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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo návrh na pozastavení pořizování Územního plánu Děčín 
do doby dokončení nových podkladů, které budou zapracovány do návrhu Územního plánu 
Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území před 
zahájením projednání dle § 50 stavebního zákona a  
 
schvaluje 
 
pozastavení pořizování Územního plánu Děčín do doby dokončení nových podkladů, které 
budou zapracovány do návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území před zahájením projednání dle § 50 stavebního 
zákona 
 
 

 
Stanovisko RM: 
 
Rada města projednala návrh na pozastavení pořizování Územního plánu Děčín do doby 
dokončení nových podkladů, které budou zapracovány do návrhu Územního plánu Děčín ve 
variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území před zahájením 
projednání dle § 50 stavebního zákona a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
pozastavení pořizování Územního plánu Děčín do doby dokončení nových podkladů, které 
budou zapracovány do návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů 
územního plánu na udržitelný rozvoj území před zahájením projednání dle § 50 stavebního 
zákona 
 
 

Cena:  

Návrh postupu: RM doporučuje schválit 

 
 

 
Důvodová zpráva: 
 
Úřad územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín, příslušný dle § 6 
odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění (stavební zákon), pořizuje pro správní území města Děčín Územní plán Děčín.  
 
V souladu se smlouvou o dílo Územní plán Děčín, uzavřenou dne 1. 10. 2013 mezi 
statutárním městem Děčín jako objednatelem a společností T-plan, s r.o., byla doposud 
zpracována 1. část díla – Analýza současného stavu území, 2. část díla – Návrh Územního 
plánu Děčín ve variantách a 3. část díla – Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území. 
 



Návrh Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území je v další etapě pořizování nutno projednat v souladu s § 50 
stavebního zákona.  
 
Pořizovatel proto po předání obou dokumentací zhotovitelem provedl ve spolupráci s dalšími 
příslušnými úřady Magistrátu města Děčín a s určenou zastupitelkou, Mgr. Marií Blažkovou, 
primátorkou statutárního města Děčín, podrobnou kontrolu předložených materiálů                
a  zhotoviteli  zaslal požadavky na jejich úpravu před zahájením projednání dle § 50 
stavebního zákona.  
Návrh Územního plánu Děčín ve variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území byl dle požadavků pořizovatele a dle závěrů upřesňujícího jednání 
zhotovitelem upraven a je připraven k předání objednateli pro další projednání v rozsahu, 
stanoveném zadáním Územního plánu Děčín, schváleném dne 28. 6. 2012 usnesením 
zastupitelstva č. ZM 12 06 03 02 a jeho rozšířením o další lokality, schváleném 
dne 20. 2. 2014 usnesením zastupitelstva č. ZM 14 02 05 03.    
    
Vzhledem k tomu, že je v současné době rozpracováno několik dokumentů, které by mohly 
významným způsobem projednání Návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ovlivnit a vyvolat opakování 
projednání z důvodů podstatných změn v návrhu řešení, doporučuje pořizovatel po dohodě 
s určenou zastupitelkou další pořizování Územního plánu Děčín pozastavit do doby 
dokončení nových podkladů, které budou zapracovány do návrhu Územního plánu Děčín ve 
variantách a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území před zahájením 
projednání dle § 50 stavebního zákona. 
   
Pořizovatel upozorňuje, že rozšíření rozsahu Návrhu Územního plánu Děčín ve variantách a 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nad rámec schváleného 
zadání Územního plánu Děčín vyvolá vícenáklady oproti uzavřené Smlouvě o dílo Územní 
plán Děčín ze dne 1. 10. 2013. 
Výše nákladů bude upřesněna po dokončení a předání nových podkladů a po vyhodnocení 
rozsahu úpravy zhotovitelem územního plánu (jedná se zejména o zapracování posouzení 
EIA Plavební stupeň Děčín, posouzení EIA Přeložka I/13 a výsledku Studie proveditelnosti a 
účelnosti – přeložky silnice I/13 v úseku D8 - Děčín). Částka bude následně předmětem 
dodatku smlouvy o dílo ze dne 1. 10. 2013, uzavřeného mezi objednatelem a zhotovitelem 
Územního plánu Děčín. 
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