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Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu vSedlčanech, jako úřad územního
plánování věcně a místně příslušný dle 5 6 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako příslušný úřad
územního plánování a pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu města Sedlčany, obdržel dne
27.12.2018 žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném řístu u
k informacím, ve znění ozdě'ších před isů. Žádost odali

Předmětem žádosti jsou pozemky p.č. 271/5, 271/1 a 244 v k.ú. Třebnice. Předmětem žádosti je
poskytnutí informací, které se týkají pořizované Změny č. 1 ÚP Sedlčany, ve smyslu sdělení vjaké
fázi rozpracování, nebo schvalovacího procesu se nachází pořizovaná změna územního plánu. Dále
žadatelé chtějí být informováni, jakým způsobem, popř. u kterého správního orgánu se mohou
účastnit schvalovacího procesu a podávat námitky, otázky a připomínky.

Kjednotlivýmbogm žádostLuřad územního plánování sděluje následující:
Z hlediska platného Územního plánu města Sedlčany a projednávané Změny č. 1 ÚP:

Pozemek p.č. 271/1 k.ú. Třebnice je v platném ÚP Sedlčany veden z části jako plocha stabilizovaná
zastavěného území se stanoveným rozdílným způsobem využití „VZ — plochy výroby a skladování —

zemědělská výroba“ a dále z části jako plocha v nezastavěném území se stanoveným rozdílným
způsobem využití „NZ — plochy zemědělské“.
V pořizované Změně č. 1 ÚP Sedlčany není tento pozemek součástí nových zastavitelných ploch ani
se nenavrhuje změna jeho stávajícího funkčního využití. Pozemek není předmětem žádné podané
žádosti o změnu Územního plánu.

Pozemek p.č. 271/5 k.ú. Třebnice je v platném ÚP Sedlčany veden jako plocha v nezastavěném
území se stanoveným rozdílným způsobem využití „NZ — plochy zemědělské“.
Vpořizované Změně č. 1 ÚP byl pozemek navrhován na změnu znezastavěného území na
zastavitelnou plochu 5 navrženým využitím „SV - plochy smíšené — venkovského charakteru“. Tento
požadavek, záměr byl evidován dle žádost podané vlastníkem pozemku (s přiděleným pořadovým
číslem 34) a byl schválen Zastupitelstvem města k zařazení do projednání v rámci Změny č. 1 ÚP
Sedlčany dne 20.4.2017 pod usnesením č. 178/2014-2018. Navrhovaná zastavitelná plocha byla
následně vrámci projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu, která obsahovala ve své
druhé části Pokyny pro zpracování Změny č. 1 UP, nahrazující návrh zadání Změny č. 1 UP,
evidována jako Plocha č. 41.

Pozemek p.č. 244 k.ú. Třebnice je v platném ÚP Sedlčany veden jako plocha v nezastavěném území
se stanoveným rozdílným způsobem využití „NZ — plochy zemědělské“.
V pořizované Změně č. 1 ÚP byl pozemek navrhován na změnu 2 nezastavěného území na
zastavitelnou plochu 8 navrženým využitím „SV — plochy smíšené — venkovského charakteru“. Tento
požadavek, záměr, byl evidován dle žádosti podané vlastníkem pozemku (s přiděleným pořadovým
číslem 27) a byl schválen Zastupitelstvem města k zařazení do projednání v rámci Změny č. 1 UP

vSedlčany dne 20.4.2017 pod usnesením c. 178/2014-2018. Navrhovaná zastavitelná plocha byla



následně v rámci projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu, která obsahovala ve své
druhé části Pokyny pro zpracování Změny č. 1 UP, nahrazující návrh zadání Změny č. 1 UP,
evidována jako Plocha č. 40.

Předmětné navržené nové zastavitelné plochy č. 40 a 41 byly projednány vrámci Zprávy o
uplatňování Územního plánu města Sedlčany s dotčenými orgány a veřejnosti.
Návrh Zprávy byla projednán postupem dle 5 55 odst.1 stavebního zákona sdotčenými orgány,
sousedícími obcemi a veřejnosti. Návrh Zprávy byl zveřejněn na webu města a knahlédnutí ve
fyzické podobě na úřadu územního plánování. Návrh Zprávy byl zveřejněn formou veřejné vyhlášky
vobdobí od 10.8.2018 — 10.9.2018. Vtomto časovém úseku mohly dotčené orgány uplatnit svá
stanoviska a vyjádření, sousední obce podněty a kdokoliv z řad veřejnosti mohl podat připomínky
k předložené Zprávě o uplatňování ÚP. Úřad územního plánování po uplynutí stanovené lhůty zajistil
úpravu Zprávy v souladu s obdrženými stanovisky a dle vyjádření dotčených orgánů. Úřad územního
plánování neobdržel k projednávanému návrhu podněty od sousedních obcí, ani připomínky z řad
veřejnosti.
Předmětné navrhované nové zastavitelné plochy č. 40 a 41 byly zdalšího projednávání v rámci
návrhu Změny č. 1 UP Sedlčany vyřazeny. Důvodem jejich vyřazení bylo uplatněné stanovisko
Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „KÚSK“), odboru životního prostředí a zemědělství,
konkrétně orgánu ochrany přírody a krajiny, evidované pod č.j. KÚSK: 107307/2018/KUSK, ze dne
3.9.2018, z hlediska zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů,
ve kterém se uvádí následující (citace předmětné části stanoviska):
U lokalit P 39 a P 41 v k. ú. Třebnice (osada Štileček) Krajský úřad nesouhlasí se změnou z ploch NZ (plochy
zemědě/ské) na plochy SV (plochy smíšené — venkovského charakteru). Rozšířením zastavitelných ploch by
došlo k narušení krajinného rázu, přičemž v dané lokalitě jsou již vymezeny stejné funkční plochy, avšak jsou
posud bez využití. U plochy P 40 umístěné tamtéž nesouhlasí Krajský úřad s navrhovanou změnou z plochy
NZ (plochy zemědě/ské) na plochu SV (plochy smíšené - venkovského charakteru) z důvodu negativního
ovlivnění ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku údolní niva. V dotčené lokalitě se v
nedávné minulosti nacházel vzrostlý lesní porost (přírodní biotop L2.2 údolní jasanovo-o/šové luhy), nyní je
pozemek využit jako jízdárna pro koně, což odpovídá spíše ploše 5 funkcí pro sport nebo rekreaci než
deklarované funkci zemědělské. Další urbanizací tohoto území by došlo k nevratnému porušení doposud
relativně zachovalého přírodního prostředí údolní nivy.

Vtomto případě došlo k vyřazení navržených ploch na základě uplatněného zákonného stanoviska
dotčeného orgánu, oprávněného orgánu ochrany přírody a krajiny, jenž bylo uplatněno dle 5 4 odst. 2
písm. b) stavebního zákona, již ve fázi návrhu zadání Změny č. 1 UP. Toto stanovisko dotčeného
orgánu nelze, vzhledem k uvedenému, z pozice vlastníka rozporovat. Pořizovatel neshledal legitimní
důvody k nerespektování tohoto vydaného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny a byl nucen
předmětné plochy z dalšího projednávání v návrhu Změny č. 1 ÚP Sedlčany vyřadit a v další fázi, tj.
v budoucím předloženém návrhu Změny č.1 ÚP zpracovaném autorizovanou osobou, již nebudou
řešeny. Zároveň je nutné zdůraznit ilegalitu současného stavu na pozemku p.č. 244 k.ú. Třebnice,
jak uvádí KÚSK, kde stávající využití „neodpovídá platnému územnímu plánu“.
Návrh Změny č. 1 ÚP bude vyhotoven vsouladu se schválenými Pokyny pro zpracování návrhu
Změny č.1 ÚP, které byly schváleny Zastupitelstvem města Sedlčany dne 24.9.2018 pod č. usnesení
273/2014-2018, vsouladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy a bude
projednáván dále tzv. zkráceným postupem, konkrétně dle 5 55b stavebního zákona a dle dalších
ustanovení souvisejících právních předpisů. Návrh Změny č. 1 UP musí být projednán v souladu s š
55b odst. 1 a 2 stavebního zákona, které vymezují pravidla projednání a práva vstupu dotčených
osob a veřejnosti do procesu pořizování v rámci projednávání návrhu Změny č. 1 UP Sedlčany.
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