
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 27.1.2022 
 

 
 

Číslo jednání:  JedNZ44-25/2022  
Datum jednání: 27.01.2022 
Místo jednání: sál městského muzea Nepomuk 
Přítomni: dle prezenční listiny 
Omluveni: p. Demela 
Hosté:   
Přílohy: jsou součástí návrhů 
 
 
PREZENČNÍ LISTINA - členové zastupitelstva města Nepomuk: 

Jméno a příjmení INC Za stranu/hnutí Přítomnost 

Baroch Karel KB Zelená pro Nepomuk ANO 

Baroch Marek, Mgr. MB ANO 2011 ANO 

Demela Milan, Mgr. MD SN pro Nepomuk NE 

Hánová Anna, PharmDr. AH Sdružení ODS a NK ANO 

Jiran Pavel, Ing. PJ SN pro Nepomuk ANO 

Kouba Jiří JK ANO 2011 ANO 

Kovář Václav VK Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

ANO 

Kroupa Pavel, PhDr. PK Zelená pro Nepomuk ANO 

Mareček Michal, MUDr. MM Sdružení kandidátů Nepomuka a 
Dvorce 

ANO 

Němec Miroslav, Ing. MNS SNK - Pro Nepomuk ANO 

Němec Miroslav, Mgr. MNMl SNK - Pro Nepomuk ANO 

Novák Václav VN Komunistická strana Čech a Moravy ANO 

Švec Jiří, Ing. JŠ ANO 2011 ANO 

Vokurka Vladimír VV ANO 2011 ANO 

Zeman Pavel, Mgr. PZ SNK - Pro Nepomuk ANO 

1. Zahájení 

Starosta města J. Švec zahájil v 17:04 XXV. veřejné zasedání městského zastupitelstva. Uvedl, 
že zastupitelstvo bylo svoláno řádně v souladu s platnou legislativou a jednacím řádem. 
Protože je na zasedání přítomno 14 členů zastupitelstva, je zasedání usnášeníschopné. 
Úvodem byli určeni zapisovatelé Alice Baumruková Kotylová a Pavel Motejzík.  

_________________________________________________________________ 
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2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 
 

Před zahájením vlastního jednání požádal J. Švec ověřovatele zápisu z XXIV. zasedání 
městského zastupitelstva ze dne 9. 12. 2021 o podání zprávy o ověření zápisu. 

P. Jiran řekl, že se zápis shoduje ve všech bodech. 

 
_________________________________________________________________ 
 
 
3. Program jednání 
 
Na úřední desce a webových stránkách města byl zveřejněn tento program, který byl také 
rozeslán zastupitelům: 
 

1. Zahájení 
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání   
3. Program jednání   
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu   
5. Kontrola usnesení   
6. Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk   
7. Různé + Diskuse 
8. Závěr 

 
Podklady pro jednání zastupitelstva obdrží všichni zastupitelé v termínu stanovené 
zákonem. 
Zápis z jednání a veškeré přílohy k bodům jsou přílohou zápisu a jsou zveřejněny na 
webových stránkách města. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
HLASOVÁNÍ: 
 
Návrh usnesení: (1040/NZ4/2022) 
ZMN schvaluje program jednání. 
 
 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A X A A A A A A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 
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Schváleno (14-0-0) 
 

_________________________________________________________________ 
 

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  

J. Švec navrhl jako členy návrhové komise M. Barocha, M. Němce ml. a V. Kováře. 

J. Švec navrhl jako ověřovatele zápisu V. Nováka a M. Marečka. 

 

DISKUZE: 

Bez příspěvků. 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (1041/NZ4/2022) 

ZMN volí návrhovou komisi ve složení M. Němec ml., M. Baroch a V. Kovář. 

 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A X A A A A A A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 

 
Návrh usnesení: (1041/NZ4/2022) 

ZMN volí ověřovatele zápisu V. Nováka a M. Marečka. 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A X A A A A A A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 
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5. Kontrola plnění usnesení 
 
J. Švec předal slovo V. Novákovi a M. Němcovi st. 
V. Novák uvedl, že provedl kontrolu plnění usnesení z minulého ZMN u paní tajemnice. 
Usnesení je průběžně plněno. KV se sešel, zápis bude dodán. 
M. Němec st. uvedl, že finanční výbor se nesešel, jelikož nebylo zatím co projednávat. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 
 
 

 
Návrh usnesení: (1042/NZ4/2022) 
ZMN bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.  

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

A A X A A A A A A A A A A A A 
(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (14-0-0) 
 

 

 
6. Návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk  
Předkládá: RMN 
Zpracovala: R. Vaňková 
 
J. Švec předal slovo V. Vokurkovi. 
 
V. Vokurka seznámil přítomné s obsahem bodu prostřednictvím důvodové zprávy. 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rozhodnutí o pořízení změny č. 2 Územního plánu Nepomuk (dále jen „změna ÚP) z 
vlastního podnětu zkráceným postupem a o jejím obsahu a z části z vlastního podnětu a z 
části na základě návrhu navrhovatelů s prvky regulačního plánu schválilo Zastupitelstvo 
města Nepomuk dne 20.5.2021 usnesením č. USN-Z4-316/2021 na veřejném zasedání 
zastupitelstva a určilo člena zastupitelstva Vladimíra Vokurku (dále jen „určený zastupitel“) 
pro projednávání změny ÚP. V části návrhu navrhovatelů s prvky regulačního plánu 
podmínilo pořízení změny úhradou ve výši 30 000,- Kč na jednoho vlastníka. Dne 16.9.2021 
schválilo Zastupitelstvo města Nepomuk usnesením č. USN-Z4- 351/2021rozhodnutí o 
rozšíření obsahu změny ÚP na základě předloženého návrhu na zkrácený postup pořízení 
změny územního plánu postupem dle § 55a stavebního zákona a dále podmínilo pořízení 
změny ÚP úhradou celkových nákladů na její pořízení navrhovatelem. 



 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK 
Zápis ze zasedání 27.1.2022 
 

 
 
Pořizovatel zajistil v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny ÚP. 
Pro zpracování změny byli vybráni UNIT architekti s.r.o. 

Dne 7. 10. 2021 byl doručen návrh změny ÚP pro veřejné projednání, na základě čehož 
pořizovatel oznámil veřejné projednání návrhu změny ÚP, které se konalo dne 22. 11. 2021. 
Vyhodnocení uplatněných připomínek je uvedeno v části 11 odůvodnění změny ÚP a 
soulad změny ÚP s doručenými stanovisky dotčených orgánů je uveden v části 02 D 
odůvodnění změny ÚP. 

Následně pořizovatel v souladu s § 55b odst. 10 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 1 
stavebního zákona předložil Zastupitelstvu města Nepomuk návrh na vydání změny ÚP s 
jeho odůvodněním. 

V případě, že zastupitelstvo města Nepomuk nesouhlasí s předloženým návrhem na vydání 
změny 

č.2 Územního plánu Nepomuk, vrátí předložený návrh změny ÚP v souladu s § 55b odst. 9 
stavebního zákona pořizovateli se svými pokyny k úpravě nebo jej zamítne. Jedná-li se o 
podstatnou úpravu, pořizovatel projedná upravený návrh na opakovaném veřejném 
projednání. 

Rada města Nepomuk vzala dne 24. 1. 2022 na vědomí a doporučuje zastupitelstvu ke 
schválení. 
 
J. Samek doplnil V. Vokurku. 
 
DISKUZE: 
Bez příspěvků. 

 

HLASOVÁNÍ: 

Návrh usnesení: (1038/NZ4/2022) 

 

ZMN bere na vědomí  

návrh na vydání změny č. 2 Územního plánu Nepomuk předložený pořizovatelem Městským 

úřadem Nepomuk, odborem výstavby a životního prostředí včetně přílohy č. 1 tohoto 

usnesení v souladu s ustanovením § 55b odst. 10 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) ve spojení s § 54 

odst. 1 stavebního zákona. 
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ZMN ověřuje 

 v souladu s ustanovením § 55b odst. 10 stavebního zákona ve spojení s § 54 odst. 2 
stavebního zákona, že návrh změny č. 2 Územního plánu Nepomuk není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje ČR, Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje v aktuální podobě, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

ZMN bere na vědomí  

vyhodnocení připomínek podaných k návrhu změny č. 2 Územního plánu Nepomuk tak, jak 
je uvedeno v části 11 odůvodnění změny č. 2 Územního plánu Nepomuk, které je nedílnou 
součástí vydávané územně plánovací dokumentace – dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

ZMN vydává  

Změnu č. 2 Územního plánu Nepomuk formou opatření obecné povahy č. 1/2022 dle přílohy 
tohoto usnesení dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. 4 a § 55 
odst. 6 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Plnění usnesení zajistí Mgr. Radomíra Vaňková. Projednávání ÚP je v gesci V. Vokurky. 
 
 

KB MB MD AH PJ JK VK PK MM MNS MNMl VN JŠ VV PZ 

Z A X A A A A Z A A A A A A A 

(A = ano, N = ne, Z = zdržel se, x = nepřítomen, - = nehlasoval) 

Schváleno (12-0-2) 

 

 

7. Různé + diskuze 

 

V. Novák se zeptal, co vedlo Radu města Nepomuk k tomu, aby přijalo finanční dar 50 000 Kč 

od . Dále se zeptal, v jakém stádiu se nachází spor mezi STK Nepomuk a 

městem Nepomuk. Dále poznamenal, že by bylo vhodné, aby redakční rada kontrolovala 

články, které vychází v Nepomuckých novinách – vzhledem k tomu, co v novinách vyšlo právě 

na téma STK. 

J. Švec, I. Šiftová a M. Baroch se vyjádřili ohledně finančního daru od . Z daru 

byla pořízena sportovní tabule. 
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I. Šiftová se vyjádřila ohledně STK. Momentálně je vydána určovací žaloba ohledně navrácení 

pozemků  Vysvětlení ohledně právních zástupců v tomto sporu přednesl J. Švec. 

K. Baroch se zeptal, zda v zápisu musí být začerněna všechna jména včetně např.  na 

což reagovala I. Šiftová.  

V. Vokurka se vyjádřil ohledně článků v Nepomuckých novinách. Co se týče konkrétního 

článku, došlo k určitému nedorozumění v redakci, které bylo už objasněno.  

 

M. Mareček navrhl, zda by na každé zasedání zastupitelstva nemohl J. Somolík přinést pro 

porovnání dva údaje týkající se nově zřízené městské policie – kolik policie město stála a co 

městu přinesla. Na to reagoval J. Švec. 

V. Novák uvedl, že by byl pro, aby bylo vozidlo městské policie osazeno GPS, na což reagoval 

J. Švec. Dále V. Novák řekl, zda by nebylo dobré projednat záležitost s ředitelem krajské 

policie a nasadit např. smíšenou hlídku. Na to opět reagoval J. Švec. 

M. Mareček uvedl, že chce především, aby byla informována veřejnost. 

J. Kouba požádal o upřesňující informace o městské policii, které přednesl J. Švec. 

 

K městské policii se vyjádřil také M. Baroch. 

 

P. Kroupa se zeptal, co je pravdy na tom, že na odboru dopravy na MěÚ Nepomuk řeší 

přestupky z radaru čtyři zaměstnanci. Na to reagovala I. Šiftová. 

 

K. Baroch se zeptal na “vodárnu” na “Kumštátě”, jaké jsou s ní další plány. Na to reagoval V. 

Vokurka.  

V. Novák se zeptal, v jaké fázi jsou momentálně jednání, což mu bylo objasněno. 

_________________________________________________________________ 
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8. Závěr 
 
J. Švec poděkoval za vstřícnost a účast a pozval na další zasedání, které se bude konat 24. 2. 
2022. 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Alice Baumruková Kotylová 
V Nepomuku dne 1. 2. 2022 

 
 
 
Ing. Jiří Švec 
Starosta města 

 

 

 

Ověřili: 

M. Mareček.……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V. Novák.……..….....….…….....…………………………………………………………….................................. 

 




