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Plná moc ud ělená Mgr. J. N. pro soudní řízení 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou zplnomocňuje podle § 441 a násl. Občanského zákoníku Mgr. J.N., 
advokáta Frank Bold advokáti, s.r.o., k zastupování zmocnitele ve věci řízení o návrhu na zrušení 
části opatření obecné povahy. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
 
 

Rada města po projednání schvaluje Plnou moc, udělenou Mgr. J. N. pro soudní řízení, ve 
věci řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy vedeného u Krajského soudu 
v Brně, pod sp.zn.64A 6/2016, v předloženém znění. 
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Popis 
 
U Krajského soudu v Brně bylo pod spisovou značkou 64A 6/2016 zahájeno řízení o návrhu  
na zrušení opatření obecné povahy – územního plánu Žďár nad Sázavou, na základě ust. § 101a 
zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního.  
Územní plán Žďár nad Sázavou byl vydán zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou na 16. 
zasedání, konaném dne  8. září 2016, usnesením č. 16/2016/ORÚP/8.  Opatření obecné povahy 
nabylo účinnosti dne 4.10.2016. 
Na základě oznámení Krajského soudu v Brně ze dne 22.12.2016 předal Městský úřad, 
zastoupený odborem rozvoje a územního plánování, na podatelnu Krajského soudu v Brně dne 
13.01.2017 kompletní správní spis, vedený ve věci Územního plánu Žďár nad Sázavou. Správní 
spis byl Krajskému soudu předán osobně, vyjádření k žalobě bylo zasláno datovou schránkou. 
Dne 10.02.2017 obdrželo Město Žďár nad Sázavou předvolání ke Krajskému soudu v Brně, 
jednání bylo nařízeno na den 3.3.2017. Na základě tohoto předvolání Městský úřad, odbor rozvoje 
a ÚP, požádal společnost Frank Bold advokáti s.r.o., aby Město Žďár nad Sázavou zastupovala 
jako odpůrce ve věci řízení o návrhu na zrušení části opatření obecné povahy, Územního plánu 
Žďár nad Sázavou, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 64 A 6/2016. 
 
 
Geneze případu 
 
------------------ 

 
Návrh řešení 

• Plná moc podle § 441 a násl. Občanského zákoníku, udělená Mgr. J.N., advokátovi Frank 
Bold advokáti s.r.o., k zastupování Města Žďár nad Sázavou v soudním řízení.  

 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje  

• Plnou moc, udělenou Mgr. J.N. pro soudní řízení, ve věci řízení o návrhu na zrušení části 
opatření obecné povahy, vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp.zn.64A 
6/2016,v předloženém znění. 

 
Doporu čení předkladatele 

• Odbor rozvoje a ÚP Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou doporučuje schválit Plnou 
moc udělenou Mgr. J. N. pro soudní řízení ve věci řízení o návrhu na zrušení části opatření 
obecné povahy, Územního plánu Žďár nad Sázavou, vedeného u Krajského soudu v Brně 
pod sp. zn. 64A 6/2016, podle předloženého návrhu.  

 
Stanoviska  
 
-------------- 
 
 
 
 



 

Návrh na zrušení části územního plánu Žďár nad Sázavou: 
 

Navrhovatelé se domáhají zrušení části opatření obecné povahy – Územního plánu Žďár  
nad Sázavou v části týkající se pozemků parc. č. 9075, 9076 a 9077 v k. ú. Město Žďár. 
Navrhovatelé ve svém návrhu uvádějí, že pozemky parc. č. 9075, 9076 a 9077 v k. ú. Město Žďár 
spadající do ploch individuální rekreace – zahrady (I) a veřejná prostranství a zeleň (Z), byly 
bezdůvodně vyvedeny do ploch zemědělských NZ.1 - orná půda a NZ.2- trvalé travní porosty. 
Navrhovatelé dále uvádějí, že změnou funkčního využití došlo k mnohonásobnému znehodnocení 
jejich pozemků a zamezení zamýšlené možnosti využití pozemků navrhovatelů pro individuální 
rekreaci.   
Předmětné pozemky navrhovatelů parc. č. 9075 a 9076 a 9077 byly podle předchozího ÚPO 
součástí zastavitelné plochy Iz č. 255, která měla výměru cca 10 ha. Tato plocha přímo 
navazovala na již stabilizovanou plochu rekreace. Realizací výstavby podle předchozího ÚPO by 
tedy došlo fakticky k zdvojnásobení rekreační zahrádkářské lokality Krejdy. 
Důvodem zrušení větší části rozsáhlé plochy rekreace vymezené v původním územním plánu 
města, schváleném zastupitelstvem města dne 24. 4. 2003, byla zejména ochrana krajinného rázu 
a také rekreačního potenciálu území, neboť vytváření souvislých rozsáhlých ploch chatových osad 
ve volné krajině není z tohoto hlediska žádoucí. Naopak došlo k rozdělení ploch pro rekreaci na 
menší zastavitelné plochy (plochy Z 70 a Z 72) s možností umísťování staveb pro rodinnou 
rekreaci. 
 

 

 

Platný ÚP :Žďár nad Sázavou                                                       Předchozí ÚPO: 

  
 
 

 








