
 

MATERIÁL         číslo:  

pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova, konané dne 23. 9. 2014 
 

Název materiálu:  Pořízení II. změny územního plánu Prostějov - protinávrh 

                                                 

Předkládá: Klub TOP09 a Ing. Petr Kousal, KDU-ČSL 
Ing. Aleš Matyášek, MUDr. Danuše Pelikánová, Ing. Václav Kopečný, PhDr. 

Václav Kolář, MUDr. Aleš Nevrla, MUDr. Stanislav Spurný, Ing. Petr Kousal 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Prostějova  

1. o d l o ž i l o  návrh na schválení pořízení II. změny územního plánu Prostějov 

2. ukládá Radě města Prostějova zajistit zpracování dvou nezávislých právních 

analýz k dané problematice 
 

Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvo města Prostějova obdrželo jako bod programu č. 3 na jednání dne 23. 9. 2014 návrh 

usnesení, kterým schvaluje pořízení II. změny územního plánu.  

 

Klub TOP09 po projednání přiložené důvodové zprávy konstatuje, že 

 

1. V důvodové zprávě předkladatel neuvedl všechna fakta, která se navrženého usnesení týkají, a tím 

porušil ustanovení čl. 4 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva města Prostějova 

2. Předkladatel neuvádí, že navržený bod je mimo jiné předmětem návrhu rozsudku žaloby 

společnosti Manthellan proti městu Prostějov. Zastupitelé nebyli o žalobě v důvodové zprávě vůbec 

informováni. Teprve po vyžádání dokumentů spojených s žalobou, byla zastupitelům rozeslána 

kopie předžalobní výzvy a žaloby společnosti Manthellan proti městu Prostějov.  

3. Na výzvu stran a hnutí TOP09, KDU-ČSL, Změna pro Prostějov a ANO, obdrželi signatáři výzvy 

ke stažení bodů 3, 4 a 5 z programu jednání zastupitelstva, vyjádření náměstka primátora Ing. 

Zdeňka Fišera. Ve vyjádření je uvedeno, že rada předkládá předmětný návrh po zralé úvaze, po 

projednání s orgány územního plánování a s právníky města.  

4. Vzhledem k tomu, že se jedná o právní problém spojený s žalobou vůči městu, chybí k návrhu 

usnesení nezávislá právní analýza. Klub TOP09 je toho názoru, že k takovému kroku – již 2. změna 

územního plánu – je zapotřebí nepoměrně důkladnější analýza než pouhá zralá úvaha. 

5. Klub TOP09 žádá o vyjasnění, zda pořízení nového Územního plánu je zatížené nějakými 

chybami, které by opravňovaly společnost Manthellan k žalobě v tomto bodě. Pokud je známo 

společnost Manthellan žádné připomínky k novému Územnímu plánu nepodala.  

6. Z návrhu usnesení není zřejmé, k čemu by navrhovaná II. změna územního plánu měla směřovat. 

V důvodové zprávě se pouze uvádí, že se jedná o nové prověření parametrů již přijatého Územního 

plánu na ploše 041. Ani v této oblasti však společnost Manthellan žádné připomínky k novému 

Územnímu plánu nepodala.  

7. Z vyjádření náměstka primátora může rovněž vyplývat hrozba řetězců žalob společnosti 

Manthellan o součinnost města, dokud nebude územně plánovací dokumentace obsahovat takové 

parametry, které budou vyhovovat společnosti Manthellan, bez ohledu na zájmy města a jeho 

občanů. Klub TOP09 je přesvědčen, že taková součinnost nemůže být předmětem smlouvy se 

společností Manthellan.   

 

 

V Prostějově 22. 9. 2014 

Zpracoval Ing. Aleš Matyášek   

 

 


