
PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA OBCE NEVOLICE 
PRO POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NEVOLICE 

 
Článek I. 

Základní ustanovení 
 

Účelem těchto pravidel je stanovit jednotný postup při pořzování změny schváleného Územního 
plánu Nevolice (dále jen „Územní plán“) v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 zákona                                    
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a příslušných 
ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
Článek II. 

Kompetentní ogán 
 
Kompetentním orgánem obce Nevolice, který rozhoduje v samostatné působnosti (dle ustanovení              
§ 35 zákona o obcích) o pořízení změny  schváleného Územního plánu, schvaluje návrh zadání změny 
schváleného Územního plánu, případně pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu                     
a vydává změnu schváleného Územního plánu,  je dle ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona 
Zastupitelstvo obce Nevolice. 
 

Článek III. 
Osoby oprávněné k podání Návrhu 

 
Návrh na pořízení změny  schváleného Územního plánu (dále jen „Návrh“) dle ustanovení § 44 
stavebního zákona může podat orgán veřejné správy, občan obce nebo fyzická či právnická osoba, 
která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce (dále jen 
„Navrhovatel“). 

Článek IV. 
Termín k podání Návrhu 

 
Návrh lze doručit do 30. 9. 2017 prostřednictvím České pošty nebo osobně v úředních hodinách                 
na adrese Obecní úřad,  Nevolice čp. 4, 344 01. 
V případě pochybností o včasnosti podání Návrhu je určující datum na razítku podatelny OÚ Nevolice. 
 

Část V. 
Náležitosti Návrhu 

 
Návrh na pořízení změny schváleného Územního plánu musí obsahovat následující náležitosti                           
dle § 46 stavebního zákona: 
a) údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických 
     nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce 
b) údaje o navrhované změně využití ploch na území obce 
c) údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele 
d) důvody pro pořízení změny Územního plánu 
e) situační výkres na podkladu katastrální mapy s vyznačením rozsahu navrhované změny 
     v měřítku přiměřeném rozsahu navržené změny. 
 
Za platnost doložených údajů zodpovídá navrhovatel změny. Dodatečné zjištění neplatnosti                         
či nepravdivosti údajů v návrhu může zapříčinit neplatnost provedené změny. 
Za evidenci, shromažďování a následující projednání přijtaých Návrhů zodpovídá OÚ Nevolice. 



Článek VI. 
Způsoby projednávání Návrhů 

 
Návrh bude nejdříve projednán a posouzen příslušnými odbory Městského úřadu Domažlice                       
ve spolupráci s pověřeným zastupitelem. Výstupem tohoto posouzení bude doporučení                             
pro Zastupitelstvo obce Nevolice, zda požadovaný záměr je slučitelný se zájmy obce či je nepřípustný, 
včetně stručného odůvodnění a vyjádření k Návrhu Navrhovatele ke způsobu úhrady nákladů                      
na pořízení změny schváleného Územního plánu. 
 
Následně Zastupitelstvo obce Nevolice v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona svým 
usnesením schválí žádost obce Nevolice o pořizování změny  schváleného Územního plánu městským 
úřadem obce s rozšířenou působností, protože obec Nevolice ve smyslu ustanovení                                         
§ 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona není pořizovatelem Územního plánu  ani jeho změn. 
Pořizovatelem pro obec Nevolice je Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování 
(dále jen „Pořizovatel“). 
 
Pořizovatel po převzetí Návrhu od obce Nevolice posoudí úplnost Návrhu, jeho soulad s právními 
předpisy a v případě nedostatků vyzve Navrhovatele, aby je v přiměřené lhůtě odstranil, a sdělí mu               
i způsob, jakým mají být odstraněny.  Neodstraní-li Navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a 
ve stanovené lhůtě, je odmítnutí Návrhu  v pravomoci Pořizovatele, který tuto skutečnost sdělí              
bez zbytečného odkladu Navrhovateli  a  informuje o ní Zastupitelstvo obce Nevolice. 
 
 

Článek VII. 
Náklady pořízení a způsob úhrady 

 
Pokud je pořízení změny schváleného Územního plánu  vyvoláno výhradní potřebou Navrhovatele, 
může obec v souladu s ustanovením § 45 odst. 4 stavebního zákona podmínit její pořízení částečnou 
nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území                   
a  na mapové podklady Navrhovatelem. 
 
Za každý Návrh podaný Navrhovatelem na pořízení změny schváleného Územního plánu se stanovuje                        
paušální částka ve výši Kč 1.000,- (slovy: jedentisíckorunčeských), která bude uhrazena 
Navrhovatelem   dle ujednání „Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny schváleného 
Územního plánu Nevolice“. 
 
 

Článek III. 
Výjimky 

 
Výjimky z ustanovení těchto pravidel schvaluje Zastupitelstvo obce Nevolice. 

 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
Na pořízení změny Územního plánu není právní nárok. I když Navrhovatel splní všechny předepsané 
náležitosti, je na Zastupitelstvu obce, aby Návrh na pořízení změny schváleného Územního plánu 
komplexně posoudilo a rozhodlo o jeho vhodnosti. 
 



Úhrada nákladů není současně garancí na provedení změny Územního plánu v souladu s požadavky 
navrhovatele. Záměr musí být v souladu s příslušnými právními předpisy, který je prověřován                  
až v následném průběhu procesu pořízení změny. 
 
V případě, že Navrhovatel odstoupí v průběhu pořizování změny schváleného Územního plánu                  
od svého Návrhu, bude předmětný Návrh na pořízení změny schváleného Územního plánu vyřazen              
z procesu pořizování.  Zaplacená částka ve výši Kč 1.000,- dle „Dohody o úhradě nákladů spojených              
s pořízením změny schváleného Územního plánu“ se Navrhovateli nevrací. 
 
Pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Nevolice dne …......................….........................                    
usnesením číslo  …............... a nabývají účinnosti dnem schválení. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 …................................................................ ….......................................................... 
        Josef Velek, starosta        Miroslav Horáček, místostarosta 


