhodnou 

regulaci týkající se výšky staveb, maximální zastavěnosti, apod., aby byly splněny požadavky 
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okolních staveb na oslunění dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby a další případné 

podmínky. Změnu úřad územního plánování doporučil a RM také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je zde plocha P14. Zde se jedná o změnu funkčního využití z plochy bydlení individuální, 

městské a příměstské na plochy výroby a skladování. Na tomto pozemku se již v současné době 

nachází objekt zkolaudovaný jako stavba technického vybavení. A záměrem žadatele je využít 

tento objekt jako skladovací prostory nábytku. Úřad územního plánování změnu doporučil, RM 

také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Další plochou je plocha P15. Jedná se o rozšíření stávající zastavitelné plochy na katastrální 

hranici pozemku. Ta část pozemků, která v současné době není součástí té zastavitelné plochy, 

se nachází na zemědělském půdním fondu s vysokou třídu ochrany zemědělského půdního 

fondu, proto tam podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nelze odejmout 

zemědělskou půdu pouze v první a druhé třídě ochrany, protože zde nepřevažuje veřejný zájem. 

Úřad územního plánování i RM změnu nedoporučili.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je zde plocha P16. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy bydlení individuální 

městské a příměstské na plochy smíšené obytné a komerční. Záměrem žadatele je přistavit 

ke stávajícímu rodinnému domu prodejnu zahradní techniky. Úřad územního plánování i RM 

změnu doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak máme plochu P17. Zde se jedná o změnu funkčního využití z plochy výroba a skladování 

na plochy smíšené obytné městského charakteru. Záměrem žadatele je rekonstruovat stávající 

budovy a vytvořit v nich sociální byty a částečně budou prostory využity i jako sklad nábytku 

nebo jiných materiálů. Vlastně ten pozemek na východ sousedí s funkční zámečnickou dílnou 

a na tu případnou obytnou zástavu bude negativně působit hluk ze stávající zámečnické dílny 

i hluk a znečištění z dopravy, proto úřad územního plánování nedoporučil a RM také 

nedoporučila.“  

 

Pan FO 2), občan zastupující žadatele: 

„Dobrý den. Jednám za Křesťanský spolek Sedlčanska. Tento objekt jsme koupili právě s tímto 

záměrem, že by tam vznikly sociální byty, které jsou velmi potřebné. A pokud se týká toho 

hluku, tak je tam opravdu jen velmi malý. V té zámečnické dílně, ta je schována v těch 

budovách, které tam pan XXX má, pokud vím, tak tam pracují asi 2 zaměstnanci. Je to spíše 

sporadické a nikterak velký hluk. A pokud se týká silnice I/18, tak je vzdálena asi 65 m. Je tam 

odstínění těmi budovami pana XXX i tím naším skladem, takže také ten hluk není velký. Jednal 

jsem s Okresní hygienickou stanicí a ti navrhli, že by se tam mohli umístit měřiče hluku, aby 

se tedy zjistilo, jaká je úroveň toho hluku a případně tam učinit nějaká opatření na odstínění 

toho hluku. Takže jsem chtěl poprosit, jestli by toto bylo možné, např. s podmínkou měření 

hluku. To bylo zatím doporučeno k té změně.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany:  

„Jenom, jestli mohu. Podmínečně určitě si myslím, že by to nešlo. Můžeme se domluvit, takže 

si zažádáte a dáte podklady a my určitě budeme připravovat Změnu číslo 3, takže tam by to 

potom mohlo být. Potom by mě zajímal váš názor na to, kdo by eventuálně, jestli tam chcete 

nějakou protihlukovou stěnu nebo něco, kdo by ji financoval, jestli vy (odpověděl pan FO 2), 
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že by to financovali oni). Což to je příjemný návrh a myslím si, že s tím by se potom dalo 

pracovat, že by se investoři zavázali, že by to financovali, ale potřebovali bychom změřit 

hladinu hluku z uvedených zdrojů, jak to tam bude vycházet a samozřejmě bez toho to nejde 

dál.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Takže já bych dal o tomto bodě, o ploše P17 opět hlasovat. 

Takže, kdo souhlasí s tím, aby plocha P17 byla zařazena?“ 

  

Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P17 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 3; proti 

12; zdržel se 3; nepřítomnost na hlasování 0. 

Závěr: Usnesení nebylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je 

na místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P17 do příslušné souhrnné tabulky 

s vyjádřením plochy k vyřazení ze Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí 

konečného rozhodnutí ZM. Plocha P17 nebyla doporučena k zařazení.  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je zde plocha P18. U plochy P18 se jedná o změnu funkčního využití z ploch bydlení 

individuálních, městských a příměstských na bydlení v bytových domech. Záměrem žadatele 

je výstavba bytového domu. V okolí se nachází jak rodinné domy, tak bytové domy, proto je 

tedy nutné vhodně výškově regulovat tuto plochu. Úřad územního plánování doporučil a RM 

také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha P19. Zde se jedná o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. Celá plocha se 

nachází na zemědělském půdním fondu s vysokou třídou ochrany, druhá třída ochrany 

zemědělského půdního fondu. Podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu lze tedy 

odejmout půdu v první a druhé třídě pouze v případě, kdy převyšuje veřejný zájem. Zde veřejný 

zájem nepřevyšuje, úřad územního plánování nedoporučil, RM také nedoporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha P20. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení, část této plochy 

se nachází na zemědělském půdním fondu s vysokou třídou ochrany zemědělského půdního 

fondu. Jedná se o tuto zadní část (ukázala na mapě) a ještě se zde nachází v blízkosti funkční 

areál zemědělského družstva. S ohledem na to zemědělské družstvo úřad územního plánování 

nedoporučil zařazení, RM doporučila zařadit polovinu pozemku, který se nenachází 

na zemědělském půdním fondu druhé třídy ochrany a ta redukovaná plocha má výměru 

2784 m², jedná se o tu černě znázorněnou plochu.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Rád bych se tady zeptal na to stanovisko RM, jestli by nám to RM odůvodnila, zda byste prostě 

mohli říct, co vás vedlo k tomuto rozhodnutí. Víme, že ne po celém pozemku. Věřím, že to je 

mimo tu bonitní půdu, jenom to, co jste schválili, asi předpokládám, nebo jak to tam je?“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Tam je doporučeno jenom to, co je černě vyšrafováno.“  
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Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Ano, mimo tu bonitní půdu.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Stanovisko RM bylo takové, že je to vedle zemědělské společnosti a asi tam je předpoklad, 

že to tam nebude úplně vonět, ale pokud někdo má zájem tam bydlet, tak proč mu v tom bránit.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jenom zda se mohu zeptat, zda to územnímu plánování nevadí, vy byste taky tento kousek 

takovým způsobem uplatnit podpořila?“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„My jsme to nedoporučili jako celek.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže můžeme hlasovat. Tady by docházelo k redukci. Takže, kdo souhlasí s doporučením 

plochy P20 redukované?“ 

 

Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P20 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; 

proti 0; zdržel se 2; nepřítomnost na hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je 

na místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P7 do příslušné souhrnné tabulky s vyjádřením 

plochy k zařazení do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí konečného 

rozhodnutí ZM. 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je zde plocha P21. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy zeleň izolační na plochu 

rekreace, zahrádkové osady. Ta navrhovaná změna odpovídá charakteru okolní zástavby. 

Pozemek navazuje na již stávající zahrádkářskou osadu. Rada města Sedlčany doporučila, úřad 

územního plánování doporučil změnu.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha P22, jedná se o novou zastavitelnou plochu pro bydlení. Žadatel současně žádá 

o přesunutí stávající komunikace nebo navržené komunikace v územním plánu. Úřad územního 

plánování s přesunem komunikace nesouhlasí a navrhuje aspoň nechat, případně jako zeleň, 

protože se zde počítá s případným rozšířením vodovodu nebo i z důvodu, aby ty řadové domy 

byly přístupné pro obsluhu i zezadu. A co se týká té samotné vymezené zastavitelné plochy, 

tak značná část vrchního pozemku se nachází v ochranném pásmu, neboť se nachází 50 m 

ve vzdálenosti od okraje lesa. Ta navržená lokalita není ucelená, uprostřed lokality zůstává 

zemědělský fond určený pro obhospodařování, čímž dochází k narušení organizace 

zemědělského půdního fondu. Nové zastavitelné plochy by neměly tříštit zemědělský půdní 

fond, ale spíše by mělo docházet k zamezení roztříštěnosti krajiny. Úřad územního plánování 

plochu nedoporučil, RM také nedoporučila.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na tu cestu, z jakého důvodu se nedoporučuje přeložit, jestli 

by mi to někdo mohl vysvětlit. Proč má být na našem pozemku, když město nechce investovat 
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do žádných komunikací, kdybychom si tam cestu měli vystavit sami, na co já ji musím mít 

určenou, že bude tady? A proč nám budete tímto stylem dělit pozemek?“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Protože vlastně v momentě, kdy tam ta cesta nebude, tak všechny ty pozemky nebudou 

dopravně obslužitelné.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„My jsme dávali v návrhu, že ta cesta se přemístí na tu hranici, co tam teď máte, jak tam je 

zakreslena ta šrafovaná. Paní XXXX, XXXXX, všichni jsme žádali o zařazení těch pozemků 

do výstavby s tím, že by se potom pokračovalo dál s výstavbou.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Tady je to navrženo jako veřejně prospěšná komunikace.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Pardon, veřejně prospěšná komunikace odnikud nikam s nějakým mostem?“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Veřejně prospěšná stavba pro dopravní infrastrukturu.“ 

 

Pan FO 3, občan: 

„Tam, infrastruktura, veřejná? Řekněte mi, kdo tam bude jezdit po komunikaci, když je tak 

důležitá?“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Tady je současně v územním plánu vymezena zastavitelná plocha a tyto pozemky musí být 

případně odněkud dopravně přístupné.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Ano a ty budou přístupné z druhé strany. Proto jsme žádali tu komunikaci přenést na druhou 

stranu. Myslím, že jsme dávali všichni stejnou žádost, pokud se nás to týká, pěti majitelů, 

tak jsme vám dali všichni stejný návrh.“  

 

Paní FO 4, občanka: 

„Dobrý den. Ještě jsme žádali vlastně o to, aby část toho pozemku, který tam je, se zařadil jako 

stavební, který byl vyčleněn a který patří vlastně do jednoho, a to taky nevidím, že by se nějak 

řešilo. Děkuji.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Ano, tady je vidět hranice.“ 

 

Paní FO 4, občanka: 

„Já jsem majitelka toho pozemku, který to tam vlastně půlí a jenom jsem chtěla říci, že ten 

návrh, aby šel po hraně pozemku, když s tím souhlasí vlastně vedlejší majitel… Nechápu, 

proč by to tak nemohlo být a jestli jde o tu obslužnost, která je za tou rodinou výstavbou, 

tak v minulosti jim byla prodána nebo byl prodán pozemek na cestu v rozpětí šesti metrů 

a postavili si tam zahrady.“  

 

Paní FO 4, občanka: 
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„Už jednou vlastně ten pozemek od nás vstřícností byl poskytnut, aby měli přístup na zadní 

zahradu, ale když si tam udělali zahrady, předpokládáme, že tedy nechtějí přístup na ty zahrady, 

že jim to takto stačí.“  

 

Paní FO 4, občanka: 

„Nebo pokud ho tam chtějí, tak samozřejmě ta diskuse je o tom, že se odprodá dalších několik 

metrů, aby to bylo zezadu obslužný. Samozřejmě diskuse je otevřena. Jenom bychom chtěli 

vědět proč?“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Ale určitě se nebudeme bavit o nějakých osmi metrech, které jste si tam naplánovali.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Tohle je názor pouze z hlediska urbanistické koncepce toho územního plánu.“  

 

Paní FO 4, občanka: 

„My se bavíme, ale o šesti metrech, kdyby byla cesta průjezdná jednosměrkou, tak je zrovna 

třímetrová, tak je průjezdná a urbanisticky jakoby nenaruší žádný ráz, proč to musí být 

osmimetrová komunikace, když už vlastně ulice je dolů, tak zase za domy bude další 

osmimetrová silnice?“  

 

Paní FO 4, občanka: 

„Která notabene…, tam není ani kam jezdit, protože přes silnici se tam nedostanete. Tam je 

potom, když se podíváte na zobrazení, tak je tam zase potok. Kdyby tam někdo plánoval most, 

obchvat.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Protože šířka 8 metrů vychází z vyhlášky. Podle současně platné vyhlášky, musí být 

komunikace k rodinným domům 8 m.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Tak proč se tady bavíte, že předtím byly návrhy, že tam není ani šestimetrová komunikace 

a budou tam také domy. A teď tady musí být osmimetrová v tomto místě.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Tam by ale také musela být upravená osmimetrová komunikace, proto se to řešilo, že by 

muselo dojít k tomu rozšíření a ta lokalita se neodsouhlasila.“  

 

Paní FO 4, občanka: 

„Ještě se zeptám, proč teda nelze přesunout komunikace od těch domů na druhou stranu, 

aby když se rozhodne někdy do budoucna, že by se zastavěla dál část toho pole, i když teď se 

o tom neuvažuje, tak ale pořád je cesta logičtější na hraně pozemku, kde se pak můžete připojit 

k dalším domům, než když tady vybudujete kanalizaci, silnici, která už dál připojená nebude. 

Ty domy už tam jsou připojeny. Když ji uděláte z druhé strany, tak pak pro budoucnost může 

být třeba použita.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Ano, ale v tom případě vám vznikne tato lokalita nebo budete dopravně napojitelní tady 

seshora.“  
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Paní FO 4, občanka: 

„Co bude za 20 nebo 30 let…, ale už to budete mít připraveno, že tam tu kanalizaci mít budete 

a nebudete muset budovat další strukturu, další kanalizaci, vlastně, tudy směrem dole, je to 

prostě logičtější.“  

 

Paní FO 4, občanka: 

„Dovolte, abych se vyjádřila k tomu dělení pozemku, dole. Tak vlastně vidím, že mi to tam 

přepažíte cestou, tak ten pozemek je pro mě už neprodejný, protože sami máte vyhlášku, 

že minimální plocha na stavbu rodinného domu je 800 m a tím já ji nesplním.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Z těch materiálů jsem vyrozuměl, když tak mě opravte, jestli se mýlím, že ta plocha P22 je 

jako zastavitelná, to je to, co teď řešíme, tady mám: „Nedoporučuje se - 2×“, ale zároveň jsem 

vyrozuměl, že předmětem řešení Změny číslo 2 bude přesun té komunikace s tím, že tady by se 

nechával nějaký pás zeleně, který by umožňoval jak vedení těch sítí, tak jako přístup 

k zahrádkám, ale ne v šířce osmi metrů. Takhle jsem to pochopil.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Já jsem to pochopil úplně jinak.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Prosím tedy o vysvětlení.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Myslím, že pravdu má pan JUDr. Filip Růzha, že jsme bavili, že by ta komunikace byla 

přesunuta. A tam, kde vlastně je teď šedivý pás, aby zbyl nějaký pruh, cca 2 – 3 metrový pruh 

zeleně (v trávě), aby byl možný přístup i do těch zahrádek z druhé strany.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Já jenom tedy, jestli jsem to blbě pochopil, takže vy jste P22 zamítli. Zamítli a součástí toho 

byla i ta cesta.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Ale ono to bereme jako dvě žádosti. Jedna žádost se bere jako přesun cesty a druhá žádost je 

nová zastavitelná plocha P22.“  

 

Pan FO 3, občan: 

„Dobře, tak já se potom ještě vyjádřím k cestě.“  

 

Pan Ing. Jiří Burian, zastupitel města Sedlčany: 

„Myslím si, že tady se spojují trošku dvě věci dohromady. Ta plocha P22 je zatím v podstatě 

ohraničena tou červenou čárou. To je v podstatě celé to obrovské pole od stávající zástavby 

řadových domků až tam do rokliny k tomu lesíku, to je taky dále navrhováno, řekl bych, 

k zastavění, myslím nějaká rozvojová zóna, protože jsem přesvědčen, že to narazí i na Krajský 

úřad Středočeského kraje, potom někde ve výsledku. Nemám vůbec problém s tím, aby tento 

druhý bod té diskuse, aby tato šedivá komunikace, která kdysi v minulosti byla takto navržena, 

nemohla být přesunuta, myslím jako ta připojovací a dopravní za tu šrafovanou část. O to 

vlastníkům pozemků v podstatě jde. Takže nespojujme celou tu plochu P22, to je nereálné. 

To nám nepustí ani životní prostředí uvedeného úřadu a také to není dál nějak víc pojmenováno. 

Ale tady s tím já tedy nemám problém. Technicky a územně přesunout tuto původně počítanou 
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cestu, tj. dle původního územního plánu, na hranu šrafované zájmové plochy. V tom nevidím 

problém.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takto to bylo i původně myšleno, jak to říká pan Ing. Jiří Burian, že by se ta cesta přesunula 

za to šrafované a mezi těmi pozemky by se nechal cca dvoumetrový až třímetrový pás zeleně. 

A s tím se můžeme vypořádat v průběhu zpracování žádostí nebo pořízení územního plánu. 

Pokud souhlasíte takto? Takže P22 nedoporučit, ale to neřeší cestu a cestu potom v další fázi 

přesunout. Souhlas takto?“ 

 

Poznámka: Hlasování nebylo provedeno. 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále zde máme plochu P23. Plocha P23 je nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. 

Navazuje na stávající vymezenou zastavitelnou plochu v platném územním plánu. Okolo té 

plochy prochází stávající zastavitelná plocha značená jako MK 33 s určeným rozdílným 

způsobem využití plochy dopravní infrastruktury. Vzhledem k velikosti plochy úřad územního 

plánování navrhuje plochu podmínit zpracováním územní studie nebo regulačního plánu. A tuto 

lokalitu úřad územního plánování doporučil a RM také.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Nevím, jestli se mohu zeptat. Na zobrazení tady vidím, že tam bylo původně PZ, plocha 

zemědělská a tam je jaká bonita půdy? Jestli se mohu zeptat, jestli jste to tam hodnotili nebo to 

tam už teď vůbec není?“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Teď už to tam není, ale pokud je tam vysoká bonita, tak je to u lokality uváděno, takže zde je 

horší.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany:  

„Ok.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Další lokalitou je plocha P24. Zde se jedná o malý cípeček. Žadatel žádá o změnu funkčního 

využití z plochy dopravní infrastruktury, doprava silniční na plochy bydlení individuální, 

městské a příměstské. Vlastně ta navrhovaná změna odpovídá charakteru okolní zástavby a úřad 

územního plánování změnu doporučuje a RM také.  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P25. Zde se jedná o změnu funkčního využití z plochy zeleně, zeleň 

izolační na plochy smíšené venkovského charakteru. Na pozemku se nachází ochranné pásmo 

elektrického vedení. Ochranné pásmo prochází středem pozemku a zabírá značnou část 

pozemků. Úřad územního plánování plochu nedoporučil. Rada města Sedlčany doporučila 

k zařazení.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Tady bych se rád zeptal, zvlášť když nám bylo jako řečeno, že tam vede uprostřed asi vysoké 

napětí, tak, proč to nenecháme, tak, jak to bylo původně, proč RM tady chce tu změnu.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Tady vlastně RM doporučila z toho důvodu, že dům by se tam vešel i mimo ochranné pásmo.“  

 

Zástupce navrhovatele změny (osoba se nepředstavila a nebyla identifikována podle Jednacího 

řádu ZM): 

„Dobrý den. Já tady zastupuji navrhovatele této změny. Ten pozemek je dostatečně velký tak, 

aby s respektováním ochranného pásma byl využitelný. Jinak je to prostě nevyužívaná plocha 

zeleně mezi zástavbou.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jestli se mohu zeptat. Ten budoucí vlastník nebo současný vlastník, který tam chce stavět, 

nebo já nevím, co tam chce, je srozuměn s tím, že je to třeba i nebezpečné pásmo. Myslím 

vysoké napětí, když se tam bude pohybovat. Já vám neříkám, že tam polezete po stožárech nebo 

něco, ale svým způsobem to vysoké napětí má své ochranné pásmo z jistého důvodu.“  

 

Zástupce navrhovatele změny (osoba se nepředstavila a nebyla identifikována podle Jednacího 

řádu ZM): 

„Samozřejmě, je si toho vědom. Je si toho vědom.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Jenom doplním, když se podíváte na ten územní plán, tak severně od té plochy tam už teď ty 

domy stojí, je to v podstatě na stejné šíři, takže tam to ochranné pásmo nebylo překážkou, 

proto si osobně myslím, že není překážkou ani zde pro funkční využití toho pozemku, 

protože 10 m od toho to funguje, tak si myslím, že to bude fungovat i tady, když někdo 

samozřejmě o ten pozemek bude mít zájem.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě někdo do diskuse, takže dáme hlasovat, kdo souhlasí se zařazením pozemku P25, kdo je 

proti, zdržel se?“ 

 

Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P25 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; 

proti 0; zdržel se 1; nepřítomnost na hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je 

na místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P25 do příslušné souhrnné tabulky 

s vyjádřením plochy k zařazení do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí 

konečného rozhodnutí ZM. 

  

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále zde máme plochu P26. Je to nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Plocha 

se nachází na lesním pozemku. Celá ta nově navrhovaná zastavitelná plocha se nachází 

v lokálním biokoridoru v územním plánu označená jako LBK 19. Ty biokoridory v území 

zajišťují vysoké zastoupení druhů organismů, odpovídají trvalým stanovištím podmínkám 

při běžném extenzivním zemědělství nebo lesnickém hospodaření. Podle stávajícího územního 

plánu je platné pouze současné využití jiné, jen pokud nezhorší tu ekologickou stabilitu a těmi 

změnami by nemělo docházet k zhoršení přírodní funkce současných ploch územního systému 

ekologické stability. Ta případná výstavba by zhoršila ekologickou stabilitu a celkově narušila 

celý územní systém ekologické stability, který je vymezen na území města Sedlčany. Pozemek 

se dále nachází i v ochranném pásmu železniční dráhy, je situován ve strmém skalnatém svahu, 
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lze tedy předpokládat i problémy s dopravní dostupností a připojením na sítě, jako je vodovod 

a kanalizace, proto úřad územního plánování nedoporučil. Rada města Sedlčany také 

nedoporučila.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Nemám nic k tomu, jenom pro pana (FO), váš pozemek je P61, takže ještě to bude chtít tak 

hodinu a půl vydržet.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Potom zde máme plochu P27, opět nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Plocha 

se nachází na lesním pozemku. Nachází se zase v ochranném pásmu železniční dráhy. Celý 

pozemek je situován ve strmém skalnatém svahu, kde také lze předpokládat problémy 

s dopravní a technickou infrastrukturou. Proto úřad územního plánování nedoporučil. RM také 

nedoporučila.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je zde plocha P28, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Nachází se na lesním 

pozemku. Pozemek se nachází v ochranném pásmu železniční dráhy, pozemek je situován 

ve strmém skalnatém svahu. Lze předpokládat opět problémy s dopravní a technickou 

infrastrukturou. Rada města Sedlčany nedoporučila, úřad územního plánování nedoporučil.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Zde máme plochu P29, jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. Přímo 

navazuje na zastavěné území sídla. Zde je navržena plocha pro vymezení komunikace. Změna 

odpovídá charakteru okolní zástavby. Úřad územního plánování doporučil, Rada města 

Sedlčany také doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha P30. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy rekreace, rekreace hromadná 

na plochy smíšené venkovského charakteru. Záměrem žadatele je přeměnit dříve využívanou 

plochu pro skautský tábor na plochu určenou k výstavbě rodinných domů. Úřad územního 

plánování změnu doporučil, RM také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P31, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Plocha se částečně 

nachází na lesním pozemku. Pozemky parc.  č. 2145/ 1 a parc. č. 2146 se nacházejí v ochranném 

pásu železniční dráhy. Oba pozemky jsou situovány ve strmém skalnatém svahu a lze 

předpokládat problémy s dopravní dostupností a připojením na sítě. Proto úřad územního 

plánování i RM doporučili zařadit plochu redukovanou o tyto dva pozemky a ta výměra by se 

snížila pro tu plochu SV na 5750 m². Vlastně ta redukovaná plocha je znázorněna černě, 

která se doporučuje k zařazení, nedoporučují se tyto dva pozemky.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Potom zde máme plochu P32. Jedná se o změnu funkčního využití z plochy zeleně, zeleň 

ve veřejných prostranstvích na plochy smíšené obytné a komerční. Záměr žadatele se nachází 

na zahradě v těsné blízkosti zámku Červený Hrádek. U této plochy je nutné zvolit vhodné 

regulativy pro novou zástavbu, které budou zohledňovat areál zámku. Úřad územního 

plánování doporučuje, RM také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 
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„Pak zde máme plochu P33. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. Celý 

pozemek je v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. K tomuto pozemku není přístup 

po veřejně přístupné komunikaci. Podle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území 

se mezi plochy bydlení má řadit pozemek tak, aby svými vlastnostmi zejména velikostí, 

polohou, prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro ten účel a byl dopravně napojen. 

Tady tedy není dopravní napojení a do plochy částečně zasahuje stanovené záplavové území 

a stanovená aktivní zóna záplavového území a ochranné pásmo železnice. Úřad územního 

plánování nedoporučil, RM také nedoporučila zařazení.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P34. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. 

Pozemek přímo navazuje na zastavěné území. Značná část tohoto pozemku se nachází 

ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Úřad územního plánování i RM doporučuje zařadit plochu 

redukovanou o severní část plochy, která se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa a ta 

redukovaná plocha má výměru 6896 m². Jedná se o černě znázorněnou plochu.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Zde máme plochu P35. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. Pozemek 

přímo navazuje na vymezenou zastavitelnou plochu v platném územním plánu. A pozemek 

se celý nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Proto úřad územního plánování změnu 

nedoporučil. Rada města Sedlčany také nedoporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P36. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. 

Pozemek přímo navazuje na již vymezenou zastavitelnou plochu v platném územním plánu. 

Část pozemku se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Pozemek je dopravně přístupný 

přes stávající zastavitelnou plochu v územním plánu značenou jako MK 10 s určeným 

rozdílným způsobem využití plochy dopravní infrastruktury. Úřad územního plánování změnu 

doporučil, RM také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P37. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. 

Pozemek přímo navazuje na zastavěné území. Dopravně přístupný je přes stávající 

zastavitelnou plochu v územním plánu označenou jako MK 21 s určeným rozdílným způsobem 

využití plochy dopravní infrastruktury. Úřad územního plánování doporučil a RM doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále zde máme plochu P38, zde se jedná o změnu funkčního využití z plochy smíšené 

venkovského charakteru na plochy výroby a skladování, zemědělská výroba. Žadatel chce uvést 

skutečný stav do souladu s územním plánem. V současné době již tyto plochy využívá 

pro zemědělské podnikání. Úřad územního plánování doporučil, RM také změnu doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P39, jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. 

Pozemek přímo navazuje na zastavěné území. Je dopravně přístupný ze stávající komunikace. 

Úřad územního plánování i RM změnu doporučili.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále zde máme plochu P40, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Plocha navazuje 

na stávající zastavitelnou plochu. Plocha představuje výběžek do zemědělsky obhospodařované 
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krajiny a narušuje organizaci zemědělského půdního fondu. Nové zastavitelné plochy by měly 

co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu a mělo by spíše docházet 

k zarovnání těch sídel. Z tohoto důvodu úřad územního plánování nedoporučil, Rada města 

Sedlčany také nedoporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Dále je zde plocha P41, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Pozemek přímo 

navazuje na zastavěné území. Pozemek je přístupný ze stávající komunikace. Úřad územního 

plánování doporučuje, Rada města Sedlčany také doporučuje.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Já bych to tady okomentoval. Myslím si, že tady došlo opět k tiskařské chybě, poprosil bych 

pana Ing. Františka Havla, zda by se podíval do svého sešitku. RM doporučuje také, takže 

hlasovat nemusíme, děkuji.“  

 

Občan (osoba se nepředstavila a nebyla identifikována podle Jednacího řádu ZM): 

„Můžu se zeptat, doporučujete P40?“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Bavíme se o P41.“ 

 

Občan (osoba se nepředstavila a nebyla identifikována podle Jednacího řádu ZM): 

„Ta P40 je nevyhovující?“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Ano, ta byla nedoporučena.“  

 

Občan (osoba se nepředstavila a nebyla identifikována podle Jednacího řádu ZM): 

 „A z jakého důvodu?“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Protože vybíhá do volné krajiny a podle zásad, co jsou pro urbanismus, by spíš mělo docházet 

k zarovnání hranic sídel než k tomu dalšímu vybočování do zemědělsky obhospodařované 

krajiny.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha P42, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení; pozemek přímo navazuje 

na zastavěné území, je přístupný ze stávající komunikace, protože co jsou zde pozemky 

vymezeny jako zahrada, tak je to vlastně jeden majitel a skrz tyto pozemky by byl umožněn 

přístup. Úřad územního plánování doporučuje, RM také doporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P43. Je to nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Plocha 

se nachází ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území sídel. Ta plocha představuje 

výběžek do zemědělsky obhospodařované krajiny a narušuje organizaci zemědělského půdního 

fondu. Rada města Sedlčany nedoporučuje, úřad územního plánování nedoporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 
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„Pak zde máme plochu P44, opět nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Pozemek 

přímo navazuje na zastavěné území, je přístupný ze stávající komunikace. Úřad územního 

plánování i Rada města Sedlčany doporučuje změnu.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Další plocha P45, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Pozemek nenavazuje 

na zastavěné území. Mezi zastavěným územím a nově navrženou plochu by vznikla proluka. 

Téměř celý pozemek se nachází ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Rada města Sedlčany 

nedoporučuje, úřad územního plánování nedoporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak je zde plocha P46, zde se jedná o nově navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení. 

Pozemek se nachází na lesním pozemku. Záměrem žadatele je rozšíření prostoru ke stávajícímu 

rodinnému domu, kdyby žadatel (investor) chtěl realizovat nějakou doplňkovou stavbu, ale celá 

ta nově navržená zastavitelná plocha se nachází v lokálním biocentru v územním plánu 

označené jako LBC 7 a vlastně zase ta biocentra zajišťují přirozenou druhovou skladbu 

odpovídající trvalým stanovištím podmínkám a přípustné tady je pouze, pokud nezhorší nějak 

tu ekologickou stabilitou a případnou výstavbou by zde došlo k narušení celého systému 

ekologické stability, proto úřad územního plánování nedoporučuje, Rada města Sedlčany také 

nedoporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P47, je to zase nově navržená plocha pro bydlení, plocha se nachází 

uprostřed zastavěného území. Pozemek je přístupný ze stávající komunikace. Úřad územního 

plánování doporučuje, Rada města Sedlčany také doporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P48. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro rozšíření 

stávajícího lomu. V současné době se plocha nachází na zemědělském půdním fondu s vysokou 

třídu ochrany. Majitel pozemku požádal podle vyhlášky o rebonitaci půdy, kterou se stanovila 

nová charakteristika bonitovaně půdně ekologických jednotek a po zohlednění degradačních 

změn a zjištění skutečných údajů o BPEJ. Proto došlo k závěru, že část tohoto pozemku 

neodpovídá druhé třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Vlastně ta změna bude známa 

do 30 dnů. Úřad územního plánování i Rada města Sedlčany doporučili zařadit do změny 

územního plánu pouze tu část pozemku, která se nenachází na druhé třídě ochrany 

zemědělského půdního fondu.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Mohu se zeptat? Tady u plochy P48, tam se počítá s tím, že ten lom by jakoby zvětšil těžební 

plochu, ze které by chtěl dobývat ten kámen a zvýšil vlastně provoz, nebo jak to plánují?“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak vlastníci mají zájem do budoucna řešit možnost zvětšení dobývacího prostoru, ale to je 

záležitost samozřejmě především potom báňského úřadu.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jasně, potom to ale musí mít už v tom územním plánu. Nicméně já slýchám od občanů osady 

Solopysky na ten lom, že prostě jedou v provozu, i kdyby neměli, že tam jezdí nákladní vozidla. 

Ono to pípá, protože tam mají couvací senzory, aby je zvukové zařízení upozorňovalo 

na překážky. Zařízení pípá tak, že zvuk klidně ráno vzbudí celé Solopysky, takže je také 
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k zamyšlení, jestli toto chceme, kdyby se rozšířil provoz, tak jim to dovolit nebo nedovolit. 

Takže RM dala k tomu stanovisko, že vám to nevadí? Jste pro to, abychom jim toto umožnili?“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„To bychom předbíhali, protože žádnou žádost jsme neobdrželi, tohle je záměr s nějakým 

výhledem. A RM považuje tedy lom Deštno za nejméně rušící s ohledem na blízkost zástavby 

občanské. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud by se odehrávala podobná záležitost přímo 

u lomu v Solopyskách. A jiná věc je zase lom na Štilečku, který jde směrem od stávající 

zástavby, ale je tam možná ve větší blízkosti než Solopysky od Deštna. Ale já tímto neříkám 

nějaké závazné stanovisko RM, ale dá se ze Změny č. 2 územního plánu předpokládat rozšíření 

nebo v podstatě posun hranice dobývacího území.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jestli mohu poprosit v tomto případě o hlasování, abychom se k tomu vyjádřili.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Jenom doplním, že tady je 2× doporučení, úřad územního plánování a RM, jenom, aby to 

nezapadlo.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jsem si toho vědom, ale přesto hájím zájmy občanů osady Solopysky.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 

„Jenom, že jste na začátku říkal, že by se mělo jít podle toho doporučení.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Ale to neznamená, že vždycky, já jsem na začátku říkal, že kde je ne a ne, je jasné.“ 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Pojďme hlasovat a ne se zbytečně dohadovat. Kdo souhlasí se zařazením plochy P48.“ 

 

Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P48 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 15; 

proti 1; zdržel se 2; nepřítomnost na hlasování 0. 

Závěr: Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je 

na místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P48 do příslušné souhrnné tabulky 

s vyjádřením plochy k zařazení do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí 

konečného rozhodnutí ZM. 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P49, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Plocha se nachází 

ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území sídel. Plocha představuje výběžek 

do zemědělsky obhospodařované krajiny a narušuje organizaci zemědělského půdního fondu. 

Nové zastavitelné plochy by měly co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního 

fondu a mělo by spíše docházet k zarovnání sídel. Úřad územního plánování nedoporučuje, RM 

nedoporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 
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„Pak zde máme plochu P50, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Většina z této 

plochy se nachází na zemědělském půdním fondu s vysokou třídu ochrany. A podle zákona 

o ochraně zemědělského půdního fondu nelze odejmout, nepřevyšuje-li ochranu veřejný zájem. 

Úřad územního plánování nedoporučil, Rada města Sedlčany nedoporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P51, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Většina z této 

plochy se nachází na zemědělském půdním fondu s vysokou třídou ochrany. A dále se většina 

pozemků nachází v bezpečnostním pásmu plynovodu, což je pro jakoukoliv zástavbu nevhodné. 

Úřad územního plánování nedoporučuje, RM nedoporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P52, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Jihozápadní část 

pozemku se nachází v ochranném pásmu elektrického vedení. I tato část je z tohoto důvodu 

pro zástavbu rodinných domů nevhodná. Úřad územního plánování i RM doporučuje 

redukovanou část mimo to vymezené ochranné pásmo a ta redukovaná plocha má výměru 

10 795 m².“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P53, nově navržená zastavitelná plocha pro výrobu a skladování, 

zemědělská výroba. Pozemek přímo navazuje na zastavěné území a je dopravně přístupný přes 

pozemky majitele, které jsou zde. Úřad územního plánování doporučuje, Rada města Sedlčany 

doporučuje.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P54. Plocha P54 je nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. 

Nachází se ve volné krajině bez návaznosti na zastavěné území sídel. Rada města Sedlčany 

nedoporučila, úřad územního plánu nedoporučil.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P55, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Přímo navazuje 

na zastavěné území. Pozemek je přístupný ze stávající komunikace. Úřad územního plánování 

doporučil. Rada města Sedlčany také doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P56, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Pozemek přímo 

navazuje na zastavěné území. Žadatelé si chtějí rozšířit svůj pozemek a pozemek je přístupný 

ze stávající komunikace. Úřad územního plánování doporučil. Rada města Sedlčany 

doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Plocha P57, je změna funkčního využití plochy výroby a skladování, lehký průmysl na plochy 

smíšené venkovského charakteru. Pozemek se nachází v současně vymezené zastavitelné ploše 

v platném územním plánu. Je přístupný ze stávající komunikace, záměrem tohoto žadatele je 

zde podnikat a zde bydlet. Pozemek je přístupný. Úřad územního plánování změnu doporučil, 

RM také.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P58, je to na nově navržená zastavitelná plocha pro plochy smíšené 

obytné komerční, záměrem žadatele je rozšíření stávajícího výrobního areálu. Pozemky jsou 
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přístupné přes stávající areál. Úřad územního plánování doporučil, Rada města Sedlčany také 

doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P59, nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Výše uvedené 

pozemky jsou bez dopravního napojení na veřejně přístupnou komunikaci. Dopravní napojení 

bylo ověřeno i v pasportu místních komunikací města Sedlčany. Podle vyhlášky o obecných 

požadavcích na využívání území se mezi plochy bydlení řadí pozemek tak, aby svými 

vlastnostmi, velikostí, polohou a prostorovým uspořádáním umožňoval využití pro navrhovaný 

účel a byl dopravně napojen na veřejnou přístupnou pozemní komunikaci, což zde není, proto 

úřad územního plánování i Rada města Sedlčany zařazení nedoporučili.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P60. Je to nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Pozemek 

přímo navazuje na zastavěné území. Je přístupný ze stávající komunikace, proto úřad územního 

plánování i RM doporučili.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Pak zde máme plochu P61. Je to nově navržená zastavitelná plocha pro bydlení. Záměrem 

žadatele je založení sadu a venkovského ostrovního domu. Plocha se nachází ve volné krajině 

bez návaznosti na zastavěné území sídel. Představuje výběžek do zemědělsky obhospodařované 

krajiny a narušuje organizaci zemědělského půdního fondu. Úřad územního plánování 

nedoporučil, Rada města Sedlčany také nedoporučila.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany:  

„Jenom, jestli mohu na toto zareagovat. Já jsem dneska dostal e-mail a myslím, že i někteří 

z nás. E-mail jsme obdrželi od pana (FO), takže předpokládám, že on nám k tomu řekne nějaké 

své stanovisko. Bylo to docela obsáhlé, já jsem dostal dneska víc e-mailů a neměl jsem na ně 

čas, všechno si rád vyslechnu, nicméně nepřijde mi úplně jako od věci, aby někdo přicházel s 

chovem a pěstováním nějakých plodin, zvířectva v krajině. Tady u nás nejsme Praha, tak mi to 

nepřijde jako šílený nápad. Myslím si, že ten nápad má něco do sebe, a proto bych se ještě, než 

předáme slovo žadateli, rád zeptal, proč ÚÚP se to vůbec nelíbí, protože to stanovisko, které 

jsme udrželi v tom PDF, bylo dost strohé, jenomže to zasahuje do zemědělského půdního fondu 

tím svým způsobem, nějaké výběžky, že to narušuje ráz krajiny. Co jiného by tam mělo být než 

zvířata. Zase sad a včelstva, tak to mi nepřijde jako šílený nápad. Takže bych se nejdříve, než 

předáme slovo autorovi dopisu, chtěl zeptat, jestli by to přes ně mohlo být trošku schůdnější, 

když by nám to nějak hezky vysvětlil.“   

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Z hlediska principů, které jsou tady v té lokalitě, tak tady se ta zástavba soustředí na stávající 

zástavbu. Já bych si tyto záměry dokázala více představit v nějakých podhorských oblastech, 

kde je ta zástavba velmi roztříštěná.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„To tu nemáme, ale jako nejsme podhorské oblasti, žijeme v Sedlčanech, tak já si myslím, že by 

bylo fajn, kdybychom tady měli takovýto chov nebo pěstování plodin, vrátit se trochu k přírodě. 

Nemyslím si, že by to bylo úplně od věci, byť chápu vaše stanovisko, že by to narušilo ráz, 

ale právě proto by to bylo zajímavější, že tam uvidíte něco, co neuvidíte nikde jinde. Já bych 

předal slovo, ať si to vyslechneme všichni a pak potom můžeme třeba hlasovat, uvidíme.“  
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Určitě, já bych také předal slovo. My jsme ten dopis obdrželi všichni. Třeba za sebe, tak jsem 

po přečtení toho dopisu došel k jinému názoru, než jsem měl původně, protože původně jsem 

si myslel, že tam bude postaven cihlový barák. A ono to tak v záměru není.“  

 

Pan (FO), žadatel: 

„Já děkuji za slovo, já jsem (FO). My vlastně jsme ten pozemek už vypověděli družstvu v roce 

2017, kdy jsme si uvědomili, že nechceme podporovat konvenční zemědělství a v té době jsem 

začal studovat na aplikované ekologii a uvědomil jsem si, jak je ta naše krajina 

obhospodařována, jak ty pesticidy nás ovlivňují, jak ta eroze je docela zničující pro naši půdu, 

kdy se 1 cm půdy obnoví za 100 let a je to jenom tím, že se o ní špatně staráme a vlastně už v té 

době jsme si říkali, že tam chceme mít nějaký sad, ale vzhledem k tomu, že máme už přes 40 

včelstev, jednu dobu jsme měli 60, tak víme, že to je velmi náročné obhospodařování. Tudíž 

jsme si uvědomili, že by bylo dobré tam i žít nebo nějak tam být, protože už je to 1,3 hektaru. 

Je to větší půdní blok, a když jsem vlastně objevil, že teď už je technicky možné postavit nějaký 

ostrovní dům, kde to ještě z mého pohledu nejde tak daleko, jak bych si představoval, protože 

moji bakalářskou práci jsem právě dělal na kompostovací záchody. Tím člověk neznečišťuje 

vodu, nepotřebuje být napojený na kanalizaci, protože tam je největší problém, že tu čistou 

vodu znečistíme svými výkaly, která pak je pro lidi škodlivá, ale když to takhle zůstane suché 

a kompostuje se to, je to malý objem, tak se dá vlastně žít, ale k tomuto, aby člověk mohl takhle 

žít, tak potřebuje velký prostor, takže ono na to není moc místo někde v zástavbě žít tady tím 

způsobem, proto si myslím, že přesně tomu odpovídá to venkovské osídlení, a právě ještě teď 

v rámci ochrany přírody, na kterém jsem na magisterském studiu, kde pokračuji, tak mám 

i vlastně jeden předmět na územní plánování. Tam jsem to s panem Majerem probíral, kterému 

už je přes 70 let, a právě říkal, že když v krajině je běžné nebo se tam nachází tyto samoty, 

tak je možné to i povolit jinde, že to vlastně nenarušuje ten ráz krajiny, což mě třeba přijde, 

že moje babička, když jsme zdědili to pole, je ze samoty u Ustupenic, která je tam za kopcem, 

takže si myslím že i z tohoto hlediska to navazuje na nějaký ráz, který s námi i souvisí a je to 

vlastně navrácení se k našim kořenům. Je to i jižní svah, který začíná ten půdní blok nad tím, 

takže je to úplně dole a myslím si, že by to ani nemělo ovlivnit nějaký výhled nebo když se pak 

bude posuzovat krajinný ráz, protože to je stavba ve volné krajině. Ten můj záměr je, aby tam 

co nejvíce stavba zapadla a samozřejmě i ze svého pocitu, protože studuji ochranu přírody, 

věnuji se tomu, natáčíme podcasty o ochraně a hodně tím žiji, tak si říkám, když už to chci 

a vím, že to je zásah do nějaké volné krajiny, tak si ale říkám, že ten stav, kdy tam teď je 

konvenčně obhospodařovaná půda, tak to zlepšit. Právě si myslím, že udělá heterogenitu 

krajiny, která je tady prospěšná a zároveň s nějakými zkušenostmi. Když jsem byl v Alpách, 

kde jsou ty podhůří, tak tam se mi líbí, že člověk by mohl žít bez plotu, aby nedělal bariéry, 

které jsou v krajině. Takhle jsem se snažil to nějak rozvést, jsou to spíš moje myšlenky, 

protože vím, že když to pak bude mít nějaký smysl, tak i s panem architektem, který si také 

postavil slaměný dům a s ním i spolupracuji na úpravě našeho domu, tak jsem si říkal, že bych 

rád s ním spolupráci rozvedl, aby to pak mělo smysl, ale musím vidět, že se ten návrh posunul 

někam, kde vím, že pak má smysl investovat čas a peníze. Přijde mi, že tohle je přesně 

ta usedlost, když tam chcete hospodařit, tak potřebuje ten prostor a proto jsme takto navrhli, 

tu změnu. Když jsme zjistili, že to je možné, vlastně u toho pana Podruha, který má ostrovní 

dům a mně se zdá, že se tam ještě dá jít dál, což by mohlo být zajímavé, takto se prezentovat 

veřejnosti, že můžeme žít o hodně udržitelněji a skromněji. Tak to je ten cíl, který potom mám. 

Děkuji za pozornost.“  

 

Pan JUDr. Filip Růzha, zastupitel města Sedlčany: 
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„Navážu jenom na pana kolegu JUDr. Mgr. Rostislava Hefku a pana místostarostu. Mě ten váš 

projekt, který jsem obdržel v mailu, v podstatě přesvědčil, osobně jsem připraven ho podpořit, 

protože i tak, jak jste nám to tady dneska přednesl, nejenže je to zajímavá myšlenka, není to 

snaha postavit nějaký obyčejný dům někde uprostřed ničeho, ale je to prostě snaha vybudovat 

jej jako komplexní systém funkční na vlastní půdě. Ten nápad mě oslovuje, líbí se mi ty ostrovní 

domy a vůbec způsob hospodaření. Vidím tam nějaký trend do budoucna, myslím si, že by bylo 

dobré, pokud bychom tady někoho takového měli, protože i to potom přispívá k tomu, že se 

jako „město Sedlčany“, ten pojem může objevovat častěji ve veřejném prostoru, v médiích a to 

je pro nás dobrá reklama. Já jednoznačně taky podporuji.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak já po bližším se seznámení s projektem a záměrem a s těmi doplňujícími materiály, 

tak souhlasím tady s kolegy předřečníky a změnil jsem rovněž názor a budu rád, když se o tom 

bude hlasovat. Tuto Změnu č. 2 územního plánu podpořím, a pokud se podaří realizace, 

tak určitě to bude přínosem.“  

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, zastupitel města Sedlčany: 

„Děkuji, já bych se rád zeptal pana (FO)… Vy se tady o tom zmiňujete, na přívod pro ten dům, 

vy jste zatím hovořil o pozemku, o nějakém komplexním celku. Pochopil jsem tady z toho, že 

to máte skutečně promyšlené, jestli byste tady mohl nahlas, protože to tady zatím nezaznělo, 

říci trochu podrobností o tom samotném domu, protože ten by mohl být nějakým středem 

problémů. Jestli pro mě jako laika je skutečně možná, aby se vůbec dovolil postavit bez 

návaznosti na inženýrské sítě, atd. Já sám jsem se letos o prázdninách zúčastnil nějaké brigády 

na výstavbě slámového domu, takže malinko tuším, o co se jedná, ale byl to dům v zastavěné 

oblasti.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jestli mohu na to reagovat krátkou technickou, minulý týden byl v televizi někde tenhle dům, 

úplně osamocený, izolovaný, nenapojený na žádné sítě, na nic. Bylo to v televizi, bylo to docela 

slavné, bylo to ráno, když jsem vstával, na ČT1 Studio 6, že ho zrovna teď dodělali.“  

 

Pan Ivo (FO), žadatel: 

„Já jsem o tom četl, že pan Podruh si soběstačný dům teď navrhl. Je to u Českého Brodu a on 

právě slíbil, že až to dostaví, tak zveřejní všechny materiály a ukáže, jak to technicky vymyslel, 

že to vlastně dá lidem k nahlédnutí, takže přesné detaily, jak tam ty baterie, solární panely 

vymyslel, to nevím, ale třeba jsem si už všiml, když jsem se díval na jeho fotky z realizace, 

že má třeba elektronicky ovládaná okna, žaluzie, což si myslím, že to není úplně důležité. 

Já vím, že se se svými nároky určitě dostanu níž a už jsem se díval na více domů, že je to nějak 

komplexně vyřešené. Ty solární panely, které napájí baterie, s tím, že já si představuji ještě 

k tomu, že bych tam vodu využíval jenom na mytí v kuchyni a tady ta voda je „brána jako šedá“, 

takže se pak dá přes česla jenom čistit, a poté se s ní dá třeba zalévat. Kompostovací záchody 

jsou obrovské nerezové nádoby, které se třeba plní 5 let nebo 3 roky a potom, když se naplní, 

tak se vlastně nechává 5 let hmota kompostovat. Musí se založit správně kompostovací 

hromada, kdy tam je jenom 30 % výkalů a po pěti letech je to hygienizované časem, plus je tam 

ještě ta teplota kompostováním; moč, ta se skladuje, mám pocit 3 roky. Pak se vlastně ředí a je 

to dusíkaté hnojivo. Potom to takto můžeme využít k neproduktivním částem zahrady. To je asi 

jediná část, která si myslím, že dělá problém, protože se potom člověk musí napojit 

na kanalizaci, pak si myslím, že když tam nemá jímku, tak vlastně může pak brát ze studny 

vodu, nekontaminuje si spodní vody; pak je zateplení slámou. My teď zateplujeme dům, půdu 

jsme si zateplili slámou a ono 30 cm slámy je jako 20 cm vaty. Myslím si, že je to obnovitelný 
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zdroj, kdy si člověk pro to přijede na pole a pak si s tím obloží dům, potom na to dá zvenku 

hliněnou omítku. Jediné, co si myslím, že tam bude nejméně udržitelná základová deska, aby to 

pevně stálo na zemi a potom nějaká střešní krytina, která z jedné strany bude pokryta solárními 

panely. Myslím si, že ten pokrok se solárními panely, než se to podaří schválit, tak ty solární 

panely budou ještě více výkonnější, dokáží potom víc nrž aktuální technologie. Já jsem spíše 

na ochranu přírody a elektrice a tady tomu tolik nerozumím. Jenom vím, že ty příklady ze světa 

jsou možné a i z České republiky, proto mě to napadlo, že to jde realizovat. A těším se na ten 

projekt, až ho zveřejní pan Podruh.“  

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, zastupitel města Sedlčany: 

„Děkuji za upřesnění, ale já bych se opravdu rád zeptal na to, zda tady to české zákony, takto 

volně postavený dům bez návaznosti na současné sítě, zda je to vůbec možné, abychom si to 

tady nesnili, a pak prostě bude nějaký paragraf a neuskuteční se to.“  

 

Pan Ivo (FO), žadatel: 

„Jenom dodám, že ten soběstačný dům ve Vyšším Brodě je bez napojení na sítě. Myslím si, 

že se tam také dělala změna územního plánu, aby to tam bylo možné postavit. Dům už teď stojí, 

dostal ocenění na mezinárodní úrovni nějaké soutěže. Myslím, že to je udržitelný projekt 

předchozího roku z nějaké ceny a zároveň je to i v médiích vidět, takže úplně velký problém 

bych v tom neviděl. Je to vlastně založení venkovské usedlosti.“  

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„S tou technickou infrastrukturou si nejsem stoprocentně jistá, protože mojí kompetencí není 

povolování staveb, ale určitě musí být dostatečně zajištěn přístup k té ploše, což vychází 

z vyhlášky, že každá plocha pro bydlení musí mít dostatečný přístup v dostatečných 

parametrech.“  

 

Pan Ivo (FO), žadatel: 

„Cesta tam vede kolem pole z jedné strany, potom je tam asfaltka asi 30 m, takže jsem si říkal, 

že kdyby bylo potřeba ještě rozšířit cestu od asfaltky k tomu poli, která je teď zpevněná štěrkem, 

tak si myslím, že na nějaké vlastní náklady by to šlo provést. K tomu pozemku vede cesta 

zespoda a ještě z jedné strany.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Ještě bych doplnil, že neschvalujeme dům nebo stavební povolení, ale změnu územního 

plánu.“  

 

Pan JUDr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jenom technickou pro pana PaedDr. Jaroslava Nádvorníka. Zrovna jsem tady našel stanovisko, 

že, i když současná legislativa požaduje napojení na potřebnou infrastrukturu zajišťující přístup 

k elektřině nebo vodě, podle Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je možné i za těchto podmínek 

stavbu ostrovního domu povolit.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Zahájil bych hlasování, kdo souhlasí se zařazením plochy P61?“ 

Usnesení (výrok pomocného rozhodnutí ZM technického a procesního charakteru): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařadit plochu označenou v pracovních materiálech 

ÚÚP jako P61 do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany.“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 18; 

proti 0; zdržel se 0; nepřítomnost na hlasování 0. 
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Závěr: Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování je závazným rozhodnutím pro ÚÚP a je 

na místě zohledněn zařazením rozvojové plochy P61 do příslušné souhrnné tabulky 

s vyjádřením plochy k zařazení do Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, která je nedílnou součástí 

konečného rozhodnutí ZM. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Máme ještě dva případy v tomto bodě Programu ZM, resp. do konce tohoto bodu Programu, 

ale bohužel už je 19:09 hod. a jsem povinen z Jednacího řádu Program na chvilku přerušit a dát 

prostor divákům, jestli mají nějaký dotaz, který se netýká Programu dnešního zasedání.“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jestli mohu na to zareagovat. Pane starosto, tak ta přestávka tam je, ale je po probíhajícím 

bodu a my probíráme bod číslo 4 a až teprve dojednáme územní plán, tak teprve podle Jednacího 

řádu může být nastolen právě ten bod. Vždycky je tam napsáno, že musí být, až po probírajícím 

bodu, byť jich tady máme hodně dělených, ale ten bod probíráme, bod číslo 4, tuším podle 

Pozvánky, tak až pak teprve nastane prostor pro diskusi občanů. Samozřejmě můžeme dát 

prostor občanům...“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Přesto, když už jsem to takto přerušil, protože předpokládám a nikdy v historii se to zatím 

za celé volební období nestalo, aby se tento požadavek Jednacího řádu takto naplnil. Tak přesto 

se zeptám, jestli zde někdo takový je a hlásí se do diskuse? Vidím, že nikoliv. Děkuji. 

Pokračujeme v projednávání bodu číslo 4 dnešního Programu.“  

 

 

Dotazy a připomínky občanů 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Nyní zařazuji do Programu Jednacím řádem ZM stanovený bod a vyhlašuji diskusi s občany 

města na téma jiné, než je na Programu veřejného zasedání ZM. Hlásí se některý z přítomných 

občanů do diskuse?  

Tak do diskuse se nikdo nehlásí, takže se vrátím do schváleného Programu jednání ZM.“  

 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„Další plochou je plocha P62. Žadatel žádá o změnu využití v souladu s platným vodním 

zákonem. To je, že žádá o změnu omezení výstavby pouze na oblast aktivní zóny záplavového 

území místo současné hranice stoleté vody. Hranice stoleté vody je zde a aktivní zóna 

záplavového území je zde ta červená. Úřad územního plánování změnu doporučil, RM změnu 

také doporučila.“ 

 

Slečna Ing. Veronika Stiborová, referentka Odboru výstavby a územního plánování: 

„A pak zde máme plochu P63. Jedná se o nově navrženou zastavitelnou plochu pro rodinnou 

rekreaci. Plocha navazuje na zastavitelnou plochu vymezenou v platném územním plánu. 

Ta plocha představuje výběžek do zemědělsky obhospodařované krajiny a narušuje organizaci 

zemědělského půdního fondu. Nové zastavitelné plochy by měly co nejméně narušovat 

organizaci zemědělského půdního fondu a mělo by spíše docházet k zarovnání jednotlivých 

sídel. Úřad územního plánování plochu nedoporučil, RM také ne. A to jsou veškeré plochy, 

které vzešly z těch 90 žádostí.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 
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„Děkuji slečně Ing. Stiborové. Shrnul bych ty změny, ke kterým v pomocných hlasováních 

došlo, takže do tabulky číslo 1 jsou zahrnuty plochy jako doporučené, resp. žádosti k 

doporučení. A k těmto žádostem přibude plocha P7, P41 a P61. A plocha P6 se přesune do 

tabulky číslo 3. Z tabulky číslo 3 ubude plocha P7, P41 a P61 a přibude do ní plocha P6.“  

 

Pan Ing. Josef Soukup, zastupitel města Sedlčany: 

„Já bych osobně doporučil o plochách, o kterých už jsme hlasovali, vyjmout úplně hlasování, 

dát je stranou, protože si myslím, že nemůžeme hlasovat o bodech, o kterých už jsme hlasovali, 

pak může docházet k rozdílům hlasování.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Uděláme to tak, že odhlasujeme ta navržená usnesení v tom předmětu, tak jak je uvedeno 

v tabulce.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany:  

„Já bych s tím problém neměl, Myslím si, že ani nebudeme vědět přesně body, o kterých 

hlasujeme.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Mohu přednést návrh usnesení? Takže první usnesení.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru a přítomné veřejnosti byla předsedajícím, respektive 

pověřeným zastupitelem, ukončena. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 1 

a znázorněných zákresem v grafické části dokumentace na mapových podkladech, které tvoří 

společně nedílnou přílohu k tomuto usnesení, do Změny č. 2 územního plánu města Sedlčany, 

a to bez jejich úprav ve smyslu a obsahu původních žádostí.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 251/2018-2022. 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, zastupitel města Sedlčany: 

„Jenom doplním slovně svůj postoj. Proč? Protože jsem u některých návrhů hlasoval proti, 

nemohu tím pádem hlasovat.“  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje zařazení redukovaných ploch uvedených v Tabulce 

č. 2 a znázorněných zákresem v grafické části dokumentace na mapových podkladech, které 

tvoří společně nedílnou přílohu k tomuto usnesení, do Změny č. 2 územního plánu města 

Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 252/2018-2022. 

 

Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje vyřadit žádosti o zařazení ploch uvedených 

v Tabulce č. 3 a znázorněných zákresem v grafické části dokumentace na mapových 

podkladech, které tvoří společně nedílnou přílohu k tomuto usnesení, do Změny č. 2 územního 

plánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 3; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 253/2018-2022. 

 

Jednání ZM trvale opustil dříve omluvený pan Ing. Jiří Burian, a to v čase 19:17 hod. Od tohoto 

okamžiku byl počet zasedání ZM přítomných zastupitelů celkem l7. Tento počet zasedání 

přítomných zastupitelů se až do ukončení ZM nezměnil. 

 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Předám zase slovo panu místostarostovi k majetkoprávním záležitostem dnešního Programu 

ZM.“  

 

 

5. Majetkoprávní záležitosti města Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Dalším bodem dnešního Programu ZM jsou majetkové záležitosti města Sedlčany. Městský 

úřad Sedlčany, Odbor majetku, připravil a Rada města Sedlčany předkládá do Programu 

pro dnešní jednání ZM celkem tři body k projednání a rozhodnutí.“  

 

5.1 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 2940/138 v k. ú. a obci Sedlčany, 

přímým prodejem žadatelům do podílového spoluvlastnictví 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Obsahem prvního bodu majetkoprávní problematiky je prodej pozemku parc. č. 2940/138 

o výměře 101 m², a to žadatelům, bratrům…. Jednotková cena stanovená ZP je 200,- Kč/m²; 

celková kupní cena je 20 200,- Kč. Celková cena je tedy stanovena na základě znaleckého 

posudku. Materiály jste obdrželi, zahajuji rozpravu k tomuto bodu dnešního Programu ZM. 

Nikdo se do rozpravy nehlásí?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli k tomuto 

bodu jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení, o kterém 

nechal hlasovat. 

 

Usnesení: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2940/138, druhem pozemku 

orná půda, způsobem ochrany ZPF, o výměře 101 m2, který byl oddělen z původního pozemku 

parc. č. 2940/8, druhem pozemku orná půda, způsobem ochrany ZPF, vše v k. ú. a obci 

Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2812-68/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, 

a to FO 5 (spoluvlastnický podíl id. 2/3) a FO 6 (spoluvlastnický podíl id. 1/3), oba trvale bytem 

Sedlčany, za jednotkovou cenu 200,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 20 200,- Kč. Strana 

kupující zároveň uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku, poměrné náklady 

na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za vklad do evidence katastru nemovitostí. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 254/2018-2022. 

   

5.2 Návrh realizace nově odděleného pozemku parc. č. 908/26 v k. ú. a obci Sedlčany, 

přímým prodejem žadatelce  

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Předmětem druhého bodu majetkoprávní problematiky je návrh prodeje pozemku 

parc. č. 908/26 o výměře 108 m², a to žadatelce, FO 7, za jednotkovou cenu ve výši 

250,- Kč/m²; celková kupní cena je ve výši 27 000,- Kč. Cena je opět stanovena znaleckým 

posudkem. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM.  Pan JUDr. Filip Růzha, prosím.“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

 

Pan JUDr. Filip Růzha:  

„Děkuji. Nehodlám zpochybňovat autoritu znalce, ale 250,- Kč/m2 stavebního pozemku 

mi v centru města připadá poněkud málo.“  

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany:  

„Tak to je názor pana doktora. Nejsem znalec, nedokáži cenu posoudit. Ještě někdo se hlásí 

do rozpravy? Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník.“ 

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Jinak bych s panem doktorem souhlasil, ale v tomto případě se jedná…, protože bydlím kousek 

vedle a vím, co to je za pozemek, a to nejenom ze shora…, ale fakticky to je prostě kousek 

prudké zarostlé stráně nahoru směrem k bývalému objektu BIOS. Mám pocit, že to je přiměřená 

záležitost, nejsem znalec, ale takto to vidím.“  

 

▪ bez dalšího příspěvku. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do otevřené rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani zástupců veřejnosti v tuto chvíli 

k tomuto bodu jednání (dnešního Programu ZM) již nepřihlásil.   

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla referujícím ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Takže mohu přednést návrh usnesení…“  
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Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení.  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 908/26, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití neplodná půda, o výměře 108 m2, který byl oddělen 

z původního pozemku parc. č. 908/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, vše v k. ú. a obci Sedlčany (vizte geometrický plán č. 2811-67/2021), který je 

ve vlastnictví města Sedlčany, a to paní FO 7, trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 

250,- Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 27 000,- Kč. Strana kupující zároveň uhradí náklady 

na vyhotovení znaleckého posudku, náklady na vyhotovení geometrického plánu a poplatek za 

vklad do evidence katastru nemovitostí. 

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

podpisem Kupní smlouvy.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 1; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 255/2018-2022. 

  

5.3 Vydržení vlastnického práva do vlastnictví žadatele k pozemku parc. č. 948/6 v k. ú. 

a obci Sedlčany 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„A třetím, posledním bodem dnešního Programu ZM, který se týká majetkoprávní 

problematiky, je programový bod, obdobný těm, dříve projednávaným již na minulém ZM 

č. 16. Jedná se o vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 948/6. Výměra pozemku je 

26 m²; pozemek byl oddělen z původního pozemku parc. č. 948/1 v k. ú. a obci Sedlčany. 

Vydržení vlastnického práva je ve prospěch pana FO 8. 

V příslušné Příloze k tomuto bodu jednání ZM, a to v materiálech odeslaných předem všem 

zastupitelům, je opět doloženo stanovisko k právu vydržení paní Mgr. Moniky Drábkové, 

právní zástupkyně města Sedlčany. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu Programu ZM. Nikdo se 

nehlásí?“ 

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

▪ bez příspěvku. 

Přihlásit se do rozpravy zastupitelů nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

Přihlásit se do rozpravy z řad přítomné a oprávněné veřejnosti nikdo z přítomných nevyužil. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti v tuto chvíli k tomuto bodu 

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení.  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje převod vlastnického práva (vydržení) nově 

odděleného pozemku parc. č. 948/6, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní 
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komunikace, o výměře 26 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 948/1, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, v k. ú. a obci Sedlčany (vizte 

geometrický plán č. 2810-66/2021), který je ve vlastnictví města Sedlčany, a to panu FO 8, 

trvale bytem Sedlčany.  

Zastupitelstvo města Sedlčany zároveň pověřuje pana Ing. Miroslava Hölzela, starostu města, 

podpisem Souhlasného prohlášení.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 256/2018-2022. 

 

Pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany: 

„Děkuji a předám slovo k projednávání dalšího bodu Programu ZM panu starostovi.“  

  

 

6. Návrh OZV města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji. Čeká nás další závažné téma, a to projednání návrhu obecně závazné vyhlášky města 

Sedlčany číslo 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Přicházíme s návrhem této varianty, kde na posledním zasedání ZM jsme začali diskutovat, 

zdali zavést tzv. poplatek „na hlavu“ nebo tzv. poplatek „z nemovitosti“. Do 15. září 2021 jsme 

ještě uložili zastupitelům, aby nám sdělili svůj osobní názor; přímo na zasedání ZM už jej 

deklaroval pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, který se vyslovil pro poplatek na hlavu a pan 

Ing. Švagr, CSc., který se naopak vyslovil pro poplatek za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci.  

Do 15. září 2021 jsem obdržel celkem 13 odpovědí zastupitelů; na jednání RM jsem uváděl 11, 

ale 2 jsem dostal ještě večer po jednání RM. Následně ještě s omluvou svůj názor zaslali další 

dva zastupitelé s tím, že dodatečně posílají svůj názor. Takže celkem vyjádřilo svůj názor 15 

(vyjádřili svůj názor mailem nebo zprávou SMS telefonem), respektive se celkem se vyslovilo 

16 zastupitelů (se ST), když započítám názory deklarované na minulém zasedání ZM. Z tohoto 

počtu je jeden zastupitel pro poplatek „na hlavu“ a patnáct zastupitelů se vyslovilo pro poplatek 

„za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“, tudíž jsme tedy připravovali tento vzor 

vyhlášky, který jste obdrželi v materiálech. My jsme ještě projednávali celou záležitost 

s pracovníky Ministerstva vnitra ČR z Odboru dozoru a kontroly, kde jsme si ještě vysvětlili 

některé detaily, které byly původně rozpracovávány, resp. věci, které jsme původně mysleli, 

že ve vyhlášce uplatníme, a to jako zaokrouhlování poplatků – nelze, není možno. A to byl tedy 

zásadní detail, pak podstatná věc toho zákona je, že u tohoto druhu poplatků buď zákonodárci 

zapomněli, nebo jestli to bylo úmyslně takto řešeno, netuším, ale neumožňují poplatek 

zálohovat. O tom jsme se tady bavili už také minule. Čili my bychom ho měli vybírat zpětně 

za nějaké období – měsíční, kvartální, půlroční, roční. Nakonec jsme zvolili tu variantu půlroční 

s tím, že splatnost prvního pololetí je navrhována do 15. července a splatnost druhého pololetí 

je navrhována do 15. ledna následujícího roku. Nic ovšem občanovi nebrání, aby celý poplatek 

zaplatil hned začátkem roku, a to jak na první nebo i na druhé pololetí, takže může stejným 

způsobem, jako platí doposavad, zaplatit celý poplatek na kalendářní rok dopředu. Ovšem my 

to nesmíme vynucovat. Občan může, pokud se tak rozhodne, zaplatit až 15. července za první 

pololetí, tak je to jeho možnost, čili to může být jistou administrativní komplikací. Při účtování 

poplatku, ale musíme alespoň pololetně k tomu přistoupit tak, abychom, kdyby se většina lidí 

rozhodla platit až po dodání služby, tak bychom museli zálohovat svoz komunálního odpadu 

z rozpočtu města a poplatek, respektive sazbu poplatku, kterou jsme zvolili, to už jsme se tedy 
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rozhodli v RM, tak 47 haléřů za 1 litr objemu svozové nádoby zase musí to být rozpočteno 

na haléře. V uvedené sazbě nám to vychází, že bychom měli místo stávajících 3,5 milionu korun 

od občanů vybrat 3 760 000,- Kč, samozřejmě se jedná o předpoklad. Ale pozor, to je ta 

varianta, pokud bude rozvrstvení a zájem o popelnice nebo zájem ve stejném rozvrstvení jako 

dosud, tzn. stejný počet tříděných svozů, stejný počet čtrnáctidenních svozů, sezónních, 

případně jednorázových. Lze se domnívat, že možná více občanů bude směrovat a bylo by to 

na jednu stranu dobře, kdyby se ubírali k menší frekvenci svozů, tzn. čtrnáctidenní nebo ty 

měsíční. O to méně komunálních odpadů by skončilo potom na skládce, která je rovněž 

zpoplatněna. Tudíž se lze domnívat, že nevybereme za ten rok stejné množství peněz. 

Pro potřeby tohoto nastavení pracujeme s údaji, resp. známou skutečností roku 2020, takže těch 

47 haléřů by nám mělo zajistit výběr stejné výše prostředků jako v roce 2020, kdybychom 

nastavili 45 haléřů. Kdybychom nastavili 50 haléřů, tak tam už je potom výrazné zdražení těch 

52 svozů za rok, tzn. ten, kdo si kupuje známku a nechá vyvážet popelnici každý týden. Jinak 

z těch materiálů je to zřejmé. Základní čísla těch jednotlivých variant jsou potom promítnuta 

do předloženého sazebníku, který není přímo předmětem návrhu OZV. Ten je vydáván 

samostatně, i když samozřejmě těch 47 haléřů naprosto jasně stanovuje, jak ty ceny vycházejí, 

protože vždy je to 47 haléřů krát litr objemu té svozové nádoby, a pak krát 52 (26) počtů svozů. 

Všechny nebo celá tato služba musí být ještě rozpočítána na měsíc, protože občan každý měsíc 

si může nastavit jinou variantu svozu, což nepředpokládám. Ovšem může někde dojít ke změně 

díky změně počtu lidí v domácnosti. Že by někdo si chtěl jenom z plezíru objednávat na každý 

měsíc jiné množství svozů, ano, může tak činit, když nás bude chtít prudit a my se s tím musíme 

administrativně vyrovnat.  

A ještě jedna podstatná věc v té OZV. Je tam navrženo, že minimální základ dílčího poplatku 

se napočítává na objem 55 litrů, a to je z důvodu toho, abychom vybrali poplatek i od vlastníků 

nemovitostí, kteří tvrdí, že v ní nežijí, že jí neužívají, ale přes to tomu tak není, jsou to třeba 

víkendové pobyty nebo rekreační pobyty, takže to tímto opatřením podchycujeme; tedy 

i vlastníky nemovitostí, kteří tady vlastní rekreační objekty nebo více objektů pro takovéto 

účely. Ono v těch materiálech je vše dost podrobně popsáno, pak tedy další součástí nad rámec 

schvalované vyhlášky, ale nicméně ze zákona povinnou, tak tady máte k dispozici i vzor 

ohlášení poplatkového subjektu. Znamená to, že všichni plátci poplatku budou povinni 

vyplňovat toto ohlášení a vybrat si způsob svozu a množství svozových nádob. Bohužel tím 

budeme tedy muset občany obtěžovat. Neříkám, že všechny občany, protože třeba 

u společenství vlastníků bytových jednotek tím plátcem je společenství, a to si pak poplatek 

rozdělí mezi ty vlastní členy tzv. poplatníky dle svého systému. Ale u rodinných domků bude 

muset ohlášení vyplnit každý vlastník.  

Nevím, jestli jsem to ve stručnosti řekl dost srozumitelně, ale je čas k rozpravě, takže zahajuji 

rozpravu. Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka, prosím.“  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom krátce asi jsem byl tedy jediný, kdo navrhoval místní poplatek za systém, čili 

zjednodušeně „na hlavu.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ano.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Byť jsem to rozvedl, ještě jsem vám to tam srozumitelně napsal, ještě jsem to propočítával 

do různých variant. Ano, škoda, myslím, že ten návrh měl něco do sebe; eliminoval určité vlivy, 
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které se nám budou dít zase při tomto způsobu metody druhé, ale čas ukáže, jak jsme se k tomu 

postavili…  

Pokud se týká toho poplatku, už jenom krátce. My jsme to s kolegou panem Ing. Pavlem 

Švagrem, CSc. propočítávali. Jmenovaný již dříve věděl, že tady dneska nebude, tak vám všem 

rozeslal e-mail, ve kterém vlastně zhodnotil, proč navrhujeme ten poplatek snížit, tedy ve výši 

0,45 haléřů. Ty důvody tam máte rozepsány, ale nebudu je podrobně opakovat. Předpokládám, 

že jste to všichni viděli, tak jenom v krátkosti. Dávám jako protinávrh vůči tomu návrhu, 

který přišel z RM, tedy ponížit jednotkovou sazbu o 2 haléře, které nám vydělají za ten rok snad 

stejně, ale ono se to teprve všechno ukáže až po nějakém tom prvním, druhém roce, až jak to 

bude fungovat. Takže vyřčené berte prosím jako protinávrh – snížení sazby na 45 haléřů. 

Děkuji.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jenom poznamenám, že stávající systém vybírání poplatků dřívější OZV stanovila již v roce 

2013, takže funguje od roku 2014 již vlastně sedmý rok, a to beze změn výše poplatků. 

Samozřejmě, jak ceny stoupají vlivem inflace atd., tak postupně se dostáváme pod náklady 

a minule jsem tady říkal, že občané se podílejí zhruba 50 % nákladů na svoz odpadků; zbylých 

50 % platí město Sedlčany každým rokem ze svého rozpočtu, což jsou samozřejmě zase, 

přeneseně řečeno, daně od našich občanů, platby občanů tohoto města, nikoho jiného, 

tak bychom postupně prohlubovali tu dotaci ze strany města a snižovali tedy přímý podíl 

občanů. Myslím si, že ten nárůst toho poplatku je i u těch 47 haléřů v podstatě mizivý proti 

tomu, co bohužel dopadne na všechny s ohledem na ceny energií a podobné další věci, možná 

vodné stočné a další věci, o kterých se ještě budeme bavit, ale je to věc do rozpravy, takže 

zazněl tady protinávrh jednotkové sazby ve výši 45 haléřů. Pan doktor ještě, prosím máte 

slovo.“  

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Jenom technicky doplním. Právě, protože se zdražuje úplně všechno a kolega pan Švagr to 

myslel tak, že bychom vlastně ten ceník dělali (aktualizovali) každý rok. To jsem minule zase 

pochopil, že nechceme aktualizovat každý rok, ale my se tím snažíme reagovat ten dopad všeho 

ostatního, který teď bude drtivý pro mnoho občanů, proto jsme navrhli těch 45 haléřů s tím, 

že samozřejmě jsme si vědomi vývoje cen a že na to by jako navazovalo to, že by se každý rok 

sazebník upravoval a třeba příští rok by to bylo 48, další třeba 50. Nicméně ten protinávrh zde 

je na těch 45 haléřů a můžeme se o tom pobavit, tak jenom jsem to takto chtěl doplnit.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Rozumím, tak ještě, než budeme hlasovat o protinávrhu, tak další do rozpravy. Pan 

PaedDr. Jaroslav Nádvorník se hlásí.“  

 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník: 

„Rozumím tomu, co říkal JUDr. Mgr. Rostislav Hefka. Na druhou stranu mně osobně přijde, 

nechci říkat slovo „politicky“, ale prostě horší, nedržet cenu stabilní alespoň nějaké období, 

takže za sebe tady s tím návrhem nesouhlasím, a hlavně bychom se měli chovat jako řádní 

hospodáři a neprohlubovat deficit, anebo nechat to nepopulární rozhodnutí na nějakém dalším 

zastupitelstvu.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, další do rozpravy. Pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

Pan JUDr. Filip Růzha:  
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„Poznámka na okraj, aby to nezapadlo. Z té chytré tabulky, kterou jsme měli nasdílenu, která mi 

opravdu pomohla při tom rozhodování, jsem vyrozuměl, že tady to stanovení poplatku, rozumí 

se teda na těch 47 haléřů v jedné skupině, tzn. té, co má ty frekventovanější svozy, tam to 

povede k navýšení, ale je potřeba nezapomínat na to, že u té druhé to zase povede ke snížení 

toho ročního poplatku, tuším, teda nějakých zhruba 250,- Kč. Navýšení 380,- Kč, snížení 

250 Kč. Přičemž zatím teda ty dvě skupiny jsou rozvrstveny, pokud vím, víceméně v poměru 

jedna ku jedné. Jenom, aby to nezapadlo.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji, ano. Možná jsem tady ještě neřekl nebo dostatečně nezdůraznil, že my jsme hledali 

takové řešení, které se bude co nejvíce podobat stávajícímu stavu, bohužel úplné zachování 

stávajícího stavu prostě není možné. Zákonodárci nám to trošku zkomplikovali, ale toto je 

varianta, kterou část občanů ani nezaznamená. Tzn. v těch bytových domech. Samozřejmě více 

se dotýká, anebo nejvíce se dotýká té skupiny, a to už jsem říkal, 110 litrových popelnic 

s množstvím 52 vozů. Jakákoliv další varianta, resp. jiná frekvence svozů, je výrazně 

podobnější stávajícímu systému nebo se prakticky neliší. Tak ještě se do rozpravy někdo hlásí?“ 

 

Rozprava oprávněné množiny přítomných občanů: 

▪ bez příspěvku. 

 

Do rozpravy se nikdo z přítomných zastupitelů ani veřejnosti v tuto chvíli k tomuto bodu 

jednání (dnešního Programu ZM) nepřihlásil.   

 

Rozprava (zastupitelů i veřejnosti) k tomuto bodu Programu ZM byla ukončena. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Jestliže ne, tak bych pokračoval v procedurálních záležitostech. Předtím, než přistoupíme 

k hlasování o návrhu OZV, tak bych ještě nechal hlasovat o předneseném protinávrhu pana 

JUDr. Mgr. Rostislava Hefky, který je o tom, že do vyhlášky bude nastavena sazba 45 haléřů 

místo RM navrhovaných 47 haléřů. Je to tak v pořádku?“ 

 

Pan JUDr. Mgr. Rostislav Hefka: 

„Ano.“ 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, přednesl návrh usnesení pro změnu sazby: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany souhlasí s protinávrhem pana JUDr. Mgr. Rostislava Hefky, 

který se týká změny jednotkové sazby ze 47 haléřů na 45 haléřů, která by byla zapracována 

do návrhu obecně závazné vyhlášky.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 1; proti 16; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení nebylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a nebude součástí přijatého 

souboru usnesení.  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Protinávrh nebyl schválen. Přednesu návrh usnesení tak, jak je v materiálech uvedeno.“  

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany 

č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kterou se 

zároveň nabytím účinnosti této vyhlášky ruší obecně závazná vyhláška města Sedlčany 
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č. 3/2013, kterou byl stanoven poplatek za komunální odpad, dříve schválená Zastupitelstvem 

města Sedlčany dne 18. listopadu 2013, a to usnesením č. 239.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 257/2018-2022. 

 

Usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí návrh Sazebníku k administraci OZV 

č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a návrh 

formuláře Ohlášení poplatkového subjektu.“  

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 17. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 258/2018-2022. 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji za schválení dalšího poměrně zásadního bodu dnešního Programu ZM.“  

 

 

7. Diskuse 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„A dalším bodem Programu ZM je „Diskuse“, nejprve zastupitelů, případně přítomných 

občanů, respektive přítomné občanky. Tak, kdo se hlásí do diskuse? Pan JUDr. Filip Růzha.“ 

 

7.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

7.1.1 Diskusní příspěvek č. 1; Regulace výstavby vyjádřená v textové části ÚP města 

Sedlčany, návrh úprav 

Pan JUDr. Filip Růzha:  

„Nepředběhl jsem někoho? Dobře. Ještě naváži na ten bod k územnímu plánu. Nechtěl jsem už 

rozpravu a projednávání dále prodlužovat, ale prosím, vezměme při zpracování této Změny č. 2 

ÚP města Sedlčany v potaz ještě další. Ono se to objevilo i v tom našem materiálu, že tam je 

v tom regulativu v té textové části spousta věcí, které jsou špatně nebo které nedávají smysl. 

Mířím tím teď konkrétně například na otázku minimální velikosti pozemku řadové zástavby 

a na další body, ke kterým se dostanu v rychlosti dále.  

Řadovky i nyní mají minimální velikost pozemku 400 m². To je, prosím, to úplné minimum. 

Ty lokality přerušené, kde máme řadovky, což je třeba v lokalitě Sedlčany, Na Potůčku, nebo 

v ulici Konečná, které považuji za urbanisticky nesmírně povedené, v podstatě nejpovedenější, 

protože to vytváří opravdu jako komplexní městskou zástavbu…, tam se ta velikost pozemku 

pohybuje pod 300 m2. Nejmenší v ulici Na Potůčku je okolo 290 m2, takže prosím, zvažme toto 

při vlastním zpracování. Je to opravdu to minimum a ten, kdo to bude stavět nebo ten developer 

se pak může vždycky rozhodnut pro větší výměru, ale neomezujme ho více, než je nutné! 

Zvažme to minimum stanovit na 300 m², což je naprosto běžné, skoro bych řekl nadprůměr 

k řadové výstavbě, jak jsem uváděl, ten samý územní plán stanovuje minimální šířku pozemku 

na řadovku na 6 m, což v té Konečné ulici takové řadovky jsou. Ono to vypadá úzce, ale dá se 

to tak postavit. Na 400 m2 by musel být pozemek dlouhý 66 m při zachování šířky 6 m, prostě 

taková plocha se tady nikdy nenajde. Proto to ostatně považuji za jeden z důvodů, proč se tady 

ty řadovky zatím nikdy nepostavily po období těch sedmdesátých, osmdesátých let. Myslím si, 

že to je velká škoda, protože to prostě vede k zahuštění výstavby.  
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Druhá věc. Otázka určení minimální zastavitelné plochy. Pojďme zvážit vymezení minimální 

zastavitelné plochy podle územního plánu, jestli je vůbec v některých případech potřeba, to 

v dokumentu takto vymezovat, protože my ve stávající zástavbě máme třeba většinu takovéhoto 

centra města, která je vymezena jako zástavba smíšená městská a dost často to mohou být domy, 

které prostě na tom konkrétním pozemku sedí v uvozovkách jako na celém, resp. zabírají 

ho celou výměrou půdorysu a pak ve chvíli, kdy se ten dům demoluje a následně staví na tom 

samém místě nový, potom podle zapracovaného a uplatňovaného regulativu, který stanovuje 

zastavitelnost 60 % a teď myslím i včetně třeba zpevněných ploch jako příjezdové cesty, tak by 

v podstatě po demolici uvolněná plocha, podle tohoto regulativu, nešla zpětně zastavět. Potom 

to je problém. Pojďme zvážit, jestli regulativ dává smysl, nebo jestli, když už tam budeme 

plochy dále vymezovat u bydlení hromadného, jako ostatně zmiňovala i paní Ing. Veronika 

Stiborová, je zastavitelnost velmi nízká, pokud vím. Prostě urbanisticky regulativ ve svém 

dopadu do prostředí zástavby nedává úplně smysl, protože na pozemku musíte mít nějaké 

parkovací plochy, chodníky atd. Neomezujme ty stavebníky v tomto konkrétním více, než je 

nezbytné, protože to, co zde vidím, spíše vede k tomu, že se docela slibné projekty roubují různě 

a přizpůsobují se tomuto regulativu, aby to tak nějak ještě třeba v nějaké „šedé zóně“ šlo. Místo 

toho, aby se postavilo něco, co opravdu, v uvozovkách stojí za to.  

A poslední věc. My máme v územním plánu založenu preferenci domů se sedlovou střechou, 

a to se projevuje tím, že třeba v té ploše „smíšená městská zástavba“ je uvedeno, že tyto domy 

mohou mít nejvíce 2 nadzemní podlaží a jedno obytné podkroví. Přitom prostě domy s rovnou 

střechou se zdají lepší, jednak samozřejmě zajišťují vyšší kvalitu toho bydlení, protože vždycky 

když jste pod střechou, tak to není ono, nebydlí se tam tak dobře, ty světlé výšky se jeví jako 

nedostatečné na řadě míst. A za druhé, urbanisticky i vzhledem je to lepší, takže bych 

minimálně navrhoval toto zrovnoprávnit, dát tam dvě nadzemní podlaží plus obytné podkroví, 

anebo 3 nadzemní podlaží, ať si ten stavebník vybere, jestli chce jít třeba méně cenově náročnou 

variantou a chce tam mít jenom obytné podkroví, anebo jestli to chce postavit prostě 

komplexně. Není tady málo budov z minulosti i ze současnosti, kde ta plochá střecha je, a ty 

domy prostě obecně mají větší předpoklad působit utěšeně, do zástavby zapadnout, alespoň 

podle mě, podle mého názoru. Myslím si, že je dobré dát těm stavebníkům na výběr. To jenom 

v tomto směru poukáži na ten nový bytový dům, který vyrůstá u objektu Sokolovny Sedlčany. 

Všiml jsem si na té vizualizaci, že on působí jako dům s plochou střechou, ale ve skutečnosti 

je tam střecha pultová, aby byla sklopená na nějakých těch 11°, což je určeno vyhláškou, 

aby se mohlo říci, že to poslední patro je jako obytné podkroví, protože je pod sklopenou 

střechou. Jiný smysl to podle mě nemá. A myslím si, že to je škoda k tomuto ty stavebníky 

nutit, protože si myslím, že za to nedostáváme žádnou odpovídající protihodnotu. Tak to je 

všechno, děkuji.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji za stanoviska pana JUDr. Filipa Růzhy a myslím, že skutečně jsou to věci, 

které stojí za diskusi. Nyní v průběhu zpracování Změny č. 2 ÚP města Sedlčany, 

abychom se vypořádali i s nějakými nevhodnými rezidui z té Změny č. 1 ÚP města Sedlčany 

nebo toho původního územního plánu, takže osobně s tím vůbec nemám problém se uvedeným 

zabývat a projednat to v odborné komisi s výsledkem doporučit do změny textové části. 

Tak další do diskuse se hlásí?“  

 

7.1.2 Diskusní příspěvek č. 2; Návrh na úpravu textové části k návrhu Změny č. 2 ÚP 

města Sedlčany  

Pan JUDr. Filip Růzha:  

„Tak vás nebudu dlouho zdržovat, ale poslední věc. Ještě jsem zapomněl. Udělal jsem si 

vhodnou poznámku. S tímto, již v prvním příspěvku uvedeným, ještě souvisí další, což jsem již 
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také posílal zastupitelům v písemné podobě. U nově zastavitelné lokality, která byla vymezena 

Změnou č. 1 ÚP města Sedlčany, tam v té ulici Konečné směrem na Vítěž, jak se tady dnes 

probíral průběh obslužné komunikace, resp. její umístění ve stávajícím regulativu, tak je tam 

uvedeno, domnívám se ne úplně jasně, že nová zástavba musí respektovat charakter té současné. 

Současná zástavba jsou v Konečné ulici řadové domky.  

Pojďme, prosím, dát tomu stavebnímu úřadu lepší vodítko i z hlediska nějakých případných 

sporů s těmi stavebníky, když by se odvolávali do správního řízení. Pojďme do textové části 

zapracovat alespoň na tu část vymezeného území, co bezprostředně sousedí s těmi řadovkami, 

což je tak polovina (ta horní polovina), že další individuální zástavba má mít formu řadové 

zástavby, ať je to prostě jasné, a to už je ode mě opravdu vše. Děkuji.“  

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak děkuji. Ještě se někdo hlásí do diskuse? Nikdo se nehlásí, takže diskusi uzavírám.“  

 

Diskuse zastupitelského sboru byla uzavřena. 

 

7.2 Diskuse přítomných občanů  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, otevřel diskusi přítomné veřejnosti. 

 

▪ bez diskusního příspěvku. 

 

Možnost přihlásit se do diskuse u obou množin oprávněných osob byla ukončena. 

 

 

8. Závěrečné znění souboru výroků usnesení 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Žádám předsedu návrhové komise pana Mgr. Libora Novotného o závěrečné přednesení znění 

souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních). Tady si myslím, že nemusíme číst 

plná znění usnesení, ale víceméně provést kontrolu přijatých usnesení jako počtu usnesení 

a témat, pouze ve zkratce.“ 

 

Pan Mgr. Libor Novotný, předseda návrhové komise pro 17. zasedání ZM, se ujal slova 

a přednesl výroky přijatých usnesení (vizte níže v souhrnném přehledu; obvyklá rekapitulace 

přijatých výroků vyjma výroků procedurálních). 

Přednesené výroky přijatých usnesení nikdo z přítomných zastupitelů nezpochybnil. 

Pan starosta předsedovi návrhové komise po jejich přednesení poděkoval, ovšem dále požádal 

o upřesnění (vizte níže). 

 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Děkuji předsedovi návrhové komise. Myslím, že bychom měli ještě doplnit hlasování o výši 

sazby toho místního poplatku. To asi nemusíme číst, ale jenom, abychom na to nezapomněli, 

pan tajemník k tomu chce něco dodat.“  

 

Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany: 

„Když dovolíte, jedná se o nepřijaté („negativní“) usnesení, které do souboru přijatých výroků 

nepoznamenáváme, ale samozřejmě zůstává součástí Zápisu z jednání ZM, obdobně jako 

všechna procedurální usnesení Zastupitelstvem města Sedlčany přijatá. 

Navrhuji, abychom, jestliže s tím budete souhlasit, postupovali shodně i pro tento případ, jako 

i pro všechny případy dílčích usnesení dnes přijatých k jednotlivým plochám projednávaným 

v rámci Změny č. 2 ÚP města Sedlčany. 
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Jedná se v podstatě o dílčí technická usnesení, která jste přijímali k těm jednotlivým plochám 

(zařazení, zařazení s úpravou, vyřazení), ta se samozřejmě v Zápise také všechna objeví, 

ale v závěrečném souboru přijatých výroků usnesení nikoli. Děkuji Vám.“ 

 

Ing. Miroslav Hölzel, starosta města: 

„Děkuji za upřesnění, takže beru zpět. Bude zachyceno v Zápise a soubor tedy konečných 

usnesení je takto, jak byl přednesen předsedou návrhové komise.“ 

 

 

9. Závěr 

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Ještě jednou děkuji předsedovi návrhové komise, panu Mgr. Liborovi Novotnému a nyní jsme 

v úplném závěru dnešního veřejného zasedání ZM.“ 

  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany: 

„Tak posledním bodem dnešního programu je Závěr. Všem vám děkuji za aktivní účast, 

za řádné projednání Programu ZM, které bylo poměrně rychlé, a to včetně náročného bodu 

dnešního Programu ZM, kterým byla Změna č. 2 územního plánu města Sedlčany.  

Přeji vám hezký večer a my, zastupitelé, se uvidíme přibližně za 2 měsíce při projednávání 

návrhu rozpočtu města Sedlčany na rok 2022 a samozřejmě při projednávání dalších témat, 

takže ještě jednou přeji všem hezký večer. 

Děkuji. Nashledanou.“ 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, 

pronesl výrok: 

„Tímto 17. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2018 – 2022 ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v čase 20:00 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina (1 list) 

2. Dokumenty ke Změně č. 2 ÚP města Sedlčany (přehledné tabulky podle 

přijatých usnesení); (bez uvedeného počtu listů) 

3. Obecně závazná vyhláška města Sedlčany č. 3/2021 o místním poplatku 

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (bez uvedeného počtu listů) 

 

   

Další projednané dokumenty ZM nejsou do Příloh k Zápisu zařazeny. Byly součástí Pozvánky 

na veřejné zasedání ZM, resp. jsou součástí spisové dokumentace z působnosti Odborů (útvarů) 

Městského úřadu Sedlčany. Dokumenty sdružené z podnětu a rozhodnutí ZM, jak vyplývá 

z tohoto Zápisu, budou součástí vlastní samostatné evidence smluvních ujednání, případně 

spisové dokumentace k jednání.    

  

 

Některé použité zkratky:  

OZV – obecně závazná vyhláška 

RM – Rada města Sedlčany 

ÚP / ÚPD – územně plánovací dokumentace 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

ZP – znalecký posudek 

   ZPF – zemědělský půdní fond 
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Zápis pořízen dne: 11. října 2021  

Z poznámek a zdrojů svých, z řad zaměstnanců Městského úřadu Sedlčany a pomocných 

zapisovatelů sestavil Ing. Vojtěch Hlaváček, určený zapisovatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


