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Název bodu:

Revokace bodu 2. usnesení č. 659/2018 – ZM 27 ze dne 22. 2. 2018

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. revokuje
bod 2. usnesení č. 659/2018 – ZM 27 ze dne 22. 2. 2018.
2. schvaluje/neschvaluje
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“) pořízení změny územního plánu Hranic zkráceným postupem dle § 55a a
55b stavebního zákona dle předloženého návrhu, který podali pan (dále jen „navrhovatelé“) pozemky parc. č. st. 573/3, parc. č. 1552/1, parc. č. 1552/2 a parc. č. 1552/3 v k. ú. Hranice navrhovaná změna funkčního využití území ze stávající plochy bydlení - v rodinných domech
- venkovské (BV1) a plochy zeleň - soukromá a vyhrazená (ZS) na plochu bydlení - v
rodinných domech - městské a příměstské (Bl), která umožní výstavbu rodinného domu za
podmínky, že navrhovatelé v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 stavebního zákona uhradí
úplné náklady uvedené v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona, tj. úplné náklady na
zpracování změny územního plánu Hranic a na vyhotovení úplného znění územního plánu
po jeho změně.

Předcházející usnesení ve věci:
č. 530/2017 – ZM 17 ze dne 22. 6. 2017, č. 659/2018 – ZM 27 ze dne 22. 2. 2018

Důvodová zpráva:
žadatelé, podali dne 16. 5. 2017 návrh na pořízení změny Územního plánu Hranic na
pozemcích parc. č. st. 573/3, parc. č. 1552/1, parc. č. 1552/2 a parc. č. 1552/3 v k. ú.
Hranice, na kterých navrhli změnu funkčního využití území ze stávající plochy bydlení - v
rodinných domech - venkovské (BV1) a plochy zeleň - soukromá a vyhrazená (ZS) na plochu
bydlení - v rodinných domech - městské a příměstské (Bl), která umožní výstavbu rodinného
domu.
Zastupitelstvo města v červnu 2017 návrh na změnu územního plánu projednalo, vzalo jej na
vědomí a usnesením č. 530/2017 – ZM 22 ze dne 22. 6. 2017 (příloha č. 3 důvodové zprávy)
uložilo pořizovateli územního plánu, Městskému úřadu Hranice, odboru rozvoje města,
oddělení územního plánování, předložit návrh na změnu územního plánu Hranic po
zpracování územních studií Pod Hůrkou (územní studie v územním plánu Hranic označeny
US 1 – US 6).
Usnesením č. 659/2018 - ZM 27 ze dne 22. 2. 2018 zastupitelstvo města (příloha č. 2
důvodové zprávy) výše uvedené usnesení v celém rozsahu revokovalo a pořízení změny
územního plánu Hranic dle podnětu navrhovatelů schválilo zkráceným postupem podle § 55a
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zkrácený postup pořizování změny
územního plánu je po novele stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018 upraven § 55a a násl.
stavebního zákona.
Manželé v podaném návrhu na pořízení změny územního plánu Hranic navrhli uhradit
veškeré náklady související s pořízením změny územního plánu.
Dle § 55a odst. 2 novelizovaného stavebního zákona zastupitelstvo obce rozhoduje o
pořízení změny územního plánu mimo jiné na návrh, který dle písm. f) citovaného ustanovení
obsahuje: „návrh úhrady nákladů na zpracování změny územního plánu, vyhodnocení vlivů
na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znění územního plánu
po jeho změně, náklady na zpracování změn regulačních plánů touto změnou vyvolaných a
vyhotovení úplného znění regulačních plánů po jejich změně, popřípadě náklady podle § 71
odst. 7“.
Nabytí účinnosti změny územního plánu stanoví § 55c stavebního zákona: „změnu územního
plánu a úplné znění územního plánu po této změně obec doručí veřejnou vyhláškou; dnem
doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti“. Provedenou
novelou stavebního zákona s účinností od 1. 1. 2018 jsou do nákladů na pořízení změny
územního plánu zahrnuty náklady na zpracování změny územního plánu a náklady na
vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně.
Schválený bod 2. předmětného usnesení není s ohledem na výše uvedené dostatečně určitý
v části týkající se rozsahu úhrady nákladů spojených s pořízením změny územního plánu,
proto je zapotřebí jej revokovat a nově schválit v předkládaném znění.
V ostatních bodech se usnesení zastupitelstva města č. 659/2018 ZM ze dne 22. 2. 2018
nemění.
Doplňující informace:
Zastupitelstvo města nemůže pořízení změny územního plánu schválit zkráceným postupem
podle § 55a stavebního zákona bez zohlednění stanoviska příslušného orgánu ochrany
přírody (§55a odst. 2 písm. d) stavebního zákona) a stanoviska krajského úřadu z hlediska
vlivu na životní prostředí (§55a odst. 2 písm. e) stavební zákona).
Dopisem č. j. ORM 17020/18 ze dne 12. 3. 2018 vyzval pořizovatel manžele k doplnění
podaného návrhu o stanoviska dotčených orgánů jak vyžaduje § 55a stavebního zákona.
Manželé požadovaná stanoviska dne 29. 5. 2018 předložili (viz Příloha č. 1 důvodové
zprávy. V předloženém stanovisku byl vyloučen vliv na NATURU 2000 a nebyl vznesen
požadavek změnu posuzovat z hlediska vlivu na životní prostředí a také není nutné
zpracovávat varianty řešení. S ohledem na výše uvedené není nutné usnesení zastupitelstva
města v části týkající se schválení zkráceného postupu pořizování změny územního plánu
revokovat.
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Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Odbor rozvoje města,
oddělení strategického
rozvoje

13. 6. 2018

Bez připomínek

Oddělení právní

13. 6. 2018

Připomínky zapracovány do
důvodové zprávy

Přílohy:
č. 1 Stanovisko krajského úřadu.pdf
č. 2 Usnesení č. 6592018 - ZM 27 ze dne 22. 2. 2018.pdf
č. 3 Usnesení č. 5302017 – ZM 22 ze dne 22. 6. 2017.pdf
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