
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č. 30 

 DNE: 6.09.2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 30/2018/ORUP/3 

 

NÁZEV: 
 

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – částečná revokace usnesení 

 

ANOTACE: 
      
      Schválení částečné revokace usnesení zastupitelstva města ve věci pořízení změny č. 1 
      územního plánu Žďár nad Sázavou 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje   částečnou revokaci původního usnesení 
Usn. 20/2017/ORÚP/25 ze dne 23.03.2017 ve věci Změny č. 1 ÚP Žďár nad Sázavou – schválení 
pořízení. 

- původní usnesení ve znění: 
           Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár nad   
Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm.a) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

- se mění na usnesení: 
           Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 2 územního plánu Žďár nad 
Sázavou, za použití ustanovení § 44 písm.a)  podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.   

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor rozvoje a územního plánování 

Předkládá: 

Rada města 
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Popis 
 
Zastupitelstvo města na svém 20. Zasedání konaného dne 23. března 2017 schválilo pořízení 
změny č. 1 územního plánu z vlastního podnětu. Částečnou revokací se mění původní usnesení, 
kterým Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 1 územního plánu, na usnesení, kterým 
zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 2 územního plánu.  
Město je povinno bezodkladně pořídit změnu č. 1 územního plánu, která zohlední závěry rozsudku 
Krajského soudu v Brně. V současné době nelze rozhodovat podle části územního plánu, která je 
krajským soudem zrušena, to znamená že na pozemku parc. č. 9076 (orná půda) v k.ú. Město 
Žďár, který má výměru 5,75 ha, neplatí územní plán. 
Právní zástupce města po analýze tohoto rozsudku a na základě rozhodnutí Rady města ze dne 
13.3.2017 podal dne 12.04.2017 k Nejvyššímu správnímu soudu  kasační stížnost, délka řízení o 
kasační stížnosti trvala 11 měsíců. Kasační stížnost byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu 
dne 14.03.2018 zamítnuta.  
Podle ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo města je povinno z důvodu 
neúspěchu kasační stížnosti bezodkladně rozhodnout o pořízení změny č. 1 územního plánu Žďár 
nad Sázavou a současně schválit obsah změny č. 1 ÚP (zadání změny č. 1). V obsahu změny ÚP 
zastupitelstvo města zohlední závěry rozsudku Krajského soudu v Brně. 
Do návrhu zadání změny územního plánu, která bude projednávána jako změna č. 2 ÚP, budou 
zapracovány ostatní schválené návrhy a požadavky na pořízení změny.  
 
Geneze případu 
 
RM č. 62 ze dne 13.03.2017, usn.čj.985/2017/ORÚP        
ZM č.20   ze dne 23.03.2017,   20/2017/ORÚP/25 
RM č. 92 ze dne 25.06.2018, usn.čj. 1616/2018/ORÚP        
 
 
Návrh řešení 
 
- viz. Popis 

 
Varianty návrhu usnesení 
 
- viz. návrh usnesení 
 
 
Doporu čení předkladatele 
 
- Odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou doporučuje 

schválit materiál podle předloženého návrhu.  
 

Stanoviska  
---- 

 
 
 




