
Pro jednán IZastupitelstva mesta Cáslavi

konaného dne 10.2.2020

Pravidla pro porizování zmen Územního plánu Cáslav

Predkládá:

Martin Horský

místostarosta mesta

Zpracovala a napsala:

pracovnice úradu územního plánováni

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo mesta Cáslavi

schvaluje:

Pravidla pro porizování zmen Územního plánu Cáslav.

Duvodová zpráva:

Z duvodu navyšujÍcÍho se poctu podávaných návrhu na porizenÍ zmen Územního plánu Cáslav
zpracoval odbor výstavby a regionálnIho rozvoje Mestského úradu Cáslav Pravidla pro porizování
zmen Územního plánu Cáslav. Pravidla pro porizováni zmen Územního plánu Cáslav stanovuji

jednotný postup pri porizovánízmen vydaného Územního pIánu Cáslav.
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Pravidla pro porizování zmen Územního pIánu Cáslav

l. Základni ustanovení

Úcelem Pravidel pro porizovánízmen Územního plánu Cáslav (dále jen ,,pravidla") je stanovit

jednotný postup pri porizováni zmen vydaného Územního plánu Cáslav (dále jen ,,územní

pIán"), v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona c. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení

pozdejších predpisu (dále jen ,,zákon o obcích") a príslušných ustanoveních zákona

c. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále

jen ,,stavební zákon"). Stanovením jednotného postupu pri porizování zmen územního plánu

soucasne dojde ke zvýšení informovanosti žadatelu a ke zvýšení transparentnosti celého

procesu porizování zmen územního plánu.

ll. Kompetentní orgán

Kompetentním orgánem mesta Cáslav, který rozhoduje v samostatné pusobnosti (dle § 35

zákona o obcích) o porizenI zmeny územního pIánu, schvaluje zadáni zmeny územního plánu

a vydává zmenu územního plánu formou opatrení obecné povahy, je dle § 6 odst. 5

stavebního zákona Zastupitelstvo mesta Cáslavi.

III. Osoby oprávnené k podání návrhu

Návrh na porÍzeni zmeny územního plánu (dále jen ,,návrh") muže být podán podle

ustanovení § 44 stavebního zákona:

a) z vlastního podnetu zastupitelstva obce,

b) na návrh orgánu verejné správy,

C) na návrh obcana obce,

d) na návrh fyzické osoby nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná

práva k pozemku nebo stavbe na území obce,

e) na návrh oprávneného investora (dále jen ,,navrhovatel")

a dále situacní výkres na podkladu katastrální mapy s vyznacením rozsahu navrhované

zmeny.

lV. Náležitosti návrhu

Návrh muže navrhovatel dorucit prostrednictvím provozovatele poštovních služeb,

prostrednictvím verejné datové sIte do datové schránky mesta Cáslav nebo osobne na

podatelnu Mestského úradu Cáslav a musí obsahovat nás|edujÍcÍ náležitosti podle ustanovení

§ 46 odst. 1stavebního zákona:
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a) údaje umožnujÍcÍ identifikaci navrhovatele, vcetne uvedení jeho vlastnických nebo

obdobných práv k pozemku nebo stavbe na území obce,

b) údaje o navrhované zmene využití ploch na územíobce,

c) údaje o soucasném využití ploch dotcených návrhem navrhovatele,

d) duvody pro porÍzení zmeny územního plánu,

e) návrh úhrady nákladu na porizeni zmeny územního plánu a dalších nákladu

uvedených v § 55a odst. 2 písm. f).

V prípade podáni návrhu na porízenÍ zmeny zkráceným postupem podle ustanovení § 55a

stavebního zákona musí návrh obsahovat:

a) údaje umožnujÍcÍ identifikaci navrhovatele, vcetne uvedení skutecnosti prokazující, že

je oprávnen podat návrh na porízenÍ zmeny územního plánu,

b) duvody pro porízenizmeny územního plánu,

C) návrh obsahu zmeny územního plánu,

d) stanovisko prIslušného orgánu ochrany prírody podle zákona o ochrane prírody a

krajiny k navrhovanému obsahu zmeny územního pIánu, ve kterém uvede, zda je

možné vyloucit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptacíoblast,

e) stanovisko krajského úradu jako príslušného úradu k navrhovanému obsahu zmeny

územního plánu, ve kterém i s prihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany prírody

podle písmene d) uvede, zda má být návrh zmeny posuzován z hlediska vlivu na

životní prostredí, prípadne stanoví podrobnejší požadavky podle § 10i zákona o

posuzování vlivu na životní prostredí,

f) návrh úhrady nákladu na zpracování zmeny územního plánu, vyhodnocení vlivu na

udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, vyhotovení úplného znení územního

plánu po jeho zmene, náklady na zpracování zmen regulacních plánu touto zmenou

vyvolaných a vyhotoveni úplného znení regulacních plánu po jejich zmene, poprípade

náklady podle § 71odst.7

a dále situacní výkres na podkladu katastrální mapy s vyznacením rozsahu navrhované

zmeny.

Formuláre Návrh na porÍzení zmeny územního plánu a Návrh na porÍzeni zmeny územního

plánu zkráceným postupem jsou dostupné v elektronické podobe na www.meucaslav.cz

Za evidenci, shromažd'ování a nás|edujÍcÍ projednání prijatých návrhu v souladu s pravidly

zodpovídá odbor výstavby a regionálnIho rozvoje Mestského úradu Cáslav (dále jen ,,úrad

územního plánování").

V. Termín k podáni návrhu

Návrh na zmenu územního plánu lze podat do 31. 12. príslušného kalendárního roku.

V prípade pochybnosti o vcasnosti podáni návrhu bude urcujÍcÍ datum na razítku podatelny
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Mestského úradu Cáslav. Návrhy podané po tomto datu budou predloženy zastupitelstvu

mesta k projednáni v dalším rádném termínu následujíckn po termínu stanoveném v CI. VI.

pravidel.

VI. Cetnost projednáni návrhu

Zastupitelstvo mesta bude návrhy na zmeny územního plánu podané v termínu dle CI. V.

pravidel projednávat vždy na zasedání zastupitelstva mesta nás|edujÍcÍm po konci

prjs|ušného termínu, tj. po 31. 12., v nemž byl návrh na zmenu územního pIánu dorucen.

V prípade podání 10 návrhu budou tyto predloženy zastupitelstvu mesta k projednání na

nejbližší možné zasedání rádného zastupitelstva mimo výše uvedený termín.

VII. Zpusob projednání návrhu

Porizovatel po prevzetí návrhu na porÍzení zmeny územního plánu posoudí úplnost návrhu,

jeho soulad s právními predpisy a v prípade nedostatku vyzve navrhovatele, aby je v

primerené lhute odstranil. Neodstraní- ii navrhovatel nedostatky požadovaným zpusobem a

ve stanovené lhute, porizovatel návrh odmítne, sdelí tuto skutecnost bez zbytecného

odkladu navrhovateli a predloží o tom informaci zastupitelstvu obce prIslušnému k vydání

zmeny územního pIánu.

Splnuje - ii návrh všechny stanovené náležitosti, porizovatel jej posoudí a se svým

stanoviskem predloží v termínu stanoveném v CI. VI. pravidel k rozhodnutí zastupitelstvu

obce príslušné k vydánjúzemnÍho plánu.

V prípade, že bude zastupitelstvu mesta opakovane predložen vecne i obsahove identický

návrh, ke kterému již prijalo nesouhlasné usnesení, bude se zastupitelstvo mesta tímto

návrhem zabývat pouze v prípade zmeny vnejších podmínek (napr. zmena stanoviska

dotceného orgánu nebo vyjádrení správcu sítí apod.).

Zastupitelstvo mesta rozhodne o porÍzení ci neporízenÍ každé jednotlivé zmeny. Porizovatel

vyrozumí každého navrhovatele o výsledku jednání.

Porizovatel bude v souladu se zákonnými ustanoveními pokracovat v porizovacím procesu

schvalování zmen územne plánovací dokumentace (dále jen ,,ÚPO"), o nichž bylo kladne

rozhodnuto.

VIII. Náklady porIzenI

Pokud je porÍzení zmeny územního pIánu vyvoláno výhradne potrebou navrhovatele dle § 45

odst. 4 stavebního zákona, muže zastupitelstvo mesta podmínit její porÍzeni cástecnou nebo
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úplnou úhradou nákladu na její zpracováni. Zastupitelstvo mesta muže požadovat cástecnou

nebo úplnou úhradou nákladu na zpracováni na vyhodnoceni vlivu na udržitelný rozvoj

územI(SEA), pokud je vyžadováno a na mapové podklady navrhovatelem.

Soucásti nákladu na porÍzení zmeny územního plánu je vyhotovení územního plánu

zahrnujÍcÍho právnistav po vydáni jeho zmeny dle § 55 odst. 5 stavebního zákona.

výše ceny za zpracováni jednotlivých návrhu zmeny územního plánu bude odvozena od

velikosti plochy dotcené návrhem navrhovatele a od složitosti projednáni vyvolané zmeny

(zpracovánISEA apod.).

výše ceny za zpracováni jednotlivých návrhu zmeny územního plánu bude navržena

zpracovatelem (projektantem) územního plánu a poté bude schválena radou mesta.

ix. výjimky

výjimky z ustanovení pravidel schvaluje Zastupitelstvo mesta Cáslav.

X. Záverecná ustanovení

Žádosti o zmenu územního plánu budou zastupitelstvu mesta predkládány prostrednictvím

odboru výstavby a regioná|ního rozvoje Mestského úradu Cáslav - porizovatel územne

plánovací dokumentace.

Na porÍzení zmeny územního plánu není právni nárok. l když navrhovatel splní všechny

predepsané náležitosti, závisí na komplexním posouzeni návrhu zastupitelstvem mesta a na

rozhodnutí o jeho vhodnosti.

Rozhodnuti zastupitelstva mesta o porÍzeni zmeny územního plánu není garancí na

provedení zmeny územního plánu v souladu s požadavky navrhovatele, protože návrh

navrhovatele musí být V souladu s príslušnými právními predpisy a tento návrh je proveren

dotcenými orgány až v následném prubehu procesu porízenÍ zmeny územního plánu.

Celková predpokládaná doba pro projednáni a vydání zmeny územního plánu je cca 18 - 24

mesícu, v prípade zkráceného postupu cca 12 mesícu pri zohledneni dodrženi zákonných

postupu a zákonných lhut jednotlivých fází procesu porizování zmeny územního plánu.

V prípade, že bude stanoveno v zadání zmeny územního plánu (§ 47 stavebního zákona)

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (SEA), nebo bude nutné opetovné projednání

návrhu zmeny územního plánu, celková predpokládaná doba se primerene k casové

nárocnosti na provedeni potrebných úkonu prodlužuje.
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Pravidla nabývají úcinnosti dnem jejich schvá|eniZastupite|stvem mesta Cáslavi.

Tato pravidla schválilo Zastupitelstvo mesta Cáslavi na svém zasedání dne

usnesením c

JUDr. Vlastislav Málek

starosta mesta

Martin Horský

místostarosta mesta
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