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Z á p i s  č. ZM 20/2014-2018 

(anonymizovaný) 
ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne  

24. září 2018 v čase od 17:00 hodin ve Společenském sále KDJS Sedlčany 

 
Slova se ujal předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, který 

s pověřením Rady města Sedlčany v čase 17:07 hod. zahájil 20. veřejné zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany pro volební období 2014 – 2018; přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty 

a zástupce veřejnosti, 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 v prostředí města Sedlčany. 

 

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

Počet přítomných členů Zastupitelstva města Sedlčany: 19; 

v okamžiku zahájení zasedání přítomno 16 zastupitelů; v průběhu jednání ZM se dostavil (a) 

v čase: 

- 17:18 hod. pan Ing. Pavel Švagr, CSc.; 

- 17:27 hod. pan MUDr. Karel Marek; 

- 18:03 hod. pan Ing. Martin Havel.  

 

V průběhu zasedání (jednání) ZM se trvale vzdálil (a) a zasedací místnost s omluvou opustil (a) 

a na zasedání ZM se již nevrátil (a) v čase:  

-  nikdo z přítomných zastupitelů. 

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

- někteří zastupitelé, a to pouze na krátké časové intervaly (individuální přestávka 

na zotavenou; vizte přítomnost počtu zastupitelů při hlasování; „monitorována“).  

Omluven (a):  

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

- pan Ing. Petr Stoupa (úmrtí v rodině); 

- pan MUDr. Zdeněk Špale (dříve sjednaná služba v nemocnici).  

 

Na část jednání (počátek/konec) omluveni výše uvedení členové Zastupitelstva města Sedlčany; 

omluvy od nepřítomných členů ZM přijal pan starosta. (Vizte výše časy příchodu/odchodu 

na zasedání ZM poznamenané i dále v Zápisu.) 

 

Na část jednání (počátek) omluveni (rekapitulace): 

▪ pan Ing. Pavel Švagr, CSc.;  

▪ pan MUDr. Karel Marek; omluvu přijal pan starosta; 

▪ pan Ing. Martin Havel; omluvu přijal pan starosta. 

Na konec jednání (dřívější přesněji stanovený čas) ZM se nikdo řádně před zahájením zasedání 

ZM neomluvil, ani nikdo z přítomných zastupitelů zastupitelského sboru jednání předčasně 

natrvalo neopustil. 

 

Omluven (a) z celého zasedání ZM: 2. 

Neomluven (a) z celého zasedání ZM: 0. 

 

Ověřovatelé zápisu:  

▪ paní Ing. Stanislava Jelenová;  



 2 

▪ pan Mgr. Pavel Pína. 

  

Přizvaní hosté:  

- pan Ing. Tomáš Langer, vedoucí Odboru investic na Městském úřadu Sedlčany; 

- pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku na Městském úřadu Sedlčany; 

- pan Filip Novák, referent úřadu územního plánování na Odboru výstavby a územního 

plánování, Úsek územního plánování a regionálního rozvoje. 

 

Jednání ZM předsedajícím započato: 17:07 hod. 

Jednání ZM nebylo předsedajícím přerušeno. 

Jednání ZM předsedajícím ukončeno: 20:15 hod. 

 

 

Veřejně oznámený Program 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním 

období 2014 – 2018 (strukturovaně uveden v Pozvánce odeslané zastupitelům): 

 

1. Zahájení 

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 23. července 2018 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM 

 

4. Územně plánovací dokumentace města Sedlčany, změna č. 1 

Přílohy: 4.1 Důvodová zpráva  

4.2 Tabulka navrhovaných lokalit k zařazení do změny č. 1 (přehled 

předmětu změny) s grafickými přílohami případů 

4.3 Zpráva o uplatňování ÚP města Sedlčany s grafickými přílohami 

případů 

4.4 Návrh usnesení 

 

5. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

Přílohy: 5.1 Důvodová zpráva (souhrnná) 

5.2 Grafické přílohy 

5.3 Návrh usnesení 

 

6. Diskuse 

 

7.   Závěrečné znění usnesení 

   

8. Závěr 

 

 

Výše uvedený Program 20. zasedání ZM je v podstatě přepisem Pozvánky ze dne 14. září 2018 

(dokument v systému spisové služby evidován pod č. j.: SEK/18344/2018; Pozvánka odeslána 

elektronicky adresátům dne 14. září 2018; doplněna dalšími materiály v jiný den nebyla; kromě 

vlastního návrhu Programu jsou v Pozvánce uvedeny i Přílohy (soubory dokumentů) 

k projednávaným tematickým celkům. 

Výkon odeslání Pozvánky spolu s Přílohami byl proveden Sekretariátem Městského úřadu 

Sedlčany dle Jednacího řádu ZM. Každý odpovědný odborný referent kontroloval dokumenty 

ze své kompetence a působnosti. 
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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, aby tamější občané, a to dle místních zvyklostí, měli tuto 

informaci v místě svého bydliště zajištěnu. 

   

Shora přednesený program veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany byl řádně 

sestaven a projednán Radou města Sedlčany.  

 

Schválen byl přijatým usnesením, označeným RM 93-1617/2014-2018, a to dne 5. září 2018, 

které v úplném znění výroku zní:  

„Rada města Sedlčany schvaluje návrh programu veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany, které bude svoláno na pondělí dne 24. září 2018 od 17:00 hod. do Společenského 

sálu Kulturního domu Josefa Suka Sedlčany.“ 

 

 

1. Zahájení 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018 

Slova k tomuto procesu se ujal předsedající zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, 

který, jak již uvedeno výše, v čase 17:07 hod., a to s pověřením Rady města Sedlčany, zahájil 

20. veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 – 2018. 

Předsedající pozdravil a přivítal přítomné zastupitele, přizvané hosty a zástupce přítomné 

veřejnosti.   

Po kontrole přítomnosti zastupitelů dle prezenční listiny konstatoval, že dnešnímu veřejnému 

zasedání v čase jeho zahájení je přítomno 16 zastupitelů z 21 členného zastupitelského sboru; 

vyřkl výrok: 

„Prohlašuji Zastupitelstvo města Sedlčany za usnášení schopné. 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). Zasedání ZM je 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) a Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany 

a  obvyklými zvyklostmi ve městě Sedlčany.“  

Veřejnost byla o svolání zasedání ZM jako i programu jednání řádně a včas informována. 

 

Procedurální záležitosti; určení (jmenování) ověřovatelů Zápisu; složení návrhové komise  

Předsedající navrhl za ověřovatele Zápisu z 20. zasedání ZM, jako obvykle dva zastupitele, 

pro tentokráte paní Ing. Stanislavu Jelenovou a pana Mgr. Pavla Pínu. Předsedající veřejnému 

zasedání 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 zastupitele ke schválení návrhu hlasováním.  

Pan starosta vyřkl výrok: 

„Za ověřovatele dnešního zápisu navrhuji paní Ing. Stanislavu Jelenovou a pana Mgr. Pavla 

Pínu.“ 

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

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 15; proti 0; zdržel se 1 

z navrhovaných; nepřítomen hlasování 0. 

Předsedající vyřkl závěrečný výrok: 
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„Ověřovatelem Zápisu z 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany je paní Ing. Stanislava 

Jelenová a pan Mgr. Pavel Pína, kteří se tímto okamžikem ujímají výkonu očekávané činnosti.“ 

 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.)  

 

Následně pan starosta předložil návrh na složení tzv. „návrhové komise“:  

▪ pan Ing. Martin Severa, předseda návrhové komise;  

▪ pan Bc. Ondřej Vodňanský, člen návrhové komise;  

▪ pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, člen návrhové komise. 

Navržení zastupitelé 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 ani nepředložil, předsedající dále 

pokračoval ve výkonu řízení veřejného zasedání ZM.  

Předsedající přednesl výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů je pro schválení navržených členů návrhové komise, a to 

pro pana Ing. Martina Severu, pana Bc. Ondřeje Vodňanského a pana PaedDr. Jaroslava 

Nádvorníka?“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 13; proti 0; zdržel se 3 

z množiny navrhovaných; nepřítomen hlasování 0.  

Předsedající vyřkl výrok usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje návrhovou komisi, která bude pracovat ve složení 

pan Ing. Martin Severa, předseda návrhové komise; pan Bc. Ondřej Vodňanský, člen návrhové 

komise a pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník, člen návrhové komise.“ 

                 

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

do závěrečného souboru přijatých usnesení.) 

 

Proti Zápisu z minulého zasedání Zastupitelstva města Sedlčany s ohledem na aplikovaný 

Jednací řád ZM nebyla v tomto čase vznesena ze strany zastupitelského sboru žádná 

připomínka. 

 

 

Schválení programu 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 

2014 – 2018 

Výše v Zápisu obsažený program (návrh) 20. zasedání ZM byl navržen a schválen Radou města 

Sedlčany, a to na základě její činnosti a v souladu s potřebami subjektu, rozumí se města 

Sedlčany.  

Návrh programu veřejného zasedání byl obsažen v Pozvánce na dnešní veřejné zasedání ZM 

a veřejně oznámen (osloveni pozváním na veřejné zasedání ZM byli všichni občané města 

i další oprávnění). Program veřejného zasedání ZM byl ve stanoveném termínu zveřejněn 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany, a to jak v písemné, tak elektronické podobě. Vše 

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

a Jednacím řádem ZM. 

Předsedající zasedání přednesl výše uvedený návrh programu veřejného zasedání, a to 

v podstatné (tematické) podobě bez načítání Příloh (nadbytečnost a bezpředmětnost). 

Sdělil, že od okamžiku odeslání Pozvánky tuto nebylo třeba doplňovat o další tematické celky, 

respektive do doby zahájení tohoto veřejného zasedání nebylo shledáno důvodným návrh 
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Programu veřejného zasedání ZM nějak měnit, dále doplňovat a upravovat, respektive doplnit 

předložený programový celek a zařadit na program k projednání a rozhodnutí další témata. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města a předsedající zasedání ZM, se dotázal, zda někdo 

z přítomných zastupitelů požaduje doplnění návrhu programu dnešního zasedání ZM. 

Vzhledem k tomu, že z přítomných zastupitelů nikdo dříve neuplatnil ani nyní neměl takovýto 

návrh, pan starosta se obrátil směrem k veřejnosti s výzvou a připomenutím práva veřejnosti 

(platí pro občany města, kteří dovršili 18 let a vlastníky nemovitostí na území města) přihlásit 

se dle pravidel, která usměrňuje Jednací řád ZM, založených zákonem o obcích, do řízené 

rozpravy v čase jejího průběhu, a to před přijetím rozhodnutí ve věci projednávání řešené 

problematiky tak, aby práva uvedených osob nebyla nikterak krácena a negativně vnímána. 

Rovněž tak, mimo rámec konkrétně projednávané tematiky schváleného programu, může shora 

uvedená množina občanů svůj podíl na správě věcí veřejných veřejně vyjádřit samostatným 

diskusním příspěvkem na jakékoli téma, neboť „Diskuse“ je pravidelně a vždy do programu 

zasedání ZM standardně zahrnuta. Takto je tomu i dnes. Možné jsou řízené interpelace 

na jednotlivé zastupitele v bloku „Diskuse“ a na jejich činnost a aktivity konané v zájmu 

a prospěchu města, případně i naopak.  

 

 

Předsedající veřejnému zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, následně vyřkl níže 

uvedený výrok, o kterém nechal hlasovat: 

„Kdo z přítomných zastupitelů souhlasí s výše uvedeným návrhem programu dnešního 

zasedání Zastupitelstva města Sedlčany?“ 

Hlasování: v tomto okamžiku z přítomných 16 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 16; 

proti 0; zdržel se 0; nehlasoval 0 (nepřítomnost na hlasování). 

 

Po ukončení hlasování předsedající vyřkl závěrečný výrok: 

„Program 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany v navrhovaném znění byl schválen hlasy 

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

16.“ 

  

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

souboru přijatých usnesení. Obsah schváleného programu je níže uveden ve formálně upravené 

verzi, obohacené o majetkoprávní problematiku, doručenou samostatně v termínu podle 

Jednacího řádu ZM, jak již uvedeno výše.) 

 

 

Schválený Program 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ve volebním období 2014 

– 2018 (strukturovaně věcně upravená verze): 

 

 

1. Zahájení 

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání ZM ze dne 23. července 2018 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany z mezidobí zasedání ZM 

 

4. Územně plánovací dokumentace města Sedlčany, změna č. 1 

 

5. Majetkové záležitosti města Sedlčany 
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          5.1 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany manželům do SJM, oba trvale bytem 

Sedlčany  

          5.2 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany manželům do SJM, oba trvale bytem 

Sedlčany 

          5.3 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ žadatele FO 

          5.4 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ prodeje pozemků do podílového spoluvlastnictví více osadníkům (FO) 

          5.5 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ nápravy majetkoprávních vztahů s FO  

          5.6 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ prodeje pozemků do podílového spoluvlastnictví dvěma FO (pro každého 

vlastníka podíl id. ½)  

          5.7 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v ulici Víta Nejedlého v Sedlčanech; 

případ manželů (do SJM) 

          5.8 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v ulici Víta Nejedlého v Sedlčanech; 

případ manželů (do SJM) 

          5.9 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany manželům (do SJM), trvale bytem 

Sedlčany,  

          5.10 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany FO, trvale bytem Sedlčany  

          5.11 Uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany; akce „Vodovod Dublovice“ 

          5.12 Úplatný převod pozemku ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových na vlastníky bytů v bytovém domě Sedlčany č. p. 530 a č. p. 531 

 

6. Diskuse 

 

7. Závěrečné znění usnesení 

   

8. Závěr 

 

Po ukončení procedurálního aktu předsedající zasedání, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, 

přistoupil k postupnému projednávání jednotlivých bodů schváleného programu dnešního 

zasedání, o kterých bylo jednáno v souladu se schváleným Jednacím řádem Zastupitelstva 

města Sedlčany, jako o ucelených tematických celcích. 

 

 

2. Kontrola usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 

23. července 2018 

Předsedající dnešnímu veřejnému zasedání ZM pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předal slovo 

k přednesení kontrolní zprávy panu Ing. Miroslavu Hölzelovi, místostarostovi města Sedlčany.  

Přítomní členové zastupitelského sboru a zástupci přítomné veřejnosti vyslechli v obvyklém 

formátu zprávu o stavu plnění úkolů, vyplývajících z rozhodnutí (usnesení) z posledního 

veřejného zasedání ZM, které se konalo dne 23. července 2018, a to v posloupnosti schválených 

usnesení. 

 

Na minulém zasedání ZM, usnesením č. 263/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo 

na vědomí zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města 

Sedlčany, o kontrole plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo 

dne 14. května 2018, a to v plném rozsahu bez připomínek. 
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K přednesené zprávě o plnění úkolů nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňující 

úkoly. 

 

Usnesením č. 264/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí zprávu 

přednesenou panem Ing. Miroslavem Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, o jednání 

a činnosti Rady města Sedlčany za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 15. května 2018 

až 23. července 2018, ve kterém se v termínech dne 23. května 2018, dne 30. května 2018, dne 

13. června 2018 a dne 27. června 2018 konala řádná zasedání tohoto orgánu města Sedlčany. 

K přednesené zprávě o plnění úkolů nebyly ZM na zasedání přijaty žádné další doplňující 

úkoly. 

 

Usnesením č. 265/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo Rozpočtový výhled 

města Sedlčany na rozpočtové období let 2019 – 2021. Rozpočtový výhled je koncipován 

v částkách rovných v příjmové a výdajové části a svým obsahem zajišťuje běžné provozní 

výdaje a činnost města a organizací jím zřízených, finanční prostředky na opravy, údržbu, 

rekonstrukce a péči o majetek města a dodržení splátek úvěrů včetně příslušenství. 

Úkoly související splněny. 

 

Usnesením č. 266/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo poskytnout ČR – 

Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Územnímu odboru Příbram, dar 

z rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 ve výši 30.000,00 Kč, a to za účelem spolufinancování 

nákupu defibrilátoru značky PHILIPS HEARTSTART FRX, který bude sloužit pro poskytnutí 

první pomoci při náhlé zástavě oběhu srdce rezidentům města a regionu Sedlčany, při výjezdech 

k mimořádným událostem, řešeným Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, 

Územním odborem Příbram, stanice Sedlčany, kde bude přístroj umístěn. 

Prostředky postoupeny. Úkol splněn.  

 

Usnesením č. 267 a/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany podle ustanovení zákona 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů schválilo Plán rozvoje sportu 

města Sedlčany na období 2018 – 2030, který je základním dokumentem města Sedlčany 

v oblasti udržitelnosti a rozvoje sportu na území města Sedlčany. 

Připomínky postoupeny k dopracování zpracovateli Plánu. 

Úkol v plnění. 

 

Usnesením č. 267 b/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany uložilo Radě města Sedlčany 

předložit Zastupitelstvu města Sedlčany v termínu do dne 31. prosince 2018 Zásady grantového 

řízení města Sedlčany v oblasti sportu. 

Úkol v plnění. 

    

Usnesením č. 267 c/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo úpravy dokumentu – 

Plánu rozvoje sportu města Sedlčany na období 2018 – 2030 vyplývající z diskuse 

zastupitelského sboru poznamenané v Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany ze dne 23. července 2018. 

Připomínky postoupeny k dopracování zpracovateli Plánu. 

Úkol v plnění. 

 

Usnesením č. 268/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo prodej pozemku parc. 

č. 32/1, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 99 m2 v k. ú. 

a obci Sedlčany, a to společnosti VLTAVA INVEST, a. s., se sídlem Praha, Randova 3205/2, 
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150 00 Praha 5, IČO 27098613, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 

ve výši 14.850,00 Kč. 

Kupní smlouva uzavřena dne 17. srpna 2018; vklad práva proveden dne 12. září 2018. 

Úkol splněn. 

 

Usnesením č. 269/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany schválilo bezúplatný převod 

pozemků ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

do vlastnictví města Sedlčany, a to:  

a) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SPB/3405/2018-SPBM, a to mezi Českou republikou – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, dle které 

převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k pozemkům parc. č. 613/1, parc. č. 613/7 

a parc. č. 657/3, vše druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace v k. 

ú. a obci Sedlčany; 

b) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem 

a o zřízení věcného práva č. UZSVM/SPB/4143/2018-SPBM, a to mezi Českou republikou – 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 

Nové Město, Praha 2, jako převodcem a městem Sedlčany, jako nabyvatelem, dle které 

převodce převádí na nabyvatele vlastnické právo k pozemkům parc. č. 655/3, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 656/5, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

zeleň, vše v k. ú. a obci Sedlčany. 

Uvedené Smlouvy podepsány statutárním zástupcem města Sedlčany dne 1. srpna 2018; 

následně doručena ke zpracování druhé smluvní straně; podání návrhu na vklad do evidence 

KN zajišťuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; ukončení procesu 

v očekávání. 

Úkol trvá; ze strany města Sedlčany splněn. 

 

Usnesením č. 270/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany vzalo na vědomí stanovisko Rady 

města Sedlčany k požadavku na zajištění přímých přenosů z veřejných zasedání Zastupitelstva 

města Sedlčany.  

K této problematice nebyly přijaty další specifické úkoly. 

 

Po přednesení výše uvedené zprávy o plnění úkolů vyplývajících z přijatých usnesení 

na zasedání ZM dne 23. července 2018 se pan Ing. Jiří Burian, starosta města, přítomných 

zastupitelů dotázal, zda mají nějaké připomínky, nezodpovězené dotazy, pochybnosti, či zda je 

třeba usnesení (případně zprávu) doplnit.  

 

Rozprava (průběh): 

Pan starosta nejprve vyzval k účasti v rozpravě přítomné zastupitele. 

▪ bez příspěvku zastupitelů; 

 

Pan starosta následně k účasti v rozpravě vyzval zástupce přítomné veřejnosti. 

▪ bez příspěvku veřejnosti. 

Závěrečný výrok k rozpravě (obsažen níže v konstatování). 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádné dotazy ani připomínky 

a do otevřené rozpravy se nepřihlásil (ani občané z přítomné veřejnosti), pan starosta 

referujícímu poděkoval za předloženou kontrolní zprávu a přednesl následující výrok návrhu 

usnesení, o kterém nechal hlasovat: 
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„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, o kontrole plnění usnesení ze zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany, které se konalo dne 23. července 2018, a to v plném rozsahu 

bez připomínek.“ 

Hlasování: z přítomných 16 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 16; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 271/2014-2018.  

 

 

3. Zpráva z jednání Rady města Sedlčany 

Zprávu o činnosti Rady města Sedlčany v čase od posledního veřejného zasedání ZM dne 

23. července 2018, a to zejména se zaměřením na hlavní plánovaná a RM projednaná témata, 

přednesl k tomu předsedajícím vyzvaný pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany.  

   

Referující uvedl, že v mezidobí zasedání zastupitelstva (dnešního – dne 24. září 2018 a toho 

konaného dne 23. července 2018, tedy v uzavřeném intervalu dní <24. července 2018 – 24. září 

2018> Rada města Sedlčany jednala celkem 4x (v termínech dne 25. července 2018, dne 

22. srpna 2018, dne 5. září 2018 a dne 19. září 2018) na svých řádných periodických 

a plánovaných zasedáních (zásadní výstupy z neveřejných jednání – přepisy přijatých usnesení 

zveřejněny; anonymizované a upravené Zápisy zveřejněny). 

 

Referující se dále soustředil zejména na hlavní tematiku periodických jednání RM. 

     

Zastupitelé obdrželi standardní informaci o jednotlivých zasedáních, a to se zvláštním zřetelem 

na obsah hlavního bodu programu, jak již zmíněno výše.   

 

Na jednání RM, které se konalo dne 25. července 2018, a to v souladu se schváleným 

programem, bylo hlavním tematickým celkem – „Hospodaření města Sedlčany; plnění rozpočtu 

města Sedlčany na rok 2018; Výsledky hospodaření za první pololetí roku 2018; Rozpočtové 

opatření č. 2/2018“. 

Rada města Sedlčany na tomto jednání vzala na vědomí přednesenou zprávu o stavu, výsledcích 

hospodaření a plnění schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 ve znění údajů 

za uplynulé období kalendářního roku (I. – VI. / 2018) s tím, že rozpočtové příjmy byly ke dni 

účetní závěrky 30. června 2018 ve výši 111.945,61 tis. Kč, což představovalo 58,48 % plnění 

schváleného rozpočtu a rozpočtové výdaje (čerpání) byly ke dni 30. června 2018 ve výši 

74.260,84 tis. Kč, což tehdy představovalo 38,81 % schváleného předpokladu rozpočtu. 

Rada města Sedlčany na tomto zasedání schválila navrhované Rozpočtové opatření č. 2/2018, 

a to v plném rozsahu všech tehdy aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem 

tohoto opatření bylo navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 

589,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 

662,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě tehdy činily celkem 192.028,00 tis. Kč; výdaje 

činily celkem 192.028,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 byl vyrovnaný. 

V průběhu času následujícího byla realizována další dvě Rozpočtová opatření, a to č. 3/2018 

a č. 4/2018, jak i uvedeno níže.  
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Na jednání RM, které se konalo dne 22. srpna 2018, byla hlavním tematickým celkem – 

„Majetkoprávní problematika města Sedlčany; majetkoprávní vztahy a další“. Mnohé z těchto 

záležitostí jsou dnes předkládány k projednání na úrovni ZM. 

Projednány byly vybrané záležitosti ohledně investičních akcí a akcí stavebního charakteru, a to 

s ohledem na provedená zjišťovací řízení. 

Rada města Sedlčany na tomto jednání stanovila termín dnešního veřejného zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany. 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 5. září 2018, byla v hlavním bodu programu projednávána 

problematika „Městské teplárenská Sedlčany, s. r. o.; hospodaření společnosti a plnění 

zadaných úkolů“.  

Rada města Sedlčany vzala na vědomí Zprávu o činnosti a plnění úkolů Městské teplárenské 

Sedlčany, s. r. o. za první pololetí roku 2018, sestavenou a přednesenou panem Ondřejem 

Sůvou, jednatelem uvedené městské obchodní společnosti.  

Přednesená Zpráva byla jako obvykle koncipována ve třech hlavních celcích, a to podle 

hospodaření jednotlivých středisek, tj. Středisko TEPLO; Středisko Přivaděč pitné vody 

Benešov – Sedlčany a Středisko BYTY. 

Rada města Sedlčany obdržela pozitivní informace o uvedení do zkušebního provozu první 

kogenerační jednotky na Centrálním zdroji tepla Sedlčany I. Tento projekt napomůže 

k udržitelnosti cen za teplo dodávané do domácností a cen teplé užitkové vody. Další obdobný 

projekt je připravován na Centrálním zdroji tepla Sedlčany II (lokalita Za Nemocnicí). 

Rada města Sedlčany dále schválila navrhované Rozpočtové opatření č. 3/2018, a to v plném 

rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem tohoto opatření bylo 

navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 1.352,00 tis. Kč 

a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 288 tis. Kč. Příjmy 

po provedené úpravě činily celkem 193.380,00 tis. Kč; výdaje činily celkem 192.316,00 tis. Kč. 

Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného rozpočtu města Sedlčany na rok 

2018 byl přebytkový částkou 1.064,00 tis. Kč. 

Na tomto jednání byla RM projednána celá řada záležitostí majetkoprávních vztahů, z nichž 

většina je předkládána ke konečnému rozhodnutí na dnešním jednání ZM (vizte schválený 

program). 

 

Na jednání RM, které se konalo dne 19. září 2018, byla v souladu se schváleným hlavním 

bodem programu nosným tematickým celkem problematika městské obchodní společnosti 

„Sedlčanské technické služby, s. r. o.“. 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:18 hod. dostavuje zastupitel pan 

Ing. Pavel Švagr, CSc. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání 

ZM celkem 17. 

 

Rada města Sedlčany na tomto jednání přijala a vzala na vědomí Zprávu o činnosti 

a hospodaření Sedlčanských technických služeb, s. r. o. za období měsíců I. až VIII. roku 2018 

s některými vybranými aktuálními údaji o činnosti a plnění zadaných úkolů (zejména o svozu 

TKO, bioodpadu, záležitosti správy a údržby veřejných komunikací a chodníků ve vlastnictví 

města, záležitosti zimní údržby místních komunikací, péče o zeleň a další), kterou sestavil 

a přednesl pan Jiří Daněk, jednatel obchodní společnosti. 

Rada města Sedlčany na tomto jednání také schválila navrhované Rozpočtové opatření 

č. 4/2018, a to v plném rozsahu všech aktuálních a navržených rozpočtových změn. Předmětem 

tohoto opatření bylo navýšení příjmů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 

460,00 tis. Kč a navýšení výdajů rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 o částku ve výši 
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1.524,00 tis. Kč. Příjmy po provedené úpravě činily celkem 193.840,00 tis. Kč; výdaje činily 

celkem 193.840,00 tis. Kč. Rozpočet po započítání tohoto opatření do dříve schváleného 

rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 včetně dříve provedených rozpočtových změn byl 

koncipován jako vyrovnaný. 

 

Referující konstatoval, že všechny anonymizované přepisy usnesení (pokud tato forma 

rozhodnutí byla přijata) a upravené a anonymizované Zápisy z výše uvedených zasedání RM 

jsou řádně zveřejněny, zastupitelé i veřejnost mají možnost se s nimi seznámit.  

 

Po přednesení zprávy z činnosti RM pan starosta referujícímu poděkoval. 

 

Následně pan starosta v pozici předsedajícího zasedání otevřel k tomuto tématu rozpravu, 

nejprve zastupitelů a následně k rozpravě vyzval zástupce přítomné veřejnosti.  

 

Rozprava zastupitelského sboru: 

Bez příspěvku zastupitelů. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Bez příspěvku veřejnosti (přítomných občanů). 

 

Závěr k rozpravě: 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

Pan starosta z pozice předsedajícího požádal pana Ing. Miroslava Hölzela, místostarostu města 

Sedlčany o přednesení následujícího výroku návrhu usnesení, o kterém bylo hlasováno: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem Ing. Miroslavem 

Hölzelem, místostarostou města Sedlčany, o jednání a činnosti Rady města Sedlčany 

za uplynulé období v uzavřeném intervalu dní 24. července 2018 až 24. září 2018, ve kterém se 

v termínech dne 25. července 2018, 22. srpna 2018, 5. září 2018 a 19. září 2018 konala řádná 

zasedání tohoto orgánu města Sedlčany.“ 

Hlasování: z přítomných 17 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 16, proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování (mimo jednací místnost) 0, hlasování přítomen, avšak nehlasoval 0.  

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 272/2014-2018. 

  

 

4. Územně plánovací dokumentace města Sedlčany, změna č. 1 

Zastupitelé k tomuto bodu jednání obdrželi následující dokumenty, ze kterých referující 

na dnešním veřejném zasedání ZM čerpal: 

4.1 Důvodová zpráva  

4.2 Tabulka navrhovaných lokalit k zařazení do změny č. 1 (přehled předmětu změny) 

s grafickými přílohami případů 

4.3 Zpráva o uplatňování ÚP města Sedlčany s grafickými přílohami případů 

4.4 Návrh usnesení 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, problematiku uvedl v širších souvislostech 

legislativních i dalších. 

Dále předal slovo panu Filipu Novákovi, referentu úřadu územního plánování (Odbor výstavby 

a územního plánování na Městském úřadu Sedlčany), který se ujal slova k referenční zprávě 

ve věci ozřejmění problematiky tvorby Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany. 
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Vzhledem k tomu, že k přednesení problematiky byla využita tzv. Důvodová zpráva – pořízení 

Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany, je zde dále uvedena v obsahu zaslaném 

zastupitelům (tato byla zaslána s datem Pozvánky všem zastupitelům jako její součást). 

 

Důvodová zpráva obsahuje následovné informace: 

1) Současný platný Územní plán města Sedlčany byl vydán Zastupitelstvem města Sedlčany 

dne 25. února 2013 pod usnesením ZM č. 182/2013. Územní plán města Sedlčany nabyl 

účinnosti dne 15. března 2013.  

 

Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo dne 28. listopadu 2016 pod usnesením ZM 144/2014-

2018 o pořízení Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany (dále také v tomto Zápisu uváděna 

„Změna č. 1 ÚP“), v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“). 

 

2) Ke Změně č. 1 ÚP byly podány žádosti fyzických a právnických osob o zařazení pozemků, 

popř. žádosti další změny/úpravy v ÚP, do projednání ve Změně č. 1 ÚP. Požadavky vyšlé 

z žádostí (celkem 48 žádostí) byly převedeny do plošného vyjádření (celkem 40 lokalit), popř. 

byly následně vhodně upraveny tak, aby vyhovovaly urbanistickým zásadám vymezování ploch 

a limitům využití území. 

 

Navržené řešení bylo pořizovatelem předloženo na jednání Rady města Sedlčany, a to 

k předběžnému předjednání ve dnech 8. února 2017 a 1. března 2017. Předjednané řešení bylo 

následně Radou města Sedlčany doporučeno k projednání v Zastupitelstvu města Sedlčany, 

které je příslušné k rozhodnutí o jednotlivých návrzích obsažených v žádostech. 

 

3) Zastupitelstvo města Sedlčany rozhodlo dne 20. dubna 2017 pod usnesením č. 178/2014-

2018 o zařazení celkem 32 lokalit do projednání ve Změně č. 1 ÚP. Zastupitelstvo města 

Sedlčany současně zamítlo zařazení celkem 8 navržených lokalit do projednání ve Změně č. 1 

ÚP.  

 

Citace (opis): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany:  

a) schvaluje zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 1 (neredukovaný předmět Žádostí) 

a v Tabulce č. 2 (upravený obsah původních Žádostí) a znázorněných v grafické části 

dokumentace na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto usnesení, 

do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany.  

b) neschvaluje zařazení ploch uvedených v Tabulce č. 3 a znázorněných v grafické části 

dokumentace na mapovém podkladu, které tvoří společně nedílnou Přílohu k tomuto usnesení, 

do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných 21 zastupitelů na 13. zasedání ZM bylo pro 20, proti 0; zdržel se 1; 

nepřítomen hlasování 0.  

 

4) V dubnu 2017 se dostala Změna č. 1 ÚP do režimu, kdy musí být zpracována Zpráva 

o uplatňování územního plánu (§ 55 odst. 1 stavebního zákona), která obsahuje vyhodnocení 

využívání zastavěného území, zastavitelných ploch k výstavbě, vyhodnocuje fungování 

územního plánu, tempo výstavby a v návaznosti na to může obsahovat i zadání Změny č. 1 ÚP. 

V létě 2017 je zřejmé, že plánovaná novela stavebního zákona přinese důležité legislativní 

změny a umožní pořizování změn územních plánů na základě tzv. zkráceného postupu pořízení 

a časově tak výrazně zkrátí tento složitý proces. Zároveň je podstatné, že dochází k úpravě znění 

§ 55 odst. 4, kdy se již nemusí vyhodnocovat účelnost využití zastavěného území 
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a zastavitelných ploch ve spojení s potřebou vymezení nových zastavitelných ploch. Proto se 

proces pořízení „pozdržuje“, vzhledem k následné časové výhodnosti a obsahovému 

zjednodušení.  

Ke dni 1. ledna 2018 začíná platit novela vyhlášky č. 225/2017 Sb., (prováděcí předpis 

k zákonu), nabývající účinnost v polovině února 2018.  

 

5) V mezidobí od 05/2017 do 07/2018 bylo podáno několik dalších žádostí fyzických osob 

o změny v platném Územním plánu města – doručeno bylo dalších 17 žádostí, které zahrnují 

11 nových lokalit. Vzhledem k možnostem po novele stavebního zákona, nespatřuje pořizovatel 

(úřad územního plánování na Městském úřadu Sedlčany) problém s doplněním předchozích 

Zastupitelstvem města Sedlčany již schválených ploch (vizte bod ad. 2 a 3) o další účelově 

vymezené plochy do Změny č. 1 ÚP, vzhledem k značnému časovému odstupu pořizování 

změn platného Územního plánu města (změna ÚP cca. 1 x za 5 let). 

Tyto žádosti byly projednány v Radě města Sedlčany dne 25. července 2018 s přijatým 

usnesením (přepis výroku usnesení): 

 

Rada města doporučila: 

▪ Zastupitelstvu města Sedlčany projednat a schválit soubor nových Žádostí subjektů, 

uplatněných v období 05/2017 – 07/2018, které by byly předmětem Změny č. 1 Územního plánu 

města Sedlčany, včetně navržených a předložených nezbytných úprav v návrhu, a to dle 

dokumentu, který pro jednání vypracoval úřad územního plánování (RM 91-1554/2014-2018). 

 

Úřad územního plánování zpracoval Zprávu o uplatňování územního plánu Sedlčany (dále též 

„Zpráva“) za uplynulé období pěti let od účinnosti Územního plánu města Sedlčany dle 

ustanovení § 55 stavebního zákona. Zpráva ve své druhé části obsahuje Pokyny pro zpracování 

změny územního plánu, které nahrazují návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu města 

Sedlčany, ve kterém jsou obsaženy požadavky dle bodu 3) a 5) této Důvodové zprávy a další 

zákonné požadavky pro řešení ve Změně č. 1 ÚP. Zpráva obsahuje formulaci, že Změna č. 1 

ÚP bude pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a – 55c stavebního zákona. 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 17:27 hod. dostavuje zastupitel pan 

MUDr. Karel Marek. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na veřejném 

zasedání ZM celkem 18. 

 

Návrh Zprávy byl projednán postupem dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona 

s dotčenými orgány, sousedícími obcemi a veřejností. Návrh Zprávy byl zveřejněn na webu 

města a k nahlédnutí ve fyzické podobě dokumentu na úřadu územního plánování. Návrh 

Zprávy byl zveřejněn formou veřejné vyhlášky v období ode dne 10. srpna 2018 až do dne 

10. září 2018. V tomto časovém úseku mohly dotčené orgány uplatnit stanoviska a vyjádření, 

sousední obce pak mohly uplatnit podněty a kdokoliv z řad veřejnosti mohl podat připomínky 

k předložené Zprávě.  

Úřad územního plánování po uplynutí stanovené lhůty zajistil úpravu Zprávy v souladu 

s obdrženými stanovisky a rovněž úpravu podle zajištěných vyjádření dotčených orgánů. Úřad 

územního plánování neobdržel k projednávanému návrhu podněty od sousedních obcí ani 

připomínky z řad veřejnosti.  

 

Úřad územního plánování dnes předkládá Zastupitelstvu města Sedlčany: 

a) ke schválení žádosti uvedené v bodu 5) této Důvodové zprávy, obdobně jak bylo 

schváleno v roce 2017 dle bodu 3) této Důvodové zprávy; 
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b) k projednání Zprávu o uplatňování Územního plánu města Sedlčany v souladu s § 6 odst. 

5 písm. e) stavebního zákona a k případnému schválení ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 

písm. b) stavebního zákona. 

 

Zastupitelé dále spolu s Pozvánkou na dnešní veřejné zasedání obdrželi tzv. Zprávu 

o uplatňování ÚP města Sedlčany. 

Zpráva byla zpracována v souladu s ustanovením § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 15 vyhlášky 

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci 

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Dále je zde v tomto Zápisu uveden obsah dokumentu s názvem Návrh k projednání sestavený 

dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona, který je dnes předkládán Zastupitelstvu města 

Sedlčany. 

Obsah tohoto dokumentu je následující (části; kapitoly dokumentu): 

A) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 

nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území; 

B) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů; 

C) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou Středočeským krajem; 

D) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního 

zákona; 

E) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny; 

F) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný 

rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů 

na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast; 

G) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování 

variant vyžadováno; 

H) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 

a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu; 

I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny; 

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje; 

K) Přílohy Zprávy o uplatňování ÚP. 

 

Město Sedlčany má platný Územní plán, který byl pořízen dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“, jak již 

uvedeno výše), který byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem města 

Sedlčany dne 15. března 2013.  

Územní plán nemá doposud žádné další změny. 

Územní plán zpracovala firma T-Plan, s. r. o., pořizovatelem územně plánovací dokumentace 

byl Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování. 

Územní plán byl zpracován v souladu s metodikou MINIS a v digitální podobě pro využití 

v systému GIS. 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Sedlčany za období 2013 – 2018 vychází 

z ustanovení § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhláška“). 
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Zpráva o uplatňování Územního plánu obsahuje ve své druhé části tzv. Pokyny pro zpracování 

Změny č. 1 ÚP Sedlčany (nahrazující návrh zadání Změny č. 1 ÚP Sedlčany). Změna č. 1 

ÚP Sedlčany bude pořízena tzv. zkráceným postupem dle ustanovení § 55a – 55c stavebního 

zákona. 

 

Část A  

Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 

nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území. 

Část A. 1 

Představuje vyhodnocení změn podmínek závazných dokumentací a právních předpisů, 

na základě kterých je územní plán vydán. 

Od doby vydání a nabytí účinnosti územního plánu došlo k následujícím změnám, aktualizacím 

v nadřazených dokumentacích a právních předpisech: 

1. Byla aktualizována Politika územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 

schválena usnesením vlády č. 276 ze dne 15. dubna 2015 (dále jen „Politika“); 

2. Dne 27. července 2015 byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Středočeského 

kraje; 

3. Dne 31. prosince 2016 byly aktualizovány územně analytické podklady;  

4. Ke dni 1. ledna 2018 byl novelizován zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon); 

5. Ke dni 29. ledna 2018 byla novelizována vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti. 

 

Změny Politiky územního rozvoje ČR a Zásad územního rozvoje nemají na stávající ÚP žádný 

dopad. Aktualizované Územně analytické podklady neřeší žádné nově identifikované problémy 

na území města. Změna zásadních právních předpisů, tedy stavebního zákona a prováděcí 

vyhlášky, otevírají nové možnosti ve smyslu možného nastolení podrobnější regulace v území 

(vymezení ploch s prvky regulačního plánu) a dále možnosti z hlediska zjednodušení, zkrácení 

procesu pořizování Změny č. 1 ÚP (tzv. zkrácený postup pořizování změn ÚP). Z hlediska 

obsahových náležitostí ÚP není nutná výrazná úprava stávajícího obsahu a členění ÚP 

vyplývající z nově aktualizovaných závazných právních předpisů na úseku územního 

plánování. 

 

Část A. 2  

Představuje vyhodnocení využití zastavěného území. 

Zastavěné území vlastního města tvoří kompaktní celek bez větších využitelných proluk 

v zástavbě. Plochy stabilizované zastavěného území určené pro bydlení jsou převážně 

vyčerpány, k dispozici jsou pouze výjimečně volné jednotlivé pozemky mezi rodinnými domy, 

popř. plochy zahrad u rodinných domů, které však často nesplňují požadavek minimální výměry 

pro výstavbu nového RD. 

Plochy stabilizované zastavěného území v okolních osadách sloužící k bydlení (SV – plochy 

smíšené obytné) jsou v některých sídlech vyčerpány. Je třeba brát v potaz, že v případě okolních 

osad se jedná o vyloženě vesnický charakter zástavby především staršího data, kde zahrady 

u rodinných domů a venkovských statků jsou i nyní využívány a není často 

vzhledem k charakteru zástavby a zachování výrazu sídel žádoucí, aby byly intenzivně 

zastavovány. 

 

Část A. 3  

Představuje vyhodnocení využití zastavitelných ploch. 
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Tento dokument po jednotlivě hodnocených částech obsahuje tyto údaje: 

▪ označení plochy;  

▪ výměra plochy v m2;  

▪ zastavěná plocha v m2;  

▪ počet RD;  

▪ vydané ÚR v m2;  

▪ počet RD; 

▪ poznámka (zpravidla konkrétní lokalizaci). 

Tyto údaje zde nejsou pro potřeby Zápisu uvedeny. Pro každého zastupitele jsou dohledatelné 

v příloze Pozvánky na dnešní veřejné zasedání. Pro občany jsou dostupné na Odboru výstavby 

a územního plánování na Městském úřadu Sedlčany. Tyto údaje byly rovněž zveřejněny 

na úřední desce Městského úřadu Sedlčany po dobu jednoho měsíce. 

  

Vyhodnoceny byly také plochy výstavbou doposud nedotčené a k výstavbě určené, tj. plochy 

označené jako: 

▪ BI – plochy bydlení – individuální městské a příměstské; 

▪ SV – plochy smíšené – venkovského charakteru; 

▪ SK – plochy smíšené – obytné, komerční; 

▪ OK – plochy občanského vybavení – komerční; 

▪ OV – plochy občanského vybavení – nekomerční; 

▪ VL – plochy výroby a skladování – lehký průmysl; 

▪ VK – plochy výroby a skladování – sklady; 

▪ OS – plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport; 

▪  RN – plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru. 

 

Dále bylo provedeno vyhodnocení využití zastavitelných ploch celkem. 

Z tohoto pohledu lze konstatovat, že nová výstavba probíhá především v centrálním sídle 

Sedlčany; v okolních osadách se nová výstavba týká pouze osady Zberaz, Solopysky a Štileček. 

Intenzita výstavby neodpovídá poptávce, která v současnosti převyšuje nabídku dostupných 

stavebních parcel. 

Je to způsobeno především neochotou vlastníků pozemků na zastavitelných plochách nabídnout 

své pozemky k dispozici pro novou výstavbu rodinných domů a jiné druhy staveb (např. 

komerčního významu). Tento stav je také zčásti zapříčiněn tím, že zastavitelné plochy převážně 

nebyly při tvorbě územního plánu zařazeny do ÚP na základě požadavku vlastníků, 

ale komplexně z hlediska jejich urbanistické vhodnosti a potřeb rozvoje další městské zástavby 

z hlediska členění na jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití. Situaci by mohla 

zmírnit nová nabídka parcel v zastavitelné ploše č. 5 (rozvojová lokalita Za Háječkem), 

kde nyní probíhá výstavba dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu 25 RD (cca 1/3 

pozemků je již prodána stavebníkům). 

 

Část A. 4  

Tato část představuje udržitelný rozvoj území. 

Od doby vydání územního plánu nebyly při realizaci záměrů v souladu s územním plánem 

zaznamenány žádné negativní dopady na udržitelný rozvoj. Platný územní plán vytváří 

předpoklady pro vyvážený rozvoj obce, zachovává jeho obytnou funkci, přičemž respektuje 

kvality životního prostředí v území a nenavrhuje záměry, které by mohly narušit soudržnost 

obyvatel na území města. 

 

Část B  

Představuje problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 
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(ÚAP). 

Na území města Sedlčany není dle aktuálních ÚAP ORP Sedlčany, ve znění po aktualizaci 

provedené v roce 2016, lokalizován žádný nový konkrétní problém k řešení v územně plánovací 

dokumentaci. 

Přetrvávají problémy střetu zastavěného území se stanoveným záplavovým územím potoka 

Mastník a jeho aktivní zónou. Tyto problémy jsou řešitelné pouze pomocí realizace 

protipovodňových staveb a opatření na toku. 

 

Část C 

Je vyhodnocením souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou Středočeským krajem. 

 

C. 1  

Představuje vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008. Dle Politiky 

územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1 schválené vládou ČR dne 15. dubna 2015 (dále 

jen „PÚR“) neleží řešené území v rozvojové oblasti, rozvojové ose, ve specifické oblasti, 

v koridoru a ploše dopravní a technické infrastruktury. Pro město Sedlčany vyplývají pouze 

obecné republikové priority na základě § 18 a § 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ty, které jsou uvedené v kapitole označené 2.2 

PÚR. 

Územní plán má respektovat republikové priority z PÚR ČR, týkající se předmětného území, 

zejména: 

▪ Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.  

▪ Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 

krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 

hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami 

ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých 

případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, 

respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým, v čase proměnným celkem, který 

vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly 

zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.  

▪ Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

 

Územní plán ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, 

včetně urbanistického (stabilizace památek místního významu), architektonického 

a archeologického dědictví. Jsou respektovány a chráněny kulturní i přírodní památky. 

Je zachována a stabilizována urbanistická struktura území. 

 

Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci je žádoucí dávat 

přednost komplexním řešením, před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které 

ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné 

zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje 

území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území 

i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených 

v PÚR ČR. 

 

Při stanovování základního funkčního využití území byl kladen důraz na komplexní řešení, 

s ohledem na ochranu přírody, hospodářský rozvoj a s ním související životní úroveň obyvatel. 
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Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 

průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Brownfield (z angličtiny, česky 

„hnědé pole“) je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, je 

zanedbaná a může být i kontaminována. Hospodárně využívat zastavěné území (podpora 

přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména 

zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. 

(Vizte také čl. 22 PÚR ČR 2006). Cílem je účelné využívání a uspořádání území, úsporné 

v nárocích na veřejné rozpočty, na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých 

zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj 

území. 

 

Územní plán řeší některá území brownfields, popř. navrhuje plochy přestavby. Zastavěné území 

je hospodárně využíváno, ochrana nezastavěného území a zeleně je zajištěna 

podmínkami možného využití, prvky ÚSES apod. Vyjma stávajících ploch se nenavrhují další 

plochy na cenných zemědělských půdách s ohledem na ustanovení zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem 

na to, je při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, žádoucí respektovat 

veřejné zájmy, např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména 

formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, 

ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 

bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 

pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování 

a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné 

krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 

zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti 

vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 

krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

 

Územní plán respektuje charakter krajiny, předchází zakládání konfliktních lokalit, prvky 

ÚSES jsou podrobně navrženy, avšak nejsou vždy funkční (předpokládá se jejich založení). 

Územní plán chrání krajinu, krajinné prvky ve správním území a mimo hlavní sídlo nenavrhuje 

výrazné urbanizační záměry, které by stávající ráz přírody a krajiny mohly negativně ovlivnit. 

 

Část C. 2  

Představuje vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR). 

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje ve znění aktualizace č. 1 byly vydány 

Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 27. července 2015 (dále jen „ZÚR“) podle stavebního 

zákona. Z tohoto dokumentu vyplývají obecné požadavky na využívání území uvedené 

v kapitole 1 ZÚR. 

Územní plán obce by měl respektovat (podobně jako u PÚR) tzv. Priority územního plánování 

kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, stanovené pod body 01 – 09 ZÚR. Tyto priority 

jsou platným Územním plánem města Sedlčany respektovány. 

Město Sedlčany se dle ZÚR nenachází v rozvojové oblasti ani rozvojové ose krajského ani 

národního významu. 

Město Sedlčany se dle ZÚR nenachází ve specifické oblasti krajského ani národního významu. 
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Na území města Sedlčany se nachází koridor dopravní stavby pod označením D 073 

specifikovaný jako přeložka silnice II/105 (obchvat města), který je v platném ÚP již 

zapracován a je upřesněn jeho průběh. Tato stavba dosud nebyla realizována. 

Na území města Sedlčany se nenachází další plochy a koridory dopravy, plochy a koridory 

technické infrastruktury, ani opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů 

na životní prostředí, vymezené v ZÚR. 

ZÚR řadí v kapitole označené 2.5 s názvem „Centra osídlení“ město Sedlčany mezi nižší centra 

významná, pro která ZÚR stanovují následující. 

ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 

v území: 

a) rozvíjet obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury pro svá spádové území; 

b) rozvíjet bydlení pro posílení, resp. udržení populačního potenciálu města (Sedlčany, Český 

Brod, Lysá nad Labem); 

c) rozvíjet ekonomické aktivity vytvářející podmínky pro rozvoj obslužných funkcí a nabídku 

pracovních příležitostí pro svá spádová území; 

d) koordinovat rozvoj blízkých měst Lysá nad Labem a Milovice; 

e) chránit kulturní a přírodní hodnoty území. 

 

ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) zabezpečovat územní podmínky pro rozvoj bydlení, obslužných i ekonomických aktivit; 

b) vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti vyšším uplatněním hromadné dopravy 

ve svém spádovém obvodě; 

c) koordinovat rozvoj se sousedními obcemi. 

 

Lze konstatovat, že mezi vydanými ZÚR a současným platným územním plánem nejsou 

výraznější rozpory, priority územního plánování kraje nejsou současnou podobou ÚP, 

negativně ovlivněny. 

Řešení Územního plánu města Sedlčany respektuje priority územního plánování kraje 

pro zajištění udržitelného rozvoje území, které se týkají řešeného území, jenž jsou uvedeny 

v kapitole č. 1 ZÚR. Důraz je kladen na vytvoření podmínek pro zajištění odpovídající dopravní 

a technické infrastruktury, podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 

(zachování přírodních hodnot, ochrana krajinného rázu, zachování urbanistické struktury města 

a specifického venkovského charakteru přilehlých osad, ochrana architektonických a přírodních 

dominant, ochrana před zdravotními riziky zejména ve vztahu k hlukové zátěži) a podmínek 

pro stabilizaci a vyvážený hospodářský rozvoj území (vymezení zastavitelných ploch 

pro bydlení při efektivním využití zastavěného území, návrh ploch přestavby pro rozvoj 

ekonomických aktivit, využití ploch v krajině a doplnění krajinných prvků zvyšujících 

ekologickou stabilitu). 

 

Část D  

Představuje prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona. 

Město Sedlčany se v současné době potýká s výrazným problémem poklesu počtu obyvatel, 

demografický vývoj na území města je v podstatě alarmující. Jak vyplývá z dat ČSÚ 

za posledních 30 let, svého populačního maxima dosáhly Sedlčany v současné územní podobě 

mezi lety 1995 – 2000, kdy počet obyvatel lehce překročil hranici 8 000 obyvatel, od roku 2000 

počet obyvatel města neustále klesá (r. 2005 – 7 783 obyv., r. 2010 – 7 643 obyv., r. 2015 – 

7 339 obyv.) až k nynějšímu počtu 7 147 obyvatel k datu 31. prosince 2017. Za posledních 20 

let se počet obyvatel propadl o téměř 900 lidí. Tento populační propad pravděpodobně bude 

pokračovat vzhledem k „nezdravé“ věkové struktuře obyvatel, kdy podíl obyvatel ve věku 0 –
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14 let tvoří 13,80 % z celkového počtu obyvatel, zatímco podíl obyvatel ve věku 65 a více let 

tvoří 22,70 % z celkové populace, průměrný věk je 44,1 let (průměr v ČR je 42,2 let, 

ve Středočeském kraji 41,9 let). Dalším faktorem ovlivňujícím snižující se počet obyvatel je 

migrační odliv obyvatel z dvou hlavních důvodů. Zaprvé se jedná o migraci z důvodu 

pracovního uplatnění a zadruhé jde o stěhování z důvodu bydlení, velmi často jen do okolních 

obcí, kde je aktuálně adekvátní nabídka stavebních parcel a velký rozvoj výstavby RD. 

Tento vyloženě negativní trend je třeba zastavit a umožnit za pomoci územního plánu, jakožto 

prvního nástroje, vytvořit vhodné plochy a podmínky pro rozvoj bydlení, ať už v bytových 

domech, nebo v domech rodinných. Je nutné vytvořit vhodné plochy a podmínky pro rozvoj 

komerční občanské vybavenosti, podnikání a výroby, aby byl podpořen vznik nových 

pracovních příležitostí. V duchu toho, jak je uvedeno v kapitole C. 2 týkající se Zásad územního 

rozvoje Středočeského kraje, respektive zásad a úkolů územního plánování pro město Sedlčany. 

 

Vzhledem k počtu, rozloze a umístění zastavitelných ploch pro bydlení především 

v hlavním sídle je nutné dělat, z důvodu ochrany nezastavěného území a zemědělského půdního 

fondu, jen takové další dílčí urbanisticky vhodné úpravy, které budou mít smysl, respektive 

bude se jednat o plochy reálně využitelné, především z důvodu výstavby bydlení vlastních 

žadatelů o tyto změny v platném Územním plánu, nebo za účelem nabídnutí plochy vlastníky 

pozemků k dalšímu prodeji za účelem výstavby bydlení. V současném stavu Územního plánu 

není nutné, respektive je nežádoucí vymezovat z vlastního podnětu další plochy, na kterých 

následně nebude reálná vůle realizovat jakýkoliv rozvoj. Cílem je dosažení vyšší nabídky 

stavebních parcel pro bydlení a umožnit pořízení vlastního bydlení na pozemcích žadatelů 

o změny v ÚP. 

Navrhovaná Změna č. 1 Územního plánu obsahově řeší, mimo několika požadavků z podnětu 

města Sedlčany, převážně individuální požadavky vlastníků pozemků o zařazení pozemků 

do územního plánu mezi zastavitelné plochy, popř. provedení dílčích úprav spočívajících 

v úpravě stávajícího funkčního využití ploch v zastavěném území, nebo ve stávajících 

zastavitelných plochách. V převážné většině se jedná o požadavky rozlohou nevýznamné. 

Žádná z nově navrhovaných ploch pro bydlení se nedotkne cenných půd zařazených do I. a II. 

třídy ochrany ZPF. 

 

V návrhu Změny č. 1 ÚP bude prověřena možnost stanovení podrobnější regulace u některých 

stávajících a navrhovaných zastavitelných ploch (plochy s prvky regulačního plánu): 

- bude prověřena a provedena úprava textu možného využití u některých stanovených 

stávajících druhů ploch s rozdílným způsobem využití, popř. bude provedena úprava stanovené 

prostorové regulace; 

- mimo výše navrhované změny a úpravy k prověření ve Změně č. 1 ÚP, budou provedeny 

některé další drobné opravy chyb a nepřesností v platném územním plánu, které se promítnou 

do úplného znění (právního stavu dokumentace) Územního plánu. 

 

Část E. 2  

Představuje soulad s Politikou územního rozvoje a se Zásadami územního rozvoje 

Středočeského kraje. 

Návrh Změny č. 1 ÚP musí obecně respektovat priority územního rozvoje, jak je uvedeno výše 

v bodech C. 1 a C. 2. 

Návrh Změny č. 1 ÚP se nedotýká rozvojových oblastí, rozvojových os, specifických oblastí, 

ani koridorů a ploch dopravní a technické infrastruktury vymezených v PÚR. 

Město Sedlčany se dle ZÚR nenachází ve specifické oblasti krajského ani národního významu. 

Na území města Sedlčany se nachází koridor dopravní stavby pod označením D 073 

specifikovaný jako přeložka silnice II/105 (obchvat města), který je v platném ÚP již 
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zapracován a je upřesněn jeho průběh. Této stavby se Změna č. 1 ÚP netýká. Na území města 

Sedlčany se nenachází další plochy a koridory dopravy, plochy a koridory technické 

infrastruktury, ani opatření pro předcházení, snížení a kompenzaci možných vlivů na životní 

prostředí, vymezené v ZÚR. 

 

Část E. 3  

Obsahuje požadavky na řešení veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti. 

 

Část E. 3.1  

Občanské vybavení 

Zastoupení zařízení občanského vybavení je na přirozené úrovni, nabídka odpovídá velikosti, 

významu a umístění sídla v rámci širších vztahů. Další navržení ploch pro občanskou 

vybavenost Změna č. 1 ÚP neřeší. 

 

Část E. 3.2  

Dopravní infrastruktura 

Změna č. 1 ÚP nevznáší žádné zvláštní nároky na řešení ploch dopravní infrastruktury, je nutné 

respektovat všeobecné ustanovení předmětných právních předpisů. 

Řešení dopravní infrastruktury musí odpovídat vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných 

technických požadavcích na využívání území, tedy ustanovení § 9 a § 22. 

Rozvojové lokality musejí splňovat požadavky pro připojení dle ustanovení § 10 ZPK. Počet 

připojení na komunikaci omezit na minimum (např. jednou obslužnou komunikací). 

Důsledné řešení pěší dopravy (vymezení ploch pro vybudování chodníků) a územní rezervy 

potřebné pro zajištění dopravní obslužnosti. 

Nově navržené místní komunikace zařadit mezi veřejně prospěšné stavby. 

Umístění bytových objektů situovaných u silnic navrhnout tak, aby byly splněny limitní hladiny 

hluku z dopravy ve vnitřních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru 

staveb dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Část E. 3.3  

Technická infrastruktura 

a) Zásobování vodou 

Vlastní území města je zásobováno z vodovodního přivaděče z nádrže Želivka. Dalším 

lokálním vodovodem je vodovod v části osady Solopysky, čerpající vodu z vodních zdrojů 

za Solopyským horním rybníkem. Zbylé osady jsou zásobeny pomocí vlastních zdrojů (studen). 

Navrhnout připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť, pokud je možné; v osadách bez 

dostupného vodovodu řešit zásobování pomocí individuálních zdrojů (vlastní studny), včetně 

podmínky budoucího napojení objektů na vodovodní řad pokud bude vybudován.  

 

b) Odkanalizování 

Ve městě je vybudován jednotný i oddílný systém kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny 

na městskou čistírnu odpadních vod umístěnou v nivě potoka Mastník za areálem Sedlčanské 

kotliny.  

V koncepci řešit: 

• návrh připojení zastavitelných ploch na veřejnou kanalizační síť, pokud je dostupná; 

v ostatních sídlech řešit likvidaci odp. vod individuálně, 

• navrhnout hospodaření s dešťovými vodami u zastavitelných ploch za účelem jejich 

vsakování, popř. zdržení v krajině, 
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• odkanalizování zastavitelných ploch řešit oddílnou kanalizací, aby nedocházelo 

k nadměrnému zatěžování ČOV dešťovými vodami. 

 

c) Zásobování plynem 

V koncepci řešit: 

Vlastní území města Sedlčany je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodu, která je 

zakončena VTL regulační stanicí – RS Sedlčany – mezi Kliměticemi a Doubravicí. Vlastní 

rozvodná síť obce je provedena v systému středotlakovém. Okolní osady nejsou na toto vedení 

připojeny a do budoucna není jejich plynofikace zvažována. 

 

d) Zásobování elektrickou energií 

• Řešené území je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Sedlčany. V návrhu 

územního plánu obce budou v maximální míře respektována veškerá stávající zařízení včetně 

jejich ochranných pásem. 

• V návrhu Změny č. 1 ÚP mohou být navržena nové elektrická zařízení, pokud to bude situace 

vyžadovat. 

 

e) Zásobování teplem 

V Sedlčanech je několik městských částí napojeno na síť topných kanálů centrálního vytápění 

realizovaného ze dvou hlavních kotelen – Na Severním sídlišti a v Husově ulici. Kotelny spalují 

zemní plyn. Jinak je vytápění objektů individuální. 

Připojení záměrů obsažených ve Změně č. 1 ÚP na centrální zdroje vytápění se neřeší. 

 

f) Veřejná prostranství 

V rámci Změny č. 1 ÚP mohou být vymezena nová veřejná prostranství, avšak jejich vymezení 

se nepředpokládá. 

 

Část E. 4  

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot 

a) Historické, kulturní, urbanistické hodnoty 

Pro upevnění identity v řešeném území je třeba respektovat dochované stavby, zejména je třeba 

chránit nemovité kulturní památky a objekty v památkovém zájmu. Z hlediska archeologie je 

celé území v oblasti archeologického zájmu (území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

 

b) Zeleň 

Chránit stávající zeleň a případně navrhnout další plochy pro využití jako veřejná zeleň 

a pro propojení se zelení v okolí zastavěného území. Při situování možných rušivých vlivů 

do blízkosti obytných částí sídel využívat pásy izolační a ochranné zeleně. 

Je třeba respektovat významné krajinné prvky (VKP) vyplývající ze zákona o ochraně přírody 

a krajiny. 

Je třeba důsledně chránit přírodní prostředí v řešeném území. 

 

c) Přírodní hodnoty 

V řešeném území se nenachází žádná zvláště chráněná území (vyjma níže uvedeného) ani 

památné stromy. 

V řešeném území se nenachází ptačí oblasti. 

V řešeném území se nachází lokalita systému NATURA 2000 – EVL (dle evropské „Směrnice 

o stanovištích č. 92/43/EEC“): 
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▪ Horní solopyský rybník CZ 02 013 785 – Jedná se o území o celkové rozloze cca 20,8 ha, 

které je tvořeno dvěma rybníky (Horní solopyský rybník a menší bezejmenná nádrž) a jejich 

přilehlým okolím. 

Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina). Tato lokalita je také prohlášena 

za přírodní památku. 

• Změna č. 1 ÚP by neměla mít negativní vliv na tuto lokalitu systému NATURA 2000. 

 

d) Systém ekologické stability krajiny 

Budou prověřeny možné úpravy lokálního územního systému ekologické stability uvedené 

v požadavcích části (kapitoly) E. 1. 

 

e) Ochrana zemědělského půdního fondu 

Plochy zemědělské půdy navrhované k nezemědělskému využití, budou doloženy konkrétními 

údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně ekologických jednotkách. Požadované podklady 

musejí být zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona 

a ustanovení § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona 

o ochraně ZPF. 

Při zpracování územního plánu je nutné dodržet zásady ochrany zemědělského půdního fondu, 

tj. ustanovení § 4 a § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů. Je respektována nedotknutelnost, popř. minimalizováno možné 

využití půdy v I. a II. stupni ochrany. S návrhem zastavitelných ploch je třeba citlivě přistupovat 

k záborům orné půdy. Návrhem nevytvářet zbytkové (plochy nevhodné k obdělávání) plochy 

zemědělské výroby. 

Změna č. 1 ÚP respektuje plně nedotknutelnost půd I. a II. třídy ochrany ZPF, jedinou výjimkou 

je návrh na rozšíření dobývacího prostoru lomu Deštno (navržená Plocha č. 37). 

 

f) Ochrana nerostného bohatství 

Ve správním území obce se nachází chráněné ložiskové území a dobývací prostory. Zásahy 

do těchto CHLÚ musí být projednány s dotčenými orgány na úseku ochrany nerostného 

bohatství. Stávající dobývací prostory nejsou návrhem změn dotčeny, navrhuje se rozšíření 

území těžby lomu Deštno (plocha č. 37). 

 

g) Ochrana vod, vodních toků 

Změna č. 1 ÚP musí chránit vodní toky a pečlivě zvážit možné umísťování záměrů 

do záplavových území potoka Mastník: 

• při vymezování plochy P 40 bude dodržen nezastavitelný manipulační pruh 6 m podél 

drobných vodních toků dle § 49 odst. 2 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, v platném znění („vodní zákon“); 

• v záplavovém území a aktivní zóně záplavového území na významném vodním toku Mastník 

je třeba respektovat omezení a zákazy v souladu s § 67 vodního zákona; 

• srážkové vody budou likvidovány v souladu s § 5 vodního zákona přednostně zasakováním, 

poté jejich zadržováním a odváděním oddílnou srážkovou kanalizací, v poslední řadě 

odváděním do jednotné kanalizace; 

• v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně je třeba respektovat omezení a zákazy 

v souladu s ustanovením § 30 vodního zákona. 

 

h) Obrana státu 

V řešeném území se zařízení a plochy sloužící k obraně státu nenacházejí. Řešeným územím 

neprocházejí zájmová území AČR dle § 175 zák. č. 183/2006 Sb. 
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Část E. 5  

Tato část se zabývá požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 

jejich využití, které bude nutno prověřit. 

Vymezení ploch územních rezerv se nepředpokládá. 

 

Část E. 6  

Představuje požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní 

právo. 

Nepředpokládá se vymezení takových ploch a opatření vyjma možného přehodnocení prvků 

lokálního systému ÚSES. 

 

Část E. 7  

Zabývá se požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 

změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 

uzavřením dohody o parcelaci. 

Vymezení takových ploch a koridorů se vzhledem k charakteru navrhovaných změn 

nepředpokládá. 

 

Část E. 8  

Představuje požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

Změna č. 1 ÚP Sedlčany bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 

předpisy, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace návrhu územního plánu bude zpracována v potřebném rozsahu dle přílohy č. 7 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

▪ Návrh Změny č. 1 ÚP – závazná část; 

▪ Textová část návrhu Změny č. 1 ÚP; 

▪ Grafická část návrhu Změny č. 1 ÚP; 

- výkres základního členění území (1 : 5 000); 

- hlavní výkres (1 : 5 000); 

- výkres VPS, VPO a asanací (1 : 5 000); 

▪ Odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP; 

▪ Textová část odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP; 

▪ Grafická část odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP; 

- koordinační výkres (1 : 5 000); 

- výkres širších vztahů; 

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu (1 : 5 000); 

 

Dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP na udržitelný rozvoj území bude obsahovat 

v části (kapitole) označené písmenem „A.“ tzv. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). 

Zároveň musí být před vydáním Změny č. 1 ÚP zpracováno úplné znění Územního plánu 

Sedlčany (právní stav) minimálně v rozsahu – Text závazné části ÚP, Koordinační výkres. 

Změna č. 1 ÚP bude také zpracována a odevzdána v digitální podobě ve strojově čitelném 

formátu. Počet odevzdaných paré – 2 x návrh Změny č. 1 ÚP pro veřejné projednání 

dokumentace, 3 x návrh Změny č. 1 ÚP + 3 x úplné znění Územního plánu pro vydání. 

 

Část E. 9  

Režim pořízení Změny č. 1 ÚP Sedlčany 
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Změna č. 1 ÚP Sedlčany bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a – 55c stavebního 

zákona. 

 

Část F. 

Představuje požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na 

udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou 

lokalitu nebo ptačí oblast. 

Dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území bude vyhotovena. 

Odpovědný orgán posuzování vlivů nevyloučil možný vliv Změny č. 1 ÚP na životní prostředí 

dle bodu a). 

Představuje tzv. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). 

Dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 ÚP tedy bude vyhotovena. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) na základě ustanovení § 10i odst. 2 zákona, kritérií uvedených 

v příloze č. 8 zákona a předloženého návrhu zadání, požaduje v následujících etapách 

pořizování Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany zpracovat vyhodnocení vlivů na životní 

prostředí (tzv. SEA, dále v textu též „vyhodnocení SEA“), podle přílohy stavebního zákona. 

 

Pro zpracování vyhodnocení SEA se stanovují následující požadavky: 

• Vyhodnotit změnu územního plánu jako celek. 

• Vyhodnotit a navrhnout vhodnou regulaci funkčního využití s důrazem kladeným na ochranu 

veřejného zdraví, všech složek životního prostředí a kulturního dědictví. 

• Vyhodnotit možné střety zájmů sousedních ploch s různým funkčním využitím (zejména 

sousedství obytných ploch a ploch zemědělské výroby, ploch pro skladování a lehký průmysl 

nebo plochy těžby nerostů). 

• Vyhodnotit dopravní napojení nových rozvojových ploch, stávající kapacity a možnosti 

rozšíření veřejné infrastruktury, včetně napojení navržených rozvojových ploch. 

• Vyhodnotit možnosti etapizace výstavby rozsáhlých ploch pro bydlení (BV, SV, SM, SK). 

• Vyhodnotit vliv na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí lesa, podzemní 

a povrchové vody, odtokové poměry v území a prvky chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhodnotit vlivy z hlediska změn v uspořádání krajiny a sídla a vliv na krajinný ráz. 

• Požadavek na zpracování variantního řešení není uplatněn (postačí vyhodnotit aktivní a tzv. 

nulovou variantu). 

• Vyhodnocení SEA bude obsahovat kapitolu obsahující závěry a doporučení včetně návrhu 

stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných závěrů, zda lze z hlediska 

negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení jednotlivých navrhovaných ploch 

a schválení územního plánu jako celku, popřípadě budou navrženy a doporučeny podmínky 

nutné k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví. 

• Ve vyhodnocení SEA se požadují zohlednit obdržená vyjádření dotčených orgánů z hlediska 

ochrany životního prostředí a veřejného zdraví uplatněná k návrhu zprávy o uplatňování 

Územního plánu města Sedlčany s pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu 

města Sedlčany. 

V příslušné části odůvodnění návrhu Změny č. 1 ÚP bude uvedeno, jak byly do tohoto návrhu 

zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé plochy a koridory ve vyhodnocení 

SEA, případně bude odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve vyhodnocení SEA 
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zapracovány nebyly. Uvedený požadavek vyplývá z ustanovení § 53 odst. 5 písm. d) stavebního 

zákona. 

Zároveň příslušný úřad územního plánování upozorňuje na ust. § 10i odst. 3 zákona, podle 

kterého může být zpracovatelem vyhodnocení SEA pouze osoba k tomu oprávněná dle 

ustanovení § 19 zákona. 

V průběhu zpracování vyhodnocení SEA doporučujeme úzkou spolupráci pořizovatele, 

zpracovatele územního plánu a zpracovatele vyhodnocení SEA, včetně využití předběžného 

projednání ve smyslu § 15 zákona č. 100/2001 Sb. 

Pro účely vydání stanoviska podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., příslušný úřad požaduje 

předložit návrh Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany včetně vyhodnocení vlivů 

územního plánu na životní prostředí v rozsahu přílohy stavebního zákona, jež je součástí 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území po obsahové stránce, zpracovaného v souladu se 

stavebním zákonem a platnými prováděcími předpisy. 

Odůvodnění: 

Předmětem Změny č. 1 ÚP je vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení, těžbu nerostů, 

výrobu a skladování, dále změna funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch 

v platném územním plánu např. změna z plochy občanského vybavení na plochy bydlení, 

z plochy bydlení na plochy občanského vybavení – komerční, z plochy bydlení na zahradnictví. 

Dále budou prověřeny změny funkčního využití ploch v zastavěném území, možnost stanovení 

podrobnější regulace stávajících i navrhovaných ploch a bude prověřena úprava podmínek 

využití ploch a jejich prostorových regulativů. 

Některé navrhované plochy mohou zakládat rámec pro realizaci záměrů dle přílohy č. 1 zákona, 

např. těžba nerostů (plocha P 37) nebo zemědělská výroba (plocha P 28). Zejména v případě 

umísťování ploch pro výrobu a skladování – sklady, zemědělská výroba nebo plochy těžby 

nerostů v blízkosti ploch pro bydlení může docházet k významným střetům z hlediska ochrany 

veřejného zdraví. Tyto plochy produkují hluk a emise a s nimi související dopravní zátěž. 

Řada ploch je umísťována do blízkosti jednotlivých složek životního prostředí, např. ochranné 

pásmo vodního zdroje – plocha P1, Q100 a aktivní zóna záplavového území – plochy P21, P22, 

ochranné pásmo lesa – P10, P21, P24, P25, P27, P28, P37, P38, P39, P40, P41, některé plochy 

se nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – P37, další plochy jsou navrženy 

na území prvků lokálního systému ekologické stability – P16, P24, P43. 

Dále požadujeme vyhodnotit navržené plochy, které jsou vymezovány ve volné krajině bez 

návaznosti na sídlo např. P13, P42, a plochu P2, která by propojila město Sedlčany se samotou 

Roudný, a tím by došlo ke srůstání sídel. Dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje je 

nutné omezit srůstání sídel, jedná se o prioritu k zajištění udržitelného rozvoje území. 

Dle předloženého návrhu zprávy o uplatňování územního plánu kapitoly (části) A. 3 s názvem 

Vyhodnocení využití zastavitelných ploch je zřejmé, že územní plán města Sedlčany má 

dostatek rozsáhlých nevyužitých zastavitelných ploch pro bydlení. Návrh změny územního 

plánu by měl prověřit další vymezení ploch pro bydlení, které by navazovaly na stávající dosud 

nezastavěné zastavitelné plochy, požadujeme prověřit odůvodněnost vymezení nových ploch, 

případně etapizaci výstavby. 

Příslušný orgán ochrany přírody svým stanoviskem č. j. 107307/2018/KUSK ze dne 3. září 

2018 vyloučil významný vliv koncepce na území Natura 2000 podle ustanovení § 45i odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Příslušný úřad shledal prověřované změny z hlediska střetů funkčního využití a střetů se 

složkami životního prostředí za významné a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze 

č. 8 zákona dospěl k závěru, že koncepci je nutné posuzovat podle zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

 

b) Vyhodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 
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Odpovědný orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona 

č. 114/1992 Sb., sděluje podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., že lze vyloučit významný vliv 

Změny č. 1 územního plánu města Sedlčany samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi 

nebo záměry na předměty ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit (EVL) nebo 

ptačích oblastí (PO) stanovených příslušnými vládními nařízeními. 

Přímo ve zpracovávaném území se nachází evropsky významná lokalita Horní solopyský 

rybník (kód CZ0213785, předmět ochrany populace kuňky obecné) a v jeho přímém sousedství 

dále EVL Vápenické jezero (kód CZ0213081) s týmž předmětem ochrany. Jelikož 

projednávaná změna územního plánu nenavrhuje žádné změny využití ploch s potenciálním 

vlivem na tyto lokality, lze významný vliv na EVL a PO soustavy Natura 2000 vyloučit. 

 

Část G.  

Představuje požadavky na zpracování variant řešení návrhu Změny č. 1 ÚP, je-li zpracování 

variant vyžadováno. 

V rámci Změny č. 1 ÚP nebude zpracováno variantní řešení návrhu. 

Vzhledem k absenci takového řešení bude Změna č. 1 ÚP pořízena zkráceným postupem dle 

ustanovení § 55a – 55c stavebního zákona. 

 

Část H. 

Řeší návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny 

a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu, nový ÚP 

nebude pořízen. 

 

Část I.  

Zahrnuje požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů 

na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny. 

Negativní vlivy nebyly zjištěny. 

 

Část J. 

Zabývá se návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje. 

Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Středočeského kraje se neuplatňují. 

 

Referující pan Filip Novák zastupitele věcně provedl konkrétními návrhy a požadavky žadatelů 

na změnu ÚP dokumentace.  

Dílčí změnové návrhy jsou v podstatě zpracovány do přehledných řádek tabulky případů, a to 

s uvedením dat potřebných k rozhodnutí ZM, jako je identifikace žadatele, záměr – cíl změny, 

identifikace zájmových ploch, údaj o jejich výměře a případné úřední redukci a dalšími daty 

s provazbou na potřebnou identifikaci na mapových podkladech.  

Tyto údaje zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou na dnešní zasedání, jak uvedeno výše. 

Referující každou z navrhovaných, případně vyloučených změn řádně okomentoval 

(rozšířeným způsobem) a promítl pomocí zobrazovací techniky (dada-projektoru) na mapový 

podklad, takže každý ze zastupitelů uzřel, o které změny se jedná a kde se v prostoru území 

nacházejí. 

Zastupitelé, jak již uvedeno výše každou navrhovanou změnu obdrželi zobrazenou 

a identifikovanou na mapový podklad do stávajícího výkresu ÚP dokumentace.     

 

Dále zastupitelé obdrželi spolu s Pozvánkou následující návrh souboru výroků usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany: 

a) schvaluje zařazení ploch uvedených v Tabulce navrhovaných lokalit do Změny č. 1 ÚP 

města Sedlčany uplatněných v období 05/2017 – 07/2018 a znázorněných v grafické 
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části dokumentace na mapovém podkladu, která tvoří společně nedílnou Přílohu 

k výroku tohoto usnesení, do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany; 

b) bere na vědomí předloženou Zprávu o uplatnění Územního plánu města Sedlčany 

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 

a v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, schvaluje Pokyny 

pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu obsažené ve Zprávě o uplatňování 

územního plánu.“ 

 

Pan starosta za přednesení předmětu změny č. 1 ÚP referujícímu, panu Filipu Novákovi, 

poděkoval. 

 

Rozprava zastupitelského sboru města Sedlčany (sestavena stručněji pod společným 

jmenovatelem): 

1. Příspěvek do rozpravy č. 1/4; Bližší a srozumitelnější identifikace předmětu Změny č. 1 

ÚP města Sedlčany; upřesnění předmětu rozhodování ZM; návrh usnesení; příspěvek původně 

přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka  

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se dotázal na finální podobu schvalovaného předmětu Změny 

č. 1 ÚP dokumentace města Sedlčany, neboť tato po přednesení panem F. Novákem nebyla 

zcela zřejmá. Dále ve svém dotazu jinými slovy pokračoval: „Ve které části předaných 

materiálů se předkládaný předmět změny jako celek nachází, případně zda předmět změny lze 

vnímat jako doplnění (rozšíření) již dříve v ZM projednané a schválené změny. Je změna 

souhrnem obou tabulek (rozumí se souborů žádostí – případů změn) těch dříve schválených 

a nově dnes projednaných?“  

 

Pan Filip Novák po konzultaci předmětu změny sdělil, že předmětem Změny č. 1 ÚP města 

Sedlčany je souhrn všech změnových tabulek, jinými slovy obsah té dnešní bude přidán k té 

dříve projednávané a schválené.   

 

V pokračující otevřené rozpravě požadavek pana Mgr. et Mgr. Rostislava Hefky podpořil, a to 

jinými slovy a konkrétním pohledem na věc, pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který se dotázal, 

na kterém místě v předané dokumentaci k jednání ZM nalezne kompletní finální podobu 

předmětu změny (přehlednou), případně požádal o to, jak tato změna vypadá, aby si ji mohl 

lépe dohledat. Požádal tedy o její identifikaci v množství předaných údajů.  

Doplnil, že dříve přijatý výrok usnesení v této věci (první projednávání změny ÚP) doplněný 

tabulkovým přehledem se mu jevil jako přehledný; tabulka schválených změn byla nedílnou 

součástí usnesení. Poukázal na to, že by bylo vhodné se k této formě usnesení vrátit, neboť 

každému byla zřejmá a naprosto srozumitelná. 

 

Po rychlé rešerši dokumentů pan Filip Novák odpověděl, ve které části předané dokumentace 

se požadované údaje nacházejí (příloha k části A 3 obsahuje vyhodnocení ploch, z této je zřejmá 

změna – zanesení do stávající dokumentace ÚP – komplexní pohled do změnového listu). 

 

Dotazem (konstatováním) k věci výše uvedené ozřejmil ostatním přítomným reálné vnímání 

skutečnosti předmětu návrhu usnesení pan Ing. Martin Severa, předseda návrhové komise, který 

sdělil, že loňská tabulka platí a k ní se přidává doplňující, obsahující změny nové (nové 

doporučené požadavky).  

 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se v další části pokračující rozpravy dotázal, zda nejsou na závadu 

tzv. redukované plochy, zda nevadí tato záležitost dalšímu procesu projednávání, či jinému. 
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Pan Filip Novák odpověděl, že nikoli, neboť se vychází z reflexe stavu projednávání 

a zákonných kompetencí. Jinými slovy redukce vycházejí z pohledu úřadu územního 

plánování, který do problematiky vnáší odbornost, zajištěnou znalostí a dodržováním metodiky. 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dále vyjádřil k sestavenému návrhu výroku usnesení. Sdělil, 

že nejprve bereme na vědomí „Zprávu“ a následně schvalujeme „Pokyny“. Navrhl úpravu 

souboru výroků usnesení (časový sled). Tato úprava byla akceptována v plném rozsahu před 

přednesením návrhu usnesení a vlastním hlasováním (navržená úprava je předmětem výroku 

konečného usnesení, proto zde není duplicitně uváděna; uvedena v závěrečném výroku 

rozhodnutí ZM, vizte níže).  

 

Do otevřené rozpravy se již nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. Otevřená rozprava je 

identifikována pod jedním bodem.  

Rozprava zastupitelského sboru byla ukončena, respektive možnost se přihlásit do rozpravy 

nikdo z přítomných zastupitelů nevyužil. 

 

Závěr k rozpravě zastupitelského sboru: 

Požadavky vznesené v rozpravě byly na místě objasněny ke spokojenosti tazatelů, případně 

akceptovány. 

Rozprava nevyžaduje písemné vypořádání. Výsledky jsou obsaženy ve výroku přijatého 

usnesení. 

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, dále sdělil, že materiály budou předány 

zpracovateli (odborná firma), a to postupem podle předpisů (VZ). Celý proces je dlouhodobější 

záležitostí, cca jednoho roku.  

 

Rozprava přítomné veřejnosti (občanů) s právem se do rozpravy přihlásit: 

▪ do otevřené rozpravy se nikdo z jednání přítomných občanů nepřihlásil.  

 

Vzhledem k tomu, že se ani na opakovanou výzvu nikdo z přítomných oprávněných 

do rozpravy nepřihlásil, předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta 

města Sedlčany, přednesl k řešené problematice soubor výroků návrhu usnesení, o kterých 

nechal hlasovat najednou: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany: 

a) schvaluje zařazení ploch uvedených v Tabulce navrhovaných lokalit do Změny č. 1 ÚP 

města Sedlčany uplatněných v období 05/2017 – 07/2018 a znázorněných v grafické 

části dokumentace na mapovém podkladu, která tvoří společně nedílnou Přílohu 

k výroku tohoto usnesení, do Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany; 

b) schvaluje, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, tzv. 

Pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu obsažené ve Zprávě 

o uplatňování územního plánu.  

c) bere na vědomí předloženou Zprávu o uplatnění Územního plánu města Sedlčany 

v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).“ 

Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 18; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 273/2014-2018. 
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(Poznámka: Dokument „Tabulka navrhovaných lokalit do Změny č. 1 ÚP města Sedlčany 

uplatněných v období 05/2017 – 07/2018“ je Přílohou č. 2 k tomuto Zápisu a k přijatému 

Usnesení.) 

 

 

5. Majetkové záležitosti města Sedlčany 

 

5.1 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany manželům do SJM, oba trvale bytem 

Sedlčany 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu; sdělil i další údaje potřebné k rozhodnutí.  

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že manželé (žadatelé) při stavbě rodinného domu v Sedlčanech 

provedli se souhlasem města oplocení své nemovitosti tak, že tento plot tvoří jednu linii se 

sousedními rodinnými domy. Při stavbě plotu s podezdívkou tak došlo k částečnému připlocení 

pozemku ve vlastnictví města. V souladu s původní dohodou nechali manželé vyhotovit 

geometrický plán, z kterého vyplývá, že připlocený pozemek, tj. nově oddělený pozemek parc. 

č. 2973/126 má výměru 16 m2. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ 

Sedlčany.  

Rada města Sedlčany dne 5. září t. r., viz usnesení č. RM 93-1597/2014-2018 doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku žadatelům, a to za jednotkovou cenu 

150,00 Kč/m2, tj. za celkovou cenu ve výši 2.400,00 Kč (dle schváleného ceníku Zastupitelstva 

města Sedlčany).  

 

Přílohou k čerpání doplňujících informací k tomuto bodu jednání byl snímek katastrální mapy 

(situace).  

 

Referující k této problematice uvedl další upřesňující údaje k hranicím pozemku. 

 

Pan starosta referujícímu poděkoval. 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2973/126, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 16 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu 

s geometrickým plánem Energonu Dobříš, s. r. o., č. plánu 2591-1470/2018 ze dne 12. července 

2018, a to manželům do SJM, oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, 

tj. celkem za kupní cenu 2.400,00 Kč.“ 
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Hlasování: z přítomných 18 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 17; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 1; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 274/2014-2018. 

 

5.2 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany manželům do SJM, oba trvale bytem 

Sedlčany 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu; sdělil i další údaje potřebné k rozhodnutí.  

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že dne 23. dubna t. r. obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku, Žádost manželů, kteří v souvislosti s rekonstrukcí svého rodinného domu ve městě 

Sedlčany (viz snímek katastrální mapy), žádají o odkoupení části pozemku parc. č. 909/1, tj. 

část veřejného prostranství v sousedství jejich domu. Rada města Sedlčany na svém zasedání 

dne 2. května t. r. záměr prodeje předběžně doporučila a uložila Odboru majetku, aby byl 

vyhotoven potřebný geometrický plán. Na základě vyhotoveného geometrického plánu, kterým 

byla z původního pozemku parc. č. 909/1 oddělena požadovaná část, tj. parc. č. 909/103 

o výměře 21 m2, byl záměr prodeje řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany. 

Rada města Sedlčany dne 5. září t. r., viz usnesení č. RM 93-1598/2014-2018 doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku žadatelům, a to za jednotkovou cenu 

150,00 Kč/m2, tj. za celkovou cenu ve výši 3.150,00 Kč (dle schváleného ceníku Zastupitelstva 

města Sedlčany).  

Přílohu k tomuto bodu jednání tvoří snímek katastrální mapy a kopie geometrického plánu. 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Sedlčany se v čase 18:03 hod. dostavuje zastupitel 

pan Ing. Martin Havel. Tímto okamžikem je počet přítomných členů zastupitelstva na zasedání 

ZM celkem 19. Od tohoto okamžiku se počet zastupitelů přítomných tomuto veřejnému zasedání 

Zastupitelstva města Sedlčany nezměnil. 

 

Pan starosta referujícímu poděkoval. 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 909/103, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu 

s geometrickým plánem č. 2583-38/2018 ze dne 30. července 2018, a to manželům do SJM, 

oba trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

3.150,00 Kč.“ 
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Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 275/2014-2018. 

 

5.3 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ žadatele FO 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu; sdělil i další údaje potřebné k rozhodnutí.  

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že dne 16. dubna t. r. obdržel Městský úřad Sedlčany, Odbor 

majetku, Žádost FO, vlastníka jedné z nemovitostí (domů) Solopysky, o odprodej částí 

pozemků parc. č. 141/19 a parc. č. 141/20 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec Sedlčany. FO 

nabyla vlastnictví k nemovitosti Solopysky v roce 2004 na základě darovací smlouvy a od této 

doby v dobré víře užíval tuto nemovitost, tj. parc. č. st. 42, druhem pozemku zastavěná plocha 

a nádvoří (viz snímek katastrální mapy). Dodatečně zjistil, že má připloceny části výše 

uvedených pozemků ve vlastnictví města.  

Na základě žádosti nechal Odbor majetku zpracovat geometrický plán, kterým byl zaměřen 

skutečný stav, tzn., že bylo zaměřeno stávající oplocení. Tímto geometrickým plánem č. 231-

36/2018 ze dne 2. srpna 2018, byla z původního pozemku parc. č. 141/20 oddělena část 

pozemku označená jako díl „b“ o výměře 49 m2 a z původního pozemku parc. č. 141/19 

oddělena část pozemku označená jako díl „a“ o výměře 95 m2, celkem tudíž 144 m2 (viz kopie 

geometrického plánu). 

V souladu s usnesením Rady města Sedlčany ze dne 22. srpna t. r., byl záměr prodeje řádně 

zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany, a to dle výše uvedeného geometrického plánu. 

Následně na svém zasedání dne 5. září t. r. Rada města Sedlčany usnesením č. RM 93-

1599/2014-2018, písm. a) doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku 

parc. č. 141/20 o nové výměře 144 m2, a to žadateli za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2 (dle 

schváleného ceníku Zastupitelstva města Sedlčany), tj. za celkovou kupní cenu ve výši 

14.400,00 Kč. 

Přílohou k tomuto bodu jednání je snímek katastrální mapy, kopie geometrického plánu. 

 

V rámci místního šetření při vytyčení hranic pozemků v k. ú. Solopysky u Třebnic, viz výše 

zmíněný geometrický plán č. 231-36/2018, bylo na místě navrhnuto vlastníkům pozemků, tj. 

panu původnímu žadateli a spoluvlastníkům (dalším dvěma FO), aby prostřednictvím Odboru 

majetku požádali o odprodej pozemků ve vlastnictví města do podílového vlastnictví, neboť se 

jedná o pozemky, které sousedí s jejich nemovitostmi a ve skutečnosti tyto užívají a slouží jako 

přístupová cesta k jejich nemovitostem. Jedná se o pozemky parc. č. 141/52 o výměře 31 m2 

a parc. č. 141/19 o výměře 86 m2 (viz příloha k bodu 3 až 6 – kopie geometrického plánu).  

Záměr prodeje byl rovněž řádně zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany, tj. společně 

s ostatními pozemky uvedenými v geometrickém plánu. 

Rada města Sedlčany dne 5. září t. r. svým usnesením č. RM 93-1599/2014-2018, písm. b) 

doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemků parc. č. 141/52 a parc. 

č. 141/19 o celkové výměře 117 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic do podílového vlastnictví více 

FO za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve výši 11.700,00 Kč. 

 

Při zaměření výše uvedených pozemků v k. ú. Solopysky u Třebnic bylo zároveň zjištěno, 

že mimo výše uvedené mají připloceny pozemky ve vlastnictví města i další majitelé 

sousedních nemovitostí. 



 33 

Rada města Sedlčany dne 5. září t. r. svým usnesením č. RM 93-1599/2014-2018, písm. c) a d) 

rovněž doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej zaplocených částí pozemků 

za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. jedné FO za kupní cenu ve výši 6.700,00 Kč a dalším 

dvěma FO za kupní cenu ve výši 5.600,00 Kč – vizte návrh usnesení. 

 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 141/20, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 144 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, 

obec Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem Ing. Lubomíra Soukupa č. plánu 231-

36/2018 ze dne 2. srpna 2018, a to FO, trvale bytem Solopysky, za jednotkovou cenu 

100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 14.400,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 276/2014-2018. 

 

5.4 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ prodeje pozemků do podílového spoluvlastnictví více osadníkům (FO) 

Důvodová zpráva je totožná jako u předchozího bodu jednání (5.3). 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemků parc. č. 141/19, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 86 m2 a parc. č. 141/52, druhem 

pozemku ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 31 m2, v k. ú. Solopysky 
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u Třebnic, obec Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem č. 231-36/2018 ze dne 2. srpna 

2018, a to do podílového vlastnictví třech FO.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 277/2014-2018. 

 

5.5 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ nápravy majetkoprávních vztahů s FO  

Důvodová zpráva je totožná jako u bodu (5.3) tohoto jednání ZM.  

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 141/53, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 67 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem č. 231-36/2018 ze dne 2. srpna 2018, a to FO, 

trvale bytem Solopysky, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

6.700,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 278/2014-2018. 

 

5.6 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany; případ prodeje pozemků do podílového spoluvlastnictví dvěma FO 

(pro každého vlastníka podíl id. ½)  

Důvodová zpráva je totožná jako u bodu (5.3) tohoto jednání ZM.  

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  
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Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 141/54, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 56 m2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, obec 

Sedlčany, v souladu s geometrickým plánem č. 231-36/2018 ze dne 2. srpna 2018, a to do 

podílového vlastnictví FO, za jednotkovou cenu 100,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

5.600,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 279/2014-2018. 

 

5.7 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v ulici Víta Nejedlého v Sedlčanech; 

případ do SJM manželů  

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu; sdělil i další údaje potřebné k rozhodnutí.  

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že při výstavbě rodinných domů v době před provedenou 

digitalizací pozemků, došlo v řadě případů k oplocení stavebních parcel, které v současné době 

zasahují do pozemků ve vlastnictví města. Stalo se tak i v případě majitelů nemovitostí v ulici 

Víta Nejedlého. 

Odbor majetku zajistil vyhotovení geometrického plánu č. 2582-37/2018 ze dne 14. července 

2018. Tímto geometrickým plánem byly zaměřeny současné hranice užívaných pozemků 

(oplocení) a z původního pozemku parc. č. 659/1 ve vlastnictví města Sedlčany byly odděleny 

pozemky parc. č. 659/8 o výměře 82 m2 a parc. č. 659/9 o výměře 15 m2, přičemž z pozemku 

parc. č. 726/1, který je ve vlastnictví manželů (SJM), byla oddělena část pozemku, tj. parc. 

č. 726/3 o výměře 2 m2, která je ve skutečnosti součástí místní komunikace (ulice Víta 

Nejedlého) ve vlastnictví města Sedlčany; viz přílohy k bodu 7 a 8 – snímek katastrální mapy 

+ kopie geometrického plánu. Záměr majetkového vypořádání dle uvedeného geometrického 

plánu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany.  

Rada města Sedlčany dne 5. září t. r. svým usnesením č. RM 93-1600/2014-2018, písm. a) 

doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej pozemku parc. č. 659/8 o výměře 

82 m2 do vlastnictví manželů (SJM) za dohodnutou cenu 4.200,00 Kč, neboť doložili Odboru 

majetku „Rozhodnutí“ bývalého Okresního národního výboru Příbram ze dne 14. ledna 1975, 

dle kterého zakoupili pozemek o celkové výměře 798 m2 (dle současné evidence katastru 

nemovitostí vlastní pouze 744 m2). Současná výměra pozemků v jejich vlastnictví, včetně parc. 

č. 659/8 oddělené uvedeným geometrickým plánem, činí celkem 826 m2 (tj. zmíněných 744 m2 

+ doměřených 82 m2). Manželé však požadují, aby uhradili pouze rozdíl ceny mezi současnou 

výměrou 826 m2 a původně zaplacenou výměrou 798 m2, tzn. 28 m2 (nikoliv doměřených 

82 m2) za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. kupní cenu v celkové výši 4.200,00 Kč, což Rada 

města Sedlčany doporučuje; viz návrh usnesení. 

 

Usnesením č. RM 93-1600/2014-2018 písm. b) bylo Zastupitelstvu města Sedlčany zároveň 

doporučeno schválit směnu pozemků mezi dalšími vlastníky a městem Sedlčany s tím, že město 

převede těmto vlastníkům pozemek parc. č. 659/9 o výměře 15 m2 a tito vlastníci převedou 

městu pozemek parc. č. 726/3 o výměře 2 m2. Rozdíl ve výměře směnovaných pozemků bude 

vypořádán za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tzn. že tito vlastníci převedou na účet města 

Sedlčany částku 1.950,00 Kč.  
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Přílohou k tomuto bodu jednání (respektive k bodu 5.7 a 5.8 je snímek katastrální mapy a kopie 

geometrického plánu. 

 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 659/8, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, v souladu 

s geometrickým plánem č. 2582-37/2018 ze dne 14. července 2018, a to manželům, oba trvale 

bytem Sedlčany, za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 4.200,00 Kč.“  

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 280/2014-2018. 

 

5.8 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany v ulici Víta Nejedlého v Sedlčanech; 

případ manželů do SJM 

Důvodová zpráva je totožná jako u bodu (5.7) tohoto jednání ZM.  

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje směnu pozemků s tím, že město Sedlčany převede 

do vlastnictví manželů, oba trvale bytem Sedlčany, pozemek parc. č. 659/9, druhem pozemku 

ostatní plocha, způsobem využití jiná plocha, o výměře 15 m2, který byl oddělen z pozemku 

parc. č. 659/1 ve vlastnictví města Sedlčany, vedený na LV 10001 pro k. ú. Sedlčany, a manželé 

převedou na město Sedlčany pozemek parc. č. 726/3, druhem pozemku zahrada, o výměře 2 m2, 

který byl oddělen z pozemku parc. č. 726/1 vedeném na LV 1040 pro k. ú. Sedlčany (viz 

geometrický plán č. 2582-37/2018 ze dne 14. července 2018). Manželé zároveň uhradí městu 
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Sedlčany částku ve výši 1.950,00 Kč, tj. hodnotu rozdílu výměr směňovaných pozemků, činící 

13 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 281/2014-2018. 

 

5.9 Prodej pozemků ve vlastnictví města Sedlčany manželům do SJM 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu; sdělil i další údaje potřebné k rozhodnutí.  

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že žadatelé vlastní pozemky parc. č. 538/3, parc. č. 537/4 

a parc. č. 560/5, které se nacházejí na křižovatce ulic Sadová a K Cihelně v Sedlčanech (viz 

příloha k bodu 5.9 – snímek katastrální mapy), které do budoucna hodlají využít k výstavbě 

rodinného domu. Vzhledem k tomu, že uvedené pozemky mají celkovou výměru 753 m2, 

požádala paní Martina Miklasová dne 9. července t. r. město Sedlčany o odkup části sousedních 

pozemků, které bezprostředně sousedí s její stavební parcelou, a to tak, aby výměra dosáhla 

minimálně 800 m2, což je z hlediska územního plánu města nezbytná podmínka k vydání 

stavebního povolení. 

Rada města Sedlčany dne 25. července t. r. předběžně schválila tento záměr prodeje 

požadovaných částí pozemků. V návaznosti na schválený záměr byl doložen GP č. 2598-

115/2018, kterým byly odděleny požadované části pozemků, tj. parc. č. 537/7 o výměře 2 m2, 

parc. č. 537/9 o výměře 23 m2, parc. č. 560/7 o výměře 4 m2 a parc. č. 2762/16 o výměře 19 m2 

(viz kopie geometrického plánu).  

Rada města Sedlčany dne 5. září t. r. svým usnesením č. RM 93-1601/2014-2018 doporučila 

Zastupitelstvu města Sedlčany schválit prodej výše uvedených pozemků manželům do SJM 

za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem 48 m2 za kupní cenu ve výši 7.200,00 Kč, čímž 

celková výměra stavební parcely bude činit 801 m2. 

Přílohou k tomuto bodu jednání je snímek katastrální mapy, kopie geometrického plánu. 

 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka se dotázal: „Proč město Sedlčany neprodává tyto pozemky 

za cenu stavebního pozemku, když se nacházejí v městské zástavbě?“  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, odpověděl, že je ve věci postupováno 

podle zaužívaného schématu. Pozemky jsou realizovány podle evidence KN, tedy v kulturách 

podle výpisu z listu vlastnictví, ve kterých jsou vedeny (dle druhu pozemku a způsobu využití).  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, se jmenovaného dotázal, zda uvedené 

má vnímat jako protinávrh původního návrhu usnesení. 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že na protinávrhu netrvá a podávat jej nebude. 

Pan Jiří Dundr se dotázal, zda žadatelé stavební parcelu (stávající pozemek), který nyní vlastní 

předtím koupili z vlastnictví a majetku města Sedlčany.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, odpověděl, že nikoli; pozemek, který 

nyní vlastní nebyl původním vlastnictví města Sedlčany; od města Sedlčany jej nekoupili 

(vlastnická práva nabyli dědictvím). 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se již nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 
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Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat (hlasováno bylo o původním návrhu): 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje v souladu s geometrickým plánem č. 2598-115/2018, 

prodej pozemků parc. č. 537/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití neplodná 

půda, o výměře 2 m2, parc. č. 537/9, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem využití 

neplodná půda, o výměře 23 m2, parc. č. 560/7, druhem pozemku ostatní plocha, způsobem 

využití ostatní komunikace, o výměře 4 m2 a parc. č. 2762/16, druhem pozemku ostatní plocha, 

způsobem využití ostatní komunikace, o výměře 19 m2, vše v k. ú. a obci Sedlčany, a to 

manželům do SJM, celkem výměra 48 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za kupní cenu 

v celkové výši 7.200,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 282/2014-2018. 

 

5.10 Prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany FO, trvale bytem Sedlčany 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu; sdělil i další údaje potřebné k rozhodnutí.  

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že dne 17. srpna t. r. se Odbor majetku zúčastnil místního 

šetření, kde na základě objednávky FO, trvale bytem Sedlčany, byly vytyčeny hranice jeho 

pozemků v lokalitě Na Červeném Hrádku (vizte přílohu k bodu 5.10 – snímek katastrální 

mapy). Bylo shledáno, že v sousedství pozemků ve vlastnictví žadatele se nachází pozemek 

parc. č. 2408/61, druhem pozemku trvalý travní porost o výměře 9 m2 ve vlastnictví města 

Sedlčany. Tento pozemek se nachází mimo místní komunikaci a pro město je zcela nepotřebný. 

V případě prodeje pozemku FO by došlo k narovnání hranice. Proto bylo FO doporučeno, 

aby v případě jeho zájmu požádal město o odprodej tohoto pozemku. Žádost obdržel Odbor 

majetku dne 3. září t. r. a následně dne 5. září t. r. předložil tuto k projednání Radě města 

Sedlčany, která svým usnesením č. RM 93-1602/2014-2018 uložila Odboru majetku, aby záměr 

prodeje byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany a zároveň s ohledem na malou výměru 

a polohu pozemku doporučila Zastupitelstvu města Sedlčany schválit tento prodej, tj. uzavřít 

s panem Ladislavem Dvořákem kupní smlouvu, dle které město prodá pozemek parc. 

č. 2408/61 o výměře 9 m2 za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. za kupní cenu ve výši 

1.350,00 Kč. 

Přílohou k tomuto bodu jednání je snímek katastrální mapy. 

 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 
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Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  

 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje prodej pozemku parc. č. 2408/61, druhem pozemku 

trvalý travní porost, způsobem ochrany ZPF, o výměře 9 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to FO, 

trvale bytem Sedlčany, za jednotkovou cenu 150,00 Kč/m2, tj. celkem za kupní cenu 

1.350,00 Kč.“ 

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 283/2014-2018. 

 

5.11 Uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ na pozemku ve vlastnictví města 

Sedlčany; akce „Vodovod Dublovice“ 

Pověřeným zpravodajem k tomuto konkrétnímu bodu jednání, byl určen pan Ing. Miroslav 

Hölzel, místostarosta města Sedlčany. Pan místostarosta stručně a věcně problematiku uvedl 

a okomentoval Důvodovou zprávu; sdělil i další údaje potřebné k rozhodnutí.  

 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že obec Dublovice se prostřednictvím společnosti 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., která pro Dublovice zajišťuje stavbu „Vodovod 

Dublovice“, obrátila na město Sedlčany s Žádostí o uzavření „Smlouvy o právu k provedení 

stavby“, která se týká stavby vodojemu v rámci zmíněné investice, a to na pozemku parc. 

č. 61/2 v k. ú. Příčovy (lokalita Deštno), který je v majetku města Sedlčany. 

Návrh Smlouvy o právu k provedení stavby byl předložen k projednání Radě města Sedlčany 

dne 5. září t. r.  

Rada města Sedlčany mimo jiné i s odvoláním se na své usnesení ze dne 21. června 2017 č. RM 

65-1044/2014-2018, kterým bylo schváleno uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě na stavbu „Vodovodu Dublovice“, doporučila Zastupitelstvu města 

Sedlčany schválit uzavření výše uvedené Smlouvy, viz usnesení ze dne 5. září t. r. č. RM 93-

1603/2014-2018, což je rovněž v souladu s ustanovením § 85 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Záměr výstavby vodojemu na pozemku 

ve vlastnictví města Sedlčany byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Sedlčany. 

Přílohou k tomuto bodu jednání je zobrazení situace z projektové dokumentace.  

 

Předsedajícím zasedání ZM, panem Ing. Jiřím Burianem, starostou města, byla otevřena 

rozprava zastupitelského sboru: 

 

Do otevřené rozpravy zastupitelského sboru se nikdo z přítomných zastupitelů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy zastupitelského sboru na tomto místě k uvedené problematice byla 

předsedajícím zasedání ZM ukončena. 

 

Rozprava veřejnosti: 

Do otevřené rozpravy veřejnosti se nikdo z přítomných občanů nepřihlásil. 

Možnost rozpravy přítomné veřejnosti k uvedené problematice byla na tomto místě 

předsedajícím zasedání ZM ukončena.  
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Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, vyzval referujícího k přednesení následujícího výroku 

návrhu usnesení, o kterém nechal hlasovat: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje uzavření „Smlouvy o právu k provedení stavby“ mezi 

městem Sedlčany, jako vlastníkem nemovitosti a obcí Dublovice, jako stavebníkem, která se 

týká stavby vodojemu v rámci stavby „Vodovod Dublovice“ na pozemku parc. č. 61/2 v k. ú. 

Příčovy, který je ve vlastnictví a majetkové evidenci města Sedlčany.“  

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 284/2014-2018. 

 

5.12 Úplatný převod pozemku ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových na vlastníky bytů v bytovém domě Sedlčany č. p. 530 a č. p. 

531 

Referujícím k řešené problematice byl pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města. 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že město Sedlčany již 15. června 2006 uzavřelo Smlouvu 

o nájmu nemovitosti s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též 

„ÚZSVM“), na základě které užívalo a dosud užívá pozemek parc. č. 597/1, druhem pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m2 v k. ú. Sedlčany.  

Již při prodeji městských bytů v bytovém domě č. p. 530 a č. p. 531 v ulici Víta Nejedlého 

v Sedlčanech, což bylo v roce 2010, řešil Odbor majetku s ÚZSVM možnost převodu pozemku 

parc. č. 597/1, který se nachází pod uvedeným bytovým domem. V této době nebylo možno 

převod realizovat, neboť se jednalo o původní církevní majetek, který nebylo možno převést 

do vlastnictví jiné osoby, tzn. ani města Sedlčany. Jelikož ze strany církve, tj. Římskokatolické 

farnosti Sedlčany, nebylo v termínu určeném zákonem požádáno o navrácení tohoto majetku, 

Odbor majetku opětovně zahájil jednání s ÚZSVM o převedení vlastnického práva 

k uvedenému pozemku. Z důvodu, že pozemek je veden jako zastavěná plocha a nádvoří, nelze 

pozemek převést bezúplatně, a tudíž je ze strany ÚZSVM předkládána ke schválení Kupní 

smlouva č. ÚZSVM/SPB/2859/2018-SPBM. 

Z důvodu dodržení stejných podmínek při prodeji městských bytů, kdy ve všech případech byly 

prodávány bytové domy společně se zastavěným pozemkem, přijala Rada města Sedlčany dne 

4. října 2017 usnesení č. RM 70-1164/2014-2018, kterým v souvislosti s Žádostí o úplatný 

převod pozemku parc. č. 597/1 schválila, že v případě uzavření Kupní smlouvy uhradí město 

Sedlčany celou kupní cenu. Z těchto důvodů je Zastupitelstvu města Sedlčany předkládán 

uvedený návrh usnesení. 

 

Přílohou k tomuto bodu je snímek z katastru nemovitostí. 

 

Zastupitelé spolu s Pozvánkou na dnešní jednání obdrželi návrh výroku usnesení ve znění: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje Smlouvu o úplatném převodu vlastnického práva 

k nemovitým věcem č. ÚZSVM/SPB/2859/2018-SPBM, na základě které převodce, tj. Česká 

republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převádí na nabyvatele, tj. 

na spoluvlastníky jednotlivých bytů v obytném domě Sedlčany č. p. 530 a č. p. 531 (viz LV 

3152 pro k. ú. Sedlčany, jehož podílovým členem je rovněž město Sedlčany – podíl id. 

234/5019), úplatně pozemek parc. č. 597/1, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 105 m2 v k. ú. a obci Sedlčany, a to za kupní cenu 109.000,00 Kč s tím, že město 

Sedlčany uhradí celou kupní cenu.“ 

 

Referující k této problematice, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, 

opakovaně sdělil, že je na převáděný pozemek uzavřena Nájemní smlouva (zajištěny právní 
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důvody užívání pozemku zastavěného stavbou). Jedná se o původní majetek Římskokatolické 

farnosti Sedlčany. Na tento pozemek nelze uplatnit bezúplatný převod vlastnictví ve veřejném 

zájmu, a to postupem podle zákona o majetku státu. Pozemky zastavěné bytovými domy se 

převádějí z vlastnictví ČR za úplatu (s využitím institutu Kupní smlouvy). 

 

K problematice byla otevřena rozprava zastupitelského sboru: 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka sdělil, že k uvedenému návrhu úplatného převodu pozemku 

zastavěného bytovým domem má dvě poznámky (zejména zda je úhrada za pozemek ošetřena 

v původních Kupních smlouvách). 

Nejprve poukázal na výši jednotkové ceny (přes 1.000,00 Kč/m2) a dále na to, zda je k dispozici 

návrh smluvního ujednání, na základě kterého je pozemek úplatně převáděn z vlastnictví ČR 

vlastníkům bytů (mezi nimi je i město Sedlčany), případně odkázal na potřebu znalosti 

dřívějšího smluvního ujednání, jehož předmětem byla koupě bytů z vlastnictví města Sedlčany 

do osobního vlastnictví nynějším vlastníkům bytových jednotek. Předmět tohoto smluvního 

ujednání může dnešní převod do určité míry limitovat. Je třeba znát jeho podmínky, jako i to, 

zda nebylo vlastníkům bytových jednotek něco městem Sedlčany přislíbeno, co by mohlo být 

předmětem dřívějších Kupních smluv.  

Dotázal se, zda je ve smluvním ujednání uvedeno, že se pozemek v budoucnu stane vlastnictvím 

(majetkem) města a zda je tato záležitost smluvně ošetřena, tedy zda je tato záležitost 

zapracována do smluvního ujednání o koupi bytů, pokud ne, spatřuje pan Mgr. et Mgr. Rostislav 

Hefka v této záležitosti dnes předkládané určitý právní problém.  

K výši kupní ceny pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, sdělil, že kupní 

cena je stanovena na základě znaleckého posudku, tedy za dodržení podmínek určených 

zákonem o majetku státu.  

K druhé části záležitosti vystoupil vyzvaný pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku, který 

k věci sdělil, že v původních Kupních smlouvách je převod pozemku ošetřen, přičemž úplatný 

převod pozemku – předkládaná smlouva mezi ČR – ÚZSVM  a jednotlivými vlastníky, včetně 

města, bude realizován za kupní cenu, kterou uhradí město, a to z důvodu zachování jednotného 

přístupu k prodeji městských bytů do vlastnictví smluvních uživatelů, neboť veškeré byty byly 

prodávány včetně majetkově vypořádaných pozemků (majetkově dořešených vztahů 

k zastavěným pozemkům).  

Záležitost tedy byla skutečně ošetřena, a to to z důvodu zachování jednotného postupu, 

jak uvedeno, a to pro všechny případy privatizovaných bytových domů. Pozemek zastavěný 

bytovým domem je realizován spolu s byty do podílového vlastnictví vlastníků bytů, a to 

v ceně, která je určena dřívějším rozhodnutím Zastupitelstva města Sedlčany, jako cena 

jednotková (smluvní) k privatizaci bytových domů. Problém spočívá v tom, že s pozemkem 

doposud nebylo možné nakládat, neboť se jedná o bývalý církevní majetek. Z tohoto důvodu je 

doposud nevypořádán. U ostatních bytových domů jsou pozemky zastavěné již převedeny spolu 

s bytovými jednotkami a jejich cena, za kterou byly vykoupeny, nebyla předmětem dohadů. 

Záležitost je právě s ohledem na zachování rovných možností takto navrhována řešit. 

V dřívějším smluvním ujednání je uvedeno, že jakmile město Sedlčany pozemek nabyde 

do svého vlastnictví, převede jej na vlastníky bytů.  

Konstrukce návrhu smluvního ujednání je nyní navrhována tak, že ČR – Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových uzavírá Smlouvu se všemi vlastníky bytů bytového domu, mezi 

nimiž je i město Sedlčany s tím, že celou výši kupní ceny uhradí město Sedlčany. 

V pokračující rozpravě pan Ing. Jiří Burian, starosta města sdělil, že ve všech případech 

privatizovaných bytů nikdy nerozlišujeme hodnotu zastavěného pozemku a hodnotu bytu. Cena 

ke koupi bytu je stanovena jako násobek výměry bytu a jednotkové ceny za 1 m2. Vypořádání 

vlastnictví k zastavěnému pozemku lze vnímat jako skutečnost promítnutou do ceny bytu jeho 

výměrou. Nikdy jsme nerozlišovali pozemek od bytu, naopak vnímali jej jako nedílnou součást 
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(ideální společná součást). Kdybychom věc dříve pojali a vnímali jiným přístupem, pak bychom 

věc řešili jinak a bylo by to ve Smlouvě ošetřeno. 

Konstrukce návrhu Smlouvy je taková, že město jako jeden z podílníků uhradí celou kupní 

cenu, avšak vlastnictví bude Kupní smlouvou převedeno všem jednotlivým podílníkům 

(vlastníkům bytů). 

  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že návrh Kupní smlouvy, kterým je vlastnictví pozemku 

zastavěného stavbou bytového domu převáděno z ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, nemá k dispozici, jako ani ostatní zastupitelé, jak ji tedy má schválit (ve vztahu 

k výroku návrhu usnesení). 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany sdělil, že Smlouva při odesílání Pozvánky nebyla 

k dispozici, jedná se o standardizovanou smlouvu, jejíž návrh vypracovali právníci Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. sdělil, že nepovažuje za problém Smlouvu zaslat později, jakmile 

by byla městu doručena.  

Na tomto místě předsedající veřejnému zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města 

Sedlčany, navrhl tento bod, a to s ohledem na výše uvedené, dále neprojednávat a vypustit 

z dnešního programu veřejného zasedání.  

 

Přednesen byl následující návrh výroku usnesení: 

„Zastupitelstvo města Sedlčany schvaluje, a to na návrh pana Ing. Jiřího Buriana, starosty města 

Sedlčany, vyřazení ze schváleného programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 

č. 20/2018 dne 24. září 2018 bod pod označením „5.12“ a názvem „Úplatný převod pozemku 

ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

na vlastníky bytů v bytovém domě Sedlčany č. p. 530 a č. p. 531“.“     

Hlasování: z přítomných 19 zastupitelů na 20. zasedání ZM bylo pro 19; proti 0; zdržel se 0; 

nepřítomen hlasování 0; přítomen hlasování, avšak nehlasoval 0. 

Závěr: Usnesení bylo Zastupitelstvem města Sedlčany přijato a opatřeno administrativní 

značkou 285/2014-2018. 

 

  

6. Diskuse 

Pan Ing. Jiří Burian, starosta města, předsedající veřejnému zasedání Zastupitelstva města 

Sedlčany, v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Sedlčany a zákonným ustanovením 

řízení procesu veřejného zasedání zastupitelstva otevřel nejprve diskusi zastupitelů a následně 

se obrátil na přítomné zástupce veřejnosti (občany).  

 

Poznámka: Příspěvky jsou sestaveny do struktury dle chronologie času a označeny dle 

předmětu témat, ačkoli se tato částečně prolínají. Pro dokumentaci je uvedena pouze podstata 

předmětu diskusního příspěvku, nikoli doslovné výroky do diskuse přihlášených oprávněných 

osob. 

 

 

6.1 Diskuse zastupitelského sboru města Sedlčany 

 

6.1.1 Diskusní příspěvek č. 1/20 – „Anonymní sdělení k osobě vedoucího Zimního stadionu 

Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka 

Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka otevřel problém uvedené anonymní stížnosti; konstatoval, že pan 

Ing. Jiří Burian, starosta města Sedlčany, pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města 

Sedlčany a další, autorem patrně vybraní zastupitelé města Sedlčany, a to pan Ing. Pavel 
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Švagr, CSc., pan Ing. Martin Havel a Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka obdrželi písemnost, která 

není autorizována. Jedná se o anonymní psaní, které obsahuje množinu výroků, jenž jsou 

nařčením proti osobě vedoucího správce Zimního stadionu Sedlčany a které jsou spojeny 

s vlastním výkonem a pravomocemi, funkcí a určením popisu práce správce uvedeného 

sportoviště. Diskutující vyslovil předpoklad o tom, že patrně ostatní zastupitelé, vyjma 

jmenovaných, písemností doposud nedisponují. 

Podle vyjádření diskutujícího, by se měl dokument stát předmětem šetření příslušných orgánů 

činných v trestním řízení a orgánů města Sedlčany, aby nařčení byla prošetřena a stav 

v dokumentu uvedený, byl prověřen příslušnými orgány města Sedlčany.  

Diskutujícím nebyl uveden úplný průvod obsahem dokumentu, pouze se omezil na sdělení, 

že je například v písemnosti uvedeno, že správce Zimního stadionu Sedlčany je na základě dvou 

pracovních smluv zaměstnancem města Sedlčany a z tohoto titulu pobírá vysoké a nepřiměřené 

mzdy, odkud pak pramení funkci nepřiměřené výdaje, spojené s vybranými hmotnými statky, 

které údajně správce vlastní a z jejichž požitků užívá.  

Pan starosta sdělil, že se zjevně jedná o určitou zášť vůči osobě správce, o čemž je přesvědčen 

a z obsahu písemnosti je tato věc zřejmá.  

Zimní stadion Sedlčany spadá pod správu Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové 

organizace, která je zaměstnavatelem vedoucího správce, nikoli město. Dokument bude předán 

řediteli tohoto subjektu, panu Pavlu Bednářovi k prošetření a následnému osvětlení skutečnosti 

před výkonným orgánem, Radou města Sedlčany, a to na nejbližším jednání. Pan starosta uvedl, 

že zvažuje rovněž přizvání samotného nařčeného správce (vedoucího střediska). Tento 

disponuje uzavřenou standardní Pracovní smlouvou, je tedy nyní v pracovním poměru. 

 

Do diskuse se přihlásil pan Ing. Pavel Švagr, CSc., který se všech přítomných zastupitelů 

dotázal, kdo písemnost obdržel a nabídl se, že ji všem zastupitelům, s předpokladem doposud 

neinformovaným, rozešle. 

 

Pan starosta k uvedené nabídce sdělil, že mu bytostně vadí anonymita stížnosti (sdělení), není 

věc možné s autorem projednat a zaslat odpověď; není známa skutečná množina adresátů, 

zda byl dokument předán Policii ČR, případně, jak to v takových případech anonymních 

nařčení bývá a zkušenosti i z prostředí města Sedlčany tomu svědčí, anonymní autor vyžaduje 

pro uspokojení zvýšenou pozornost, tak i tisku. Informace označil za vskutku podivné. 

Pan starosta dále uvedl obdobný případ z minulosti, na kterém demonstroval postup 

vyšetřovatelů i zavádějící praktiky autora dokumentu (uvedena neexistující smyšlená a lživá 

adresa). 

Pan Ing. Martin Havel potvrdil, že písemnost také obdržel. 

Pan starosta věc přislíbil projednat na zasedání RM, případně připravit k věci vyjádření města, 

a to po vytěžení nařčeného a jeho nadřízeného, případně po uzavření vlastního šetření. Konečné 

slovo v uvedeném případě, je-li stížnost důvodná, by měly mít orgány činné v trestním řízení.  

 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 1/20 nevyžaduje okamžité písemné vypořádání. Je podnětem 

pro žádoucí výkony odpovědných orgánů a odpovědných osob, případně orgánů činných 

v trestním řízení. 

Úkol:  

1. Všem zastupitelům bude písemnost zaslána. 

2. Všem zastupitelům bude po projednání v RM zasláno sdělení se stanoviskem tohoto orgánu 

města Sedlčany ve věci případu. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
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6.1.2 Diskusní příspěvek č. 2/20 – „Podmínky zajištění měřičů rychlosti“; diskusní 

příspěvek přednesl pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka  

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka vznesl dotaz, zda město Sedlčany objednalo další měřiče 

rychlosti (v počtu 4 ks), které měly být v pátek, dne 21. září 2018 instalovány na určená místa 

dle rozhodnutí příslušného správního úřadu.  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany, objasnil, že se jedná o dva měřiče 

do místní části (osady) Libíň a dva měřiče do osady Solopysky. Pořízeny byly na základě 

požadavku občanů a dále výběrem s nároky objednatele na potřebné funkce. 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka konstatoval, že se mu pořizovací cena zdá vyšší oproti ceně, 

kterou dohledal na internetu. 

Pan místostarosta sdělil, že se jedná o cenu včetně instalace kompletu dodávky a doplnil, 

že kvalita a funkcionalita v porovnání cen výrobků je podstatná; jedná se o kvalitní měřiče 

rychlosti. 

Cena 4 ks měřičů a ukazatelů byla 207.152,00 Kč včetně DPH od firmy GEMOS DOPRAVNÍ 

SYSTÉMY, a. s.; IČO 24132098; se sídlem Praha, Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice; 

ukazatele jsou typu GEM CDU 2605 D L C30. 

Pan místostarosta sdělil, že je objednával osobně; tento typ je jeden z nejlepších, komunikuje 

s účastníkem provozu. 

Pan Mgr. et Mgr. Rostislav Hefka objasnil způsob typového porovnání cen. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 1/20 je považován za vypořádaný.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.3 Diskusní příspěvek č. 3/20 – „Bezpečnost předávání pracovních dokumentů 

s obsahem osobních údajů občanů“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, 

CSc. 

Diskutující konstatoval, že jsou na www stránkách města Sedlčany zveřejněny údaje 

o kontaktech členů ZM a přitom pracovní materiály jsou zasílány na jiné e-mailové adresy. 

Sdělení Městského úřadu Sedlčany: 

S ohledem na Nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob (občanů), je nanejvýš žádoucí 

pracovní materiály obsahující osobní údaje občanů, určené zastupitelům k rozhodnutí, posílat 

do chráněných a k tomuto účelu zřízených služebních schránek.  

Zveřejněné privátní nebo podnikové e-mailové adresy se souhlasem zastupitelů předané 

Městskému úřadu Sedlčany a se souhlasem zveřejněné na www stránkách města Sedlčany, 

slouží veřejnosti. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 3/20 je považován za vypořádaný.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.4 Diskusní příspěvek č. 4/20 – „Stav dokumentace k Městskému parku Sedlčany“; 

diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Diskutující sdělil, že zaznamenal diskusi kolem studie parku v lokalitě pod nemocnicí, s tím, 

že byl uhrazen projekt za 400.000,00 Kč, přičemž tato částka není v rozpočtu města Sedlčany. 

Dotázal se, zda byla do rozpočtu zapracována a zda město Sedlčany studii objednalo a za jakou 

částku. 

Pan starosta sdělil, že město Sedlčany žádnou studii neobjednalo, tudíž žádnou studií 

nedisponuje a rozpočet upravován ve prospěch uvedeného výdaje nikdy nebyl. 

Ve schváleném rozpočtu města Sedlčany žádná takováto částka uvedena není. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 4/20 je považován za vypořádaný.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 
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Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.5 Diskusní příspěvek č. 5/20 – „Žádost o informace ohledně vývoje stavu v Mlékárně 

Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. se dotázal, zda jsou k dispozici nějaké pozitivnější zprávy o dopadu 

dřívějšího rozhodnutí vlastníka o ukončení výroby sýrů ve městě Sedlčany.  Zda probíhají 

jednání o nových pracovních místech pro zaměstnance podniku. 

Pan starosta sdělil, že se ve věci angažuje, avšak do vlastnických a podnikatelských práv 

nemůže zasahovat; stále se uvedenou problematikou zabývá; zrekapituloval své aktivity 

v průběhu mezidobí. 

Konstatoval, že vlastník nabídl 80 pracovních míst v Hesově u Přibyslavi, kam výrobu převádí. 

Další pracovní místa byla zaměstnancům nabídnuta prostřednictvím Úřadu práce ČR. 

Stále platí původní příslib, že je vlastníkem hledán vhodný kupec, který by měl zájem objekty 

odkoupit jako celek v čase před uzavřením závodu.  

Zájemci o koupi existují, avšak pouze na dílčí části, a to za účelem jejich potřeb a potřeb 

parcelace objektu, nikoli k převzetí celého areálu. Stále platí zásadní podmínka příslibu prodeje 

před ukončením provozu, zopakoval pan starosta. 

Podle dostupných informací žádná akceptovatelná nabídka nepřišla.  

Závěr: Diskusní příspěvek č. 5/20 je považován za vypořádaný.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.6 Diskusní příspěvek č. 6/20 – „Investiční příslib do objektu bývalé Polikliniky 

Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Jmenovaný se dotázal, jak se věci mají kolem údajného tzv. Investičního příslibu města 

Sedlčany ve výši 50 mil. Kč do objektu bývalé Polikliniky Sedlčany; (přestavby) objektu. 

 

Pan starosta sdělil, že žádný příslib městem Sedlčany, závazně vydaný v kontextu zákona 

o obcích, učiněn nebyl, město jej neposkytlo (rozhodnutí ZM nebylo vydáno).  

Dne 30. května 2018, a to v rámci jednání RM, na které byli přizváni zástupci Nemocnice 

Sedlčany, zazněla ze strany provozovatele informace o jejich údajném zájmu o tyto prostory, 

a to za účelem využití pro výkon lékařské péče (provozní ředitel pan Ing. Filip Zítko přednesl 

návrh na využití objektu Sedlčany č. p. 160), ovšem bez jakýchkoli konkrétních údajů 

rozhodných pro případnou investici. Zazněla pouze úvaha na nástavbu křídla. Následně 

pro naše potřeby Odbor investic pouze sestavil v celek soubory dispozic, které svědčí 

o možnostech, které by se mohly eventuálně v limitovaném prostoru učinit.  

Pan starosta konstatoval, že nic přislíbeno nebylo a ani být nemohlo. 

Diskutující za odpověď poděkoval. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 6/20 je považován za vypořádaný.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.7 Diskusní příspěvek č. 7/20 – „Personální obsazení uvolněné funkce vedoucího 

organizační složky města Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, 

CSc. 

Diskutující se dotázal, zda skutečně končí a z výkonu funkce odchází pan Jaroslav Kolský, 

stávající vedoucí organizační složky města Sedlčany.  

Konstatoval, že disponuje informací o změně ve vedení Správy budov a zařízení města 

Sedlčany, organizační složky města Sedlčany, a dotázal se, zda je tomu tak. 
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Pan Ing. Jiřím Burian, starosta města Sedlčany za současného výroku pana Ing. Miroslava 

Hölzela, místostarosty města Sedlčany, sdělil, že jmenovaný do důchodu půjde.  

Závěr: Diskusní příspěvek č. 7/20 je považován za vypořádaný. Nebyla žádána písemná 

odpověď. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.8 Diskusní příspěvek č. 8/20 – „Zápočet méně a víceprací na stavební akci Přivaděč 

pitné vody Benešov - Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Jmenovaný se dotázal na objem tzv. méně a víceprací při realizaci akce. Dotázal se, zda finanční 

objem víceprací byl vyšší oproti sjednaným méněpracím. 

Pan starosta uvedl, že vše bylo předmětem schváleného rozpočtu města, dnes se na uvedený 

dotaz odpovídat, a to bez potřebných dokumentů, odpovědně nedá. Pan starosta nemá před 

sebou k dispozici potřebné údaje. Stavba byla ukončena již v roce 2015 (říjen 2015 kolaudace), 

hlášení o ukončení akce doručena poskytovateli dotace, tj. SFŽP ČR; následně byly uvolněny 

prostředky přes Českou národní banku.  

Závěrečné vyhodnocení, respektive zprávu o závěrečném vyhodnocení akce, jsme odeslali.  

Na stavbě byl aplikován kontrolní mechanismus; probíhaly pravidelné kontrolní dny s naší 

účastí. Pan starosta dále uvedl, že je akce řádně dokončena, zkolaudována a profinancována 

a dobře slouží svému účelu. Veškerá fakturace provedena, platby realizovány.  

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc., požádal o zaslání závěrečné zprávy. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 8/20 není vypořádaný.  

Úkol: Zaslat Závěrečnou zprávu vyhodnocení akce Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany. 

Zajistí Odbor investic. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.9 Diskusní příspěvek č. 9/20 – „Informace z prostředí Mlékárny Sedlčany“; diskusní 

příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 

Paní Ing. Blanka Vilasová sdělila některé informace, které jsou ji známy z prostředí provozu 

Mlékárny Sedlčany, kterou vlastní a provozuje společnost Savencia Fromage & Dairy Czech 

republic, a. s.  

Uvedla, že se chtěla přeptat na působení vlastníka, neboť podle původní dohody měl být každý 

zaměstnanec v časovém limitu nejpozději šest měsíců před ukončením pracovního poměru 

informován. Uvedla, že podle informací, kterými disponuje, jsou někteří zaměstnanci již 

ve výpovědi, respektive dostávají výpověď z pracovního poměru za stávajících sjednaných 

mzdových podmínek, a tudíž na přislíbené procento navýšení odměn nedosáhnou. 

Vlastník a provozovatel v jedné osobě, uvedená francouzská společnost Savencia Fromage & 

Dairy Czech republic, a. s., totiž při avizovaném ukončení výroby v závodě Sedlčany 

zaměstnancům slíbila (odborářům) výhodnější podmínky odchodu z pracovního poměru. 

Mimo jiné byl deklarován příslib kontinuálního nárůstů mezd do dne uzavření provozu 

s limitem do května 2019 o 100 %. Zaměstnanci se nyní obávají o splnění tohoto příslibu. 

V konečném důsledku se jim může snížit i možnost hledání dalšího uplatnění. 

Závěr: Příspěvek informativního charakteru nevyžaduje vypořádání. Je spíše otázkou 

směrovanou na příslušného zaměstnavatele a odbory. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.10 Diskusní příspěvek č. 10/20 – „Koncepční studie Plaveckého bazénu Sedlčany“; 

diskusní příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 
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Paní Ing. Blanka Vilasová se dotázala, zda je k dispozici a v jakém stavu (kvalitativním stupni 

provedení) případné zpracování Koncepční studie Plaveckého bazénu Sedlčany. 

Pan starosta sdělil, že v této záležitosti jsou zajištěny nové informace. Soustředěny jsou tři 

nabídky na vyhotovení Koncepční studie Plaveckého bazénu Sedlčany. Tyto budou předloženy 

na nejbližším jednání RM, a to za účelem rozhodnutí o výběru zhotovitele.     

Jedná se plnění úkolu na zajištění vyhotovení Koncepční studie Plaveckého bazénu Sedlčany, 

který vyplývá ze schváleného  rozpočtu města Sedlčany na rok 2018 (položka) a dále z diskuse 

z rozpravy k této problematice, vedené na veřejném zasedání ZM v únoru 2018. Od té doby 

proběhlo několik jednání s potenciálními dodavateli na úrovni RM. Úkolem bylo zajistit tři 

konkurenční nabídky na vypracování dokumentu vyplývajícího z jednotného zadání.   

Záležitost by měla být projednána, jak uvedeno výše, na úrovni výkonného orgánu města. 

Závěr: Koncepční studie není k dispozici; doposud nebyl vybrán dodavatel; studie nebyla 

zadána. Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.11 Diskusní příspěvek č. 11/20 – „Podmínky pro volební kampaň pro volby 

do Zastupitelstva města Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesla paní Ing. Blanka 

Vilasová 

Paní Ing. Blanka Vilasová citovala z volebního zákona příslušné ustanovení, podle kterého 

starosta obce za dalších podmínek stanovených zákonem může vyčlenit plochy pro volební 

kampaň. 

Zároveň ocitovala příslušnou část ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí. 

Pro osvětlení zákonného ustanovení je zde dále uveden opis § 30 zákona č. 491/2001 Sb., 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

(1) Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 

nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti 

kandidujících volebních stran. 

 (2) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí 

být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů. 

 (3) Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé 

kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí. 

 

Pan starosta jinými slovy uvedl, že když bude požádán, pak se k věci vyjádří. Zatím mu nebyl 

dotaz patrně administrativním opožděním postoupen.  

Dále ozřejmil možnosti města Sedlčany a přístup k požadavku i potřebnosti. 

Město žádné takové plochy nevlastní a nemá je k žádanému určeny. Každý si dříve volební 

kampaň zajistil sám (každá volební strana nebo volební uskupení). Využít lze kapacit privátního 

sektoru. Město vylepovací plochy za tímto účelem z rozpočtu nepořizovalo. 

Veřejná prostranství lze s instalací vlastní reklamní plochy pro tyto účely využít, a to se 

souhlasem města bezúplatně. 

Paní Ing. Blanka Vilasová sdělila, že již psala na Sekretariát Úřadu, a to s odkazem na dříve 

vydaný dokument, původem z roku 2006. 

Pan starosta přislíbil, že bude reagovat. 

Závěr: Tazatelce bude odeslána odpověď. 

Úkol: Naplnění závěru Diskusního příspěvku č. 11/20 uskuteční Sekretariát Městského úřadu 

Sedlčany, dle instrukcí pana starosty. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 
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6.1.12 Diskusní příspěvek č. 12/20 – „Městský park Sedlčany, informace“; diskusní 

příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 

Paní Ing. Blanka Vilasová požádala o vyjádření k projektu na Městský park Sedlčany, případně 

o jeho zaslání. Věcně se jedná o záměr zřízení „kultivované zeleně“ osazené 

ve volném nezastavěném prostoru za objektem Nemocnice Sedlčany a doplněné o další 

obvyklé parkové úpravy terénu a prvky herní. Požádala o zaslání dokumentace, kterou má 

případně město k dispozici.  Je známa informace, že prvotní studii vyhotovila firma s názvem 

Atelier 8000. Konstatovala, že žádaná informace ji doposud nebyla poskytnuta.  

Pan Ing. Jiří Burian k žádosti uvedl, že uvedenou projektovou dokumentaci nemá k dispozici, 

tudíž ji nemůže poskytnout. 

Závěr: Příspěvek v tuto chvíli nevyžaduje písemné vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.13 Diskusní příspěvek č. 13/20 – „Plánované investiční akce a rozvojové projekty 

města Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 

Paní Ing. Blanka Vilasová sdělila, že již dříve požádala pana starostu o zaslání souboru 

plánovaných investičních akcí stavební povahy, případně jiných, kterých nositelem by bylo 

město Sedlčany. Tento soubor projektů žádá opakovaně. 

Poukázala na to, že nelze před zastupitelem města takovýto dokument tajit, neboť se jedná 

o veřejnou záležitost a zastupitel má na poskytnutí dokumentu právo.  

V této souvislosti upozornila na ustanovení § 82 zákona o obcích, ve kterém je uvedeno, že člen 

zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo: 

 a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání, 

 b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy 

výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí 

příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou 

odpověď musí obdržet do 30 dnů, 

 c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců 

právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí 

s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 

 

Poznamenala, že katalog projektů neobdržela, přičemž opakovaně sdělila, že již dne 14. dubna 

2018 o přehled akcí požádala. A konstatovala, že doposud žádaný materiál nemá a ocitovala 

z odpovědi pana starosty na tuto svoji Žádost. Odpověď byla odeslána dne 10. července 2018. 

Ve sdělení k požadovanému pan starosta mimo jiné uvedl, že žádný oficiální materiál 

ve smyslu požadovaného (ve smyslu podaného dotazu) město Sedlčany k dispozici nemá. 

 

V reakci na požadavek pan starosta široce promluvil o historii vzniku dřívějšího dokumentu, 

který byl v minulosti vyhotoven pro všechny obce Sdružení obcí Sedlčanska a který byl 

ukončen katalogem projektů, čímž by splňoval žádané. Ovšem tento dokument je historií. Také 

poukázal na to, že v rámci své působnosti pracuje s určitými představami o rozvoji města, které 

kontinuálně předkládá k případnému posunu směrem k realizaci, dle potřeb a požadavků i 

vývoje a možností financování, počínaje zadáváním projektové dokumentace a vpravením 

tohoto kroku do rozpočtu města. Tento materiál nelze považovat a ztotožňovat s materiálem 

žádaným. 

Dokument nebyl projednán v žádném z orgánů města a nelze jej považovat za oficiální, který 

by mohl být v tomto stavu postupován do veřejného prostoru a kterým by se město 

prezentovalo. 
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Dále pak objasnil vznik a úroveň dokumentů a pracovních materiálů, se kterými v tomto ohledu 

město Sedlčany v minulosti pracovalo a pracuje (Odbor investic, pan starosta, RM při tvorbě 

návrhu rozpočtu a další). Provedl historií strategického uvažování v řízení, a to od roku 1999 

(projektové záměry), přes rok 2004 (rozhodování o pořízení dokumentu) až po rok 2008 

(aktualizace dokumentu i pro město Sedlčany; úvahy o objednání aktualizace dokumentu 

společného pro Sdružení obcí Sedlčanska, případně pro každou obec individuálně). 

V této souvislosti sdělil, že již dříve žadatelku odkázal na to, aby se v požadovaném obrátila 

na původce (vlastníka) dokumentu, respektive na odpovědnou osobu paní Štěpánku Barešovou, 

tajemnici Sdružení, o podání zprávy, případně ji lze ve věci navštívit a z dokumentu, který byl 

zveřejněn na www stránkách tohoto subjektu, čerpat. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová sdělila, že Žádostí neměla na mysli dokument z roku 2008, 

ale dokument aktualizovaný, jako oficiální zásobník projektů, které jsou připraveny 

pro realizaci a pro využití případné dotace. Na mysli měla výhledové projekty a plánované akce. 

 

Pan starosta jinými slovy sdělil, že v žádném orgánu města nebyl požadovaný dokument 

v tomto volebním období schvalován a schválen, čímž nevyloučil, že se budoucí Zastupitelstvo 

města Sedlčany nemůže touto problematikou zabývat. Zpracování, vyhotovení a pořízení 

takovéhoto strategického materiálu pro případné potřeby města Sedlčany s vizí například 

na deset let se pohybuje v hodnotě cca 400 tis. Kč. Žádané je otázkou pro následné ZM. 

Závěr: Vzhledem k tomu, že oficiální dokument není k dispozici, nemůže být podle slov pana 

starosty zaslán. Ostatní zastupitelé proti tomuto závěru nic nenamítali. Příspěvek je považován 

za vypořádaný.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.14 Diskusní příspěvek č. 14/20 – „Náhrada způsobené škody“; diskusní příspěvek 

přednesl pan Jiří Dundr 

Pan Jiří Dundr nejprve všem kolegům a vedení města poděkoval za konstruktivní jednání 

v průběhu volebního období a vznesl dotaz, zda zaměstnanci Odboru dopravy a silničního 

hospodářství jsou zaměstnanci města Sedlčany. 

Odpověď: Ano. 

Dále sdělil, že ho mrzí, že ZM nebylo informováno o zpronevěře peněz pracovnice uvedeného 

Odboru. 

Pan starosta uvedl, že opakovaně byla věc projednána i na úrovni ZM, a to včetně vývoje stavu 

dlužné částky (dohledatelné v Zápise).  

Pan Ing. Miroslav Hölzel, místostarosta města Sedlčany poukázal na fakt, že nedostatek SW, 

ve kterým zaměstnankyně pracovala, umožňoval oprávky údajů bez jejich identifikace. 

Dlužná částka byla v plné výši poukázána na účet města Sedlčany, případ již dříve uzavřen. 

Závěr: Příspěvek vypořádán. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.15 Diskusní příspěvek č. 15/20 – „Městský park Sedlčany, informace II“; diskusní 

příspěvek přednesl pan Ing. Pavel Švagr, CSc. 

Jmenovaný se k problematice stavu projektové dokumentace na uvedenou akci vrátil a dotázal 

se, kde je tedy pravda, když pan starosta říká, že studie parku není a paní Ing. Blanka Vilasová, 

tvrdí, že studie k parku v lokalitě pod nemocnicí je. 
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Pan starosta sdělil, že obdržel nabídku od potenciálního zhotovitele na zpracování studie, a to 

jako součást soukromé investice ve prospěch realizace projektu v ulici Tyršově. V tomto 

smyslu byla záležitost projednávána a schvalována v RM, a to jako součást jejich akce 

„Společenské centrum Sedlčany“, jejíchž investorem je PASSERINVEST GROUP, a. s.  

Pan starosta dále sdělil, že ve čtvrtek dne 27. září 2018 v čase 9:00 hod. bude jednat 

s většinovým vlastníkem subjektu (investorem) ohledně zahájení výstavby uvedeného 

„Společenského centra Sedlčany“. 

 

V této souvislosti pan Ing. Pavel Švagr, CSc. požádal o informaci k výsledku jednání. 

Pan starosta ji přislíbil zaslat všem zastupitelům. 

Vzhledem k tomu, že město nemá na PD finanční prostředky, investor zpracování ji navrhl 

učinit na své náklady, přičemž projekt také bude realizovat a předá hotový městu, a to vše 

v rámci celkové revitalizace lokality.   

V návrhu řešení neshledáno zásadních problémů. Investor hodlá uvolnit dostatek finančních 

prostředků na realizaci parkových úprav a výstavbu opěrné zdi směrem k objektu bývalé 

Polikliniky Sedlčany.  

Město tedy projekt neobjednalo a neprojektuje. Tento zatím není k dispozici, pouze byla 

diskutována jedna z vizualizací architektonického řešení. Jedná se o parkové úpravy mezi 

Tyršovou ulicí a navazujícím sídlištěm, který je doplněn o mobiliář pohybových aktivit. 

Investor výběrovým řízením soutěžil dodavatele, který je vybrán, a bude městu představen. 

Dále pan starosta nastínil možnosti financování projektu parku (především soukromé zdroje 

investora; národní program na výsadbu zeleně – 80 %; pokud nebude grant vypsán, tak náklady 

půjdou za investorem v plné výši). 

Po dokončení dílo převezmeme. 

Pan Ing. Pavel Švagr, CSc. požádal o zaslání informací o zhotoviteli. 

Pan starosta sdělil, že pokud mu budou tyto informace poskytnuty (ve čtvrtek), pak je žadateli 

poskytne ještě před ustavujícím zasedání ZM. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 15/20 není vypořádán.  

Úkol: Zaslat všem zastupitelům informace o výsledcích jednání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.16 Diskusní příspěvek č. 16/20 – „Záležitosti ke stavu projednávání a zajištění studie 

k Plaveckému bazénu Sedlčany, další související informace“; diskusní příspěvek přednesl 

pan Jaroslav Repetný 

Pan Jaroslav Repetný se vrátil k této problematice dotazem, zda koncepční studie řeší novou 

výstavbu nebo opravu starého koupaliště (studie nového bazénu; oprava stávajícího koupaliště). 

 

Pan starosta rozsáhle stav ohledně předmětu dotazu zrekapituloval. Uvedl, že studie z roku 

2014 řeší tzv. staré koupaliště, kde je problém s dostatkem kvalitního zdroje vody a problém 

s kanalizací, což jsou zcela zásadní argumenty proti obnově koupaliště na tomto místě. 

 

Pro případné využití technologie tzv. biotopu se byl pan starosta podívat v Dobřanech. Zde 

ovšem jsou z užité technologie zklamáni, a to jak vedení radnice, tak především občané. Např. 

v letošní roce (2018) v důsledku teplého počasí čištění vody nefungovalo. A to se jedná o akci 

za cca 30 mil. Kč.  

Pan starosta navštívil Milevsko, kde jednal s tamějším panem starostou. Město projekt koupání 

dotuje částkou 900,00 tis. Kč/sezóna (rozpočtový rok) a návštěvnost přitom stále upadá. 

Využitelnost přírodního koupání je max. 3 měsíce/rok. 
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RM v současné době záležitost vyhodnotila tak, že je potřebné a vhodné se zabývat celoročním 

provozem krytého bazénu cca v rozsahu toho v Horažďovicích. Tento zahrnuje menší bazén 

s dalšími vyhledávanými atrakcemi. 

 

Pan Jaroslav Repetný se dále dotázal, zda se uvažuje pouze o bazénu samotném na kondiční 

plavání nebo i o přidružených atrakcích (vodní park). 

Pan starosta sdělil, že v dnešní době jsou lidé poměrně líní kondičně plavat, bazény se dnes 

prakticky všade zmenšují a obohacují se o různé vodní atrakce, které uživatelé vyhledávají. 

Často se objevují kombinace i s venkovním bazénem. Tuto cestu město prověřuje.  

Závěr: Diskusní příspěvek č. 16/20 je považován za vypořádaný.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.17 Diskusní příspěvek č. 17/20 – „Jednání před Dopravní komisí města Sedlčany“; 

diskusní příspěvek přednesla paní Ing. Blanka Vilasová 

Konstatovala, že dne 14. června 2018 byla přítomna na jednání Dopravní komise a doposud 

neobdržela z rukou pana starosty žádnou odpověď k předloženým podnětům a návrhům 

na řešení dopravních vylepšení a závad. Sdělila, že ji na jednání nebyl poskytnut dostatečný 

časový prostor a řada připomínek tedy nebyla z časových důvodů na jednání projednána, bod 

po bodu, jak si původně představovala. Některé podněty zaslala e–mailem panu starostovi.  

Na Dopravní komisi byla přítomna jejímu jednání, kde přednesla pouze některé připravené 

podněty a očekávala další vyjádření k podnětům dále předaným. Požádala o zaslání odpovědi, 

kterou doposud neobdržela a dotázala se, zda a kdy ji obdrží.  

 

Pan starosta sdělil, že diskutující byla na zasedání Dopravní komise přizvána. Podklady, 

respektive podněty paní Ing. Blanky Vilasové, byly projednány na místě za její účasti, přičemž 

některé z podnětů – nápadů po jejich posouzení byly vyhodnoceny negativně. Ty, které lze 

aplikovat prakticky, jsou otázkou do rozpočtu roku 2019. 

 

Paní Ing. Blanka Vilasová opětovně v další části příspěvku požádala k podnětům písemnou 

odpověď, která ji podle jejího sdělení byla přislíbena.  

 

Pan starosta sdělil, že jednání před Dopravní komisí probíhalo podle scénáře, byl určitý čas 

vymezený na projednání zaslaných podnětů. Podněty, které byly předem zaslány, byly 

povětšinou projednány. 

Neprojednanými se pan starosta zabýval mimo Dopravní komisi. 

Pan starosta s tvrzením diskutující ve věci dlužné odpovědi nesouhlasí. 

Závěr: K diskusnímu příspěvku č. 17/20 nebyl zadán pro Městský úřad Sedlčany žádný úkol.   

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.18 Diskusní příspěvek č. 18/20 – „Poděkování za spolupráci města Sedlčany 

příspěvkové organizaci Městská knihovna Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesla paní 

Blanka Tauberová, ředitelka 

Paní Blanka Tauberová, ředitelka příspěvkové organizace, poděkovala jménem jím řízeného 

subjektu, a to za veškeré výkony zřizovatele příspěvkové organizace v uplynulém volebním 

období, které napomohly k jejímu rozvoji, ke stabilizaci kvality služeb občanům a mnohé se 

ukázaly jako prozíravé (zřízení příspěvkové organizace z původní organizační složky). 
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Uvedla, že se podařilo objekt sídla knihovny zateplit. Konstatovala, že díky tomuto přístupu 

vedení města Sedlčany mohou jako knihovnice vykonávat dobrou službu ke spokojenosti 

občanů.  

Dále výčtem úspěchů poděkovala za všechno, co bylo dosaženo v oblasti mobiliáře interiéru 

knihovny – pódium, židle a další vybavení. 

Závěrem vyjádřila naději, že i ti následující zastupitelé, kteří budou zvoleni, přistoupí 

k problematice Městské knihovny Sedlčany obdobně. 

Pan starosta za vyřčená slova rovněž poděkoval, jako i za odváděnou práci a příkladnou 

spolupráci. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 18/20 z povahy věci nevyžaduje vypořádání.  

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.1.19 Diskusní příspěvek č. 19/20 – „Zajištění zásobování pitnou vodou města Sedlčany“; 

diskusní příspěvek přednesl pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník 

Pan PaedDr. Jaroslav Nádvorník veřejně poděkoval panu Ing. Jiřímu Burianovi, starostovi 

města Sedlčany, za nejvýznamnější akci minulého volebního období, kterou se podařilo zajistit 

a zafinancovat.  

Při práci na svém pozemku se přesvědčil o špatném stavu půdního profilu; veliké sucho zasáhlo 

naši oblast. Z tohoto místa poděkoval starostovi města, že dotáhl do konce velikou a významnou 

stavbu jako je Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany, která zajišťuje městu její dostatek. 

Město Sedlčany má zajištěno na dlouhá léta zásobování pitnou vodou.  

Jaká je o vodu dnes nouze se můžeme u nás přesvědčit třeba na zmíněném suchém půdním 

profilu… Skutečnosti, že nám teče z kohoutku kvalitní pitná voda, si je potřeba považovat. 

Po práci si otočíme kohoutkem, vykoupeme se, načneme pivo..., vše nám připadá tak 

samozřejmé. 

Položil řečnickou otázku: „O čem bychom dnes asi jednali, kdybychom neměli funkční 

vodovod?“ 

Skutečné poděkování náleží panu starostovi, který myšlenku prosadil a zasadil se o její 

realizaci. 

K uvedenému se připojil pan MUDr. Ivan Stolařík, který se o realizovaném projektu zajištění 

pitné vody pro město Sedlčany vyjádřil, jako o stavbě století, nejdůležitější investici 

v novodobé historii města Sedlčany. 

Pan starosta poznamenal, že ve Středočeském kraji je cca 100 obcí, které musejí v současné 

době dovážet vodu.  

Pan starosta následně za vyřčená slova poděkoval.  

Poukázal na to, jak Krajská hygienická stanice předčasně povolila dopravu vody Přivaděčem, 

takže bez vydaného kolaudačního rozhodnutí již prvním rokem, a to v čase před uvedením díla 

do trvalého provozu, mohli občané města Sedlčany prožít bezstarostnou Sedlčanskou pouť 

a ani netušili, že z vodovodních kohoutků jim přitéká voda právě z tohoto zdroje, jiný zdroj již 

tehdy nebyl.  

Mnohé obce i v letošním suchém období přišly o své zdroje pitné vody a musely aplikovat 

náhradní řešení (dovoz, nákladné čištění a další). 

Budoucnost stabilního zdroje pitné vody ze Želivky (Vodní nádrž Švihov) je ošetřena 

dlouhodobě; zdroj není omezován žádným limitujícím opatřením obecné povahy. 

Pan starosta sdělil, že na půdě Senátu ČR založil pracovní skupinu, stálou komisi, která se 

problematikou „Voda – sucho“ zabývá koncepčně. 

Voda je dnes strategická surovina. 

Závěr: Diskusní příspěvek č. 19/20 je toho charakteru, který nevyžaduje vypořádání.   

Usnesení: nebylo navrhováno. 
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Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.2 Diskuse přítomné veřejnosti 

 

6.2.1 Diskusní příspěvek č. 20/20 – „Dopravní závada v ulici 28. října v městské zástavbě 

Sedlčany“; diskusní příspěvek přednesla oprávněná osoba  

Sdělila, že přechod pro chodce u místního hřbitova (přechod z Novoměstského náměstí 

na hřbitov), lokalita Na Církvičce, se obává přecházet, neboť je umístěn v místě nepřehledném. 

Výhledové poměry pro chodce jsou nedostatečné (špatná viditelnost je chodcům k tíži jejich 

pozornosti). Na jiném místě sdělila, zda by nebylo vhodné osadit zrcadlo, ve kterém by chodci 

uzřeli blížící se dopravní prostředek a nevstupovali do vozovky.  

Pan starosta sdělil, že tento dopravní problém je otevřen již od roku 2014. Řešen je s dopravními 

odborníky intenzivně s počátkem roku 2015, kdy bylo projednáno několik předložených verzí 

řešení.  

Ačkoli se zjevně jedná o nebezpečný přechod, každá z bezpečných variant nezajišťuje to, 

že nám chodci budou silnici přecházet právě v tomto místě vyznačeného přechodu.  

Zajištění bezpečnosti, respektive řešení dopravní závady, spočívalo v jeho zrušení a posunutí 

v ulici směrem dolu k náměstí, aby přechod byl pro všechny účastníky silničního provozu 

viditelný a zlepšily se výhledové poměry chodců. Potom by musel být patrně vyhotoven další 

přechod silnice u autobusové zastávky poblíž hřbitova. 

Jedná se tedy o neuzavřenou záležitost, úkol, kterým se bude opětovně zabývat Dopravní 

komise. 

Přizvaná dopravní inženýrka zpochybnila každé navrhované řešení; zvažovala se vzpomínaná 

instalace zrcadla. Záležitost, jak uvedeno výše, bude znovu otevřena k dalšímu projednání.  

Řešení hledáme a dále jednáme, ukončil své vystoupení pan starosta.  

Závěr: Diskusní příspěvek č. 20/20 nevyžaduje písemné vypořádání. 

Příspěvek je podnětem pro aktivní nalezení konečného a bezpečného vyřešení dopravní závady, 

a to s použitím všech vhodných prvků, které nám legislativa a situace nabízejí (na vybraném 

úseku omezení vstupu do vozovky zábradlím; omezení rychlosti, využití zrcadla, osazení svislé 

dopravní značky a další). Podnět pro jednání Dopravní komise. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

6.2.2 Diskusní příspěvek č. 21/20 – „Dodržování čistoty veřejného prostranství a úprava 

zeleně; Novoměstské náměstí“; diskusní příspěvek přednesla oprávněná osoba  

Položila spíše řečnickou otázku: „Na Novoměstském náměstí je zřízena parková úprava pro psy 

nebo pro lidi na odpočinek?“ Majitelé pejsků neuklízejí na uvedeném veřejném prostranství psí 

exkrementy a tím znemožňují ostatním řádné užívání veřejného prostranství. Upravenost 

a údržbu zeleně parku podrobila kritice pohledem svého vnímání a představ. Parčík prý slouží 

k venčení psů, neboť zde město umístilo odpadkové koše se sáčky na psí exkrementy.   

Příspěvek doplnila o svůj názor na aplikovanou veřejnou zeleň a výzdobu při instalovaném 

mobiliáři (socha). Umístěn je zde pouze věnec bez květinové výzdoby, kterou jmenovaná 

požaduje. Dále zpochybnila instalovaný mobiliář (dva veliké koše s papír. sáčky).   

 

Pan starosta k uvedenému sdělil, že psí park v Sedlčanech zřízen není. Každý občan by se měl 

chovat, jak se sluší a patří. Nástroje na vymáhání jsou zavedeny (obecně závazná vyhláška). 

 

Diskutující předchozí výroky doplnila o konstatování, že si občané pletou prostor u kontejnerů 

na odpad se sběrným dvorem a s pohnutím emocemi se dotázala: „Proč to máme sbírat 

po nich?“ 
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Pan starosta poukázal na účinné metody monitorování veřejných prostranství a svozových míst, 

které napomáhají prevenci proti neukázněným projevům některých občanů. Konstatoval, že se 

spíše nejedná o občany města Sedlčany, ale o přespolní. 

 

K volnější diskusi se připojila svým pohledem a názorem paní Ing. Blanka Vilasová, která 

doporučila vylepšení vzhledu parku výsadbou zeleně. Sdělila, že své představy konzultovala 

s panem Petrem Kuthanem a panem Jiřím Daňkem, kteří přislíbili, že řešení parkových úprav 

bude případně zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2019. 

 

Pan starosta sdělil, že je zde vykonávána správcem pravidelná údržba zeleně.  

 

Diskutující si postěžovala, že malá jablíčka z koruny stromů padají na zem, překážejí v chůzi; 

lze po nich uklouznout i při vší opatrnosti. Je potřebné provádět úklid.  

Vzpomněla si na časy dřívější, kdy brala do rukou koště a prostranství uklízela svépomocí, a to 

i od listí, tehdy Sedlčanské technické služby, s. r. o., přistavily kontejner, do kterého byl odpad 

odložen.   

Dnes spíše hrabe výkaly po zmíněných pejscích, dodala. 

Pan starosta uvedl, že Sedlčanské technické služby, s. r. o. ve věci činí; co mohou, zvládají. 

Požadavek na přistavení kontejneru na složení bioodpadu, či jiné sběrné nádoby, je možný 

realizovat. Avšak tento požadavek zde zaznívá jako problém poprvé a je určitě řešitelný. 

Závěr: 

Příspěvek je podnětem pro vylepšení správy a vyhodnocení stávajícího stavu zeleně, případně 

podnětem ke změnám v aplikované zeleni (např. obohacení o žádanou výsadbu květin). 

Nárokovat lze s rozpočtem města Sedlčany na rok 2019. 

Příspěvek nevyžaduje písemné vypořádání. 

Usnesení: nebylo navrhováno. 

Hlasování: bezpředmětné. 

 

Vzhledem k tomu, že se do otevřené diskuse zastupitelů a veřejnosti, a to ani po opakované 

výzvě předsedajícího, již nikdo nepřihlásil, pan starosta diskusi ukončil. 

 

 

7. Závěrečné znění usnesení 

Pan starosta vyzval návrhovou komisi, konkrétně pana Ing. Martina Severu, předsedu návrhové 

komise, k přednesení souboru přijatých výroků usnesení (vyjma procedurálních). 

Slova se ujal předseda návrhové komise, který důstojně a úplně přednesl v časovém sledu děje 

jednotlivé výroky usnesení tak, jak byly přijaty, případně upraveny a upravené přijaty (vizte 

níže souhrnné usnesení, které je zařazeno na konci tohoto Zápisu a které odpovídá 

přednesenému).  

Nikdo z přítomných zastupitelů nepožadoval na předsedajícím zasedání ZM vyjádření, další 

doplnění přijatých výroků usnesení ani přijatá usnesení nikterak veřejně nezpochybnil, jako ani 

celý průběh dnešního zasedání, průběh hlasování, jeho výsledky a jeho celkovou důstojnost. 

Pan starosta, předsedající zasedání ZM, jmenovanému předsedovi návrhové komise poděkoval. 

 

 

8. Závěr 

Závěrem zasedání ZM pan starosta vyjádřil poděkování všem přítomným zastupitelům tohoto 

dnešního veřejného zasedání.  
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Zvláštní poděkování již tradičně věnoval těm, kteří se aktivně a s dobrým úmyslem zapojili 

do veřejného zasedání a mají opravdový zájem pro město a jeho občany něco dobrého učinit 

a odvádět kvalitní a prospěšnou práci.  

Pan starosta poděkoval zástupcům veřejnosti za účast na dnešním zasedání a pozornost, kterou 

zasedání věnovali. Všem pak za veškeré pozitivní aktivity konané ve prospěch vylepšení 

kvality života občanů ve městě Sedlčany, které nemusejí být vždy vidět. Zastupitelům 

poděkoval za přístup a dobrou připravenost na dnešní jednání a opakovaně za předložené dobře 

míněné příspěvky do rozpravy k jednotlivým bodům programu. Vyjádřil i určitou spokojenost 

nad konečným počtem účastněných členů ZM (celkem 19 zastupitelů). 

Pan starosta své poděkování vyjádřil všem zastupitelů v tomto volebním období, a to za jejich 

konstruktivní činnost v průběhu celého volebního období 2014 – 2018, neboť se dnes jednalo 

o poslední veřejné zasedání ZM v tomto personálním složení a v tomto volebním období.  

Pan starosta všem přítomným popřál šťastné a radostné dny a mnoho zdaru a úspěchů v dalším 

působení, profesním i osobním životě. 

 

Předpoklad pro svolání ustavujícího zasedání ZM bude v čase povolebním, a to v kontextu 

ustanovení právních předpisů. 

 

Předsedající dnešnímu zasedání ZM, pan Ing. Jiří Burian, starosta města, pronesl výrok: 

„Tímto 20. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ukončuji.“  

Čas ukončení zasedání Zastupitelstva města Sedlčany 20:15 hod.  

 

Přílohy k Zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Tabulka navrhovaných lokalit do Změny č. 1 ÚP města Sedlčany uplatněných 

v období 05/2017 – 07/2018 

 

Některé použité zkratky:  

PD – projektová dokumentace 

RM – Rada města Sedlčany 

ÚP / ÚPD – územně plánovací dokumentace 

   ZM – Zastupitelstvo města Sedlčany 

 

    

Zápis pořízen dne: 1. srpna 2018  

 

Z poznámek zapisovatelů sestavil: Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


