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Záznam o účinnosti 
     
                                                         Správní orgán, který změnu č.2 UP Rožnov pod Radhoštěm vydal:  
 
                                                                                          Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  
 

Datum nabytí účinnosti změny č.2:             11.3.2017   
Oprávněná úřední osoba pořizovatele  
jméno a příjmení:                      Ing. Hana Žatková  

                                                         Funkce:                               Vedoucí oddělení územního plánování  
                                                         Podpis :          
                                                         Otisk úředního razítka:  
 

 

 

 

M ě s t o    R o ž n o v    p o d    R a d h o š t ě m 
Masarykovo náměstí 128 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
        
 

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  č.  01/2017 
 

 Změna č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
                                     
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm  dne 21. 2. 2017  usnesením č. XVII/9  jako 
příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“), za použití § 55 
odst.2 stavebního zákona, v  souladu s částí šestou - § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) , v souladu s ust. § 13 a přílohy č.7 
vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění  
          vydává 
         

změnu č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
 
obsahující: 
   
-textovou část návrhu Změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A/I 
  
-grafickou část návrhu změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, která je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A/II                                                                    
 
Jedná se o změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm ve znění změny č.1, která byla vydána 
patřením obecné povahy č. 01/2014 dne 30.9.2014 s nabytím účinnosti 16.10.2014.  
    
                                                             Odůvodnění 
 

I. Projednání a řízení 
  
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm na svém zasedání dne 15.9.2015 schválilo v souladu s 
§ 55 odst.1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. 
Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byla schválena na základě usnesení 
zastupitelstva města  č.21/6 ze dne 23.6.2015 Mgr. Kristýna Kosová.   
Výchozím podkladem pro zpracování návrhu změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm byla Zpráva o 
uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2012-2015 (dále jen „Zpráva o 
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uplatňování“ ) jejíž součástí byly pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 
zadání změny dle § 55 odst. 1 stavebního zákona.     
Dle § 55 odts.1 stavebního zákona byla Zpráva o uplatňování plnící funkci zadání změny územního 
plánu projednána podle § 47 odst. 1 - 4 stavebního zákona. Návrh Zprávy o uplatňování byl zaslán  
jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Do 30 dnů od návrhu zprávy o 
uplatňování mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky, podněty, stanoviska. 
Pořizovatel doručil návrh Zprávy o uplatňování veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška byla vyvěšena 
na úřadní desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v období od 8.7.2015 do 10.8.2015 a každý mohl 
uplatnit v této době u pořizovatel připomínky. Na základě výsledků projednávání pořizovatel poté 
vyhodnotil a upravil ve spolupráci s určeným zastupitelem Mgr. Kristýnou  Kosovou návrh Zprávy o 
uplatňování.  Zpráva o uplatňování včetně pokynů pro zpracování návrhu změny byla schválena 
zastupitelstvem města dne 15.9.2015 usnesením č. 20/VII.           
 
Dle schválených pokynů pro zpracování návrhu změny č.2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm vypracoval 
Ing. Lubor Sawicki, autorizovaný architekt ČKA 03 654, dokumentaci změny č.2 územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm. K návrhu změny č.2 nebylo požadováno dotčenými orgány vypracování 
Vyhodnocení vlivů změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na životní prostředí, dle přílohy 
k zákonu č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.   
Dle § 50 odst.2 stavebního zákona pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání 
opatřením č.j. MěÚ-RpR/11077/2016 dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci a sousedním obcím. 
Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh změny č.2 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 
v době od 31.3.2016 do 16.5.2016 a zároveň byla v této době dokumentace zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.      
Společné jednání o návrhu se uskutečnilo dne 19.4.2016 v zasedací místnosti v budově MěÚ Rožnov 
pod Radhoštěm, Letenská 1918.      
 
K návrhu uplatnily v rámci společného jednání svá stanoviska následující dotčené orgány:  
 
1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
    Stanovisko SBS 10740/2016/OBÚ-01/1 ze dne 5.4.2016 
2. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
Stanovisko čj.22323/ENV/136636/570/16 
3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, pracoviště Vsetín 
Stanovisko čj. KHSZL/07086/2016/2.5/HOK/VS/URB-02 
4. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury. Tychonova 1, Praha 6          
Stanovisko sp. zn. 65481/2016-8201-OÚZ-BR  
5. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín  
Železničního vojska 1347, Valašské Meziříčí  
Stanovisko č.j.HSZL-2321-3/VS-2016  
7. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm, 
Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm   
Stanovisko 01391/BE/16-002 
8. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP, Památková péče  
Stanovisko MěÚ/Vyst/17295/201/Ha  
9. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení zemědělství, 
lesního hospodářství, myslivosti a rybářství 
Koordinované stanovisko KUSP 22808/2016 ŽPZE-IP 
 
 
K návrhu uplatnili v rámci společného jednání připomínky tyto subjekty:    
 
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno   
Vyjádření č.j. 007863/11300/2016 
 
2. V.M. zastoupen JUDr. F.B., 709 00 Ostrava 
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Pořizovatel zaslal dne 24.5.2016 žádost o vydání stanoviska nadřízenému orgánu Krajskému úřadu 
Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu a to spolu s obdrženými stanovisky a 
připomínkami. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal dne 
22.6.2016 stanovisko pod čj. KUZL 36651/2016, ve kterém požadoval dokumentaci změny č.2 upravit 
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby před veřejným 
projednáním a znovu předložit k posouzení. Po požadované úpravě dokumentace byla tato zaslána 
opět k posouzení nadřízenému orgánu. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu vydal dne 24.7.2016 pod č.j. KUZL 52939/2016 Potvrzení nadřízeného orgánu 
územního plánování o odstranění nedostatků.  
    
Obsah stanovisek a připomínek a jejich vyhodnocení jsou obsahem části II.2. a II.3. tohoto 
odůvodnění 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky společného jednání o návrhu a 
zajistil upravení návrhu dle § 51 odst.1 stavebního zákona. Dne 30.8.2016 byly projektantovi zaslány 
pokyny pro úpravu návrhu po společném jednání a dokumentace byla upravena.  
 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny:  
 
-do textové části, odůvodnění, bylo na základě požadavku nadřízeného orgánu doplněno: 
a) vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č.1  
b) vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem tj. se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  
a) byly provedeny další technické úpravy dokumentace dle požadavku nadřízeného orgánu dle 
stanoviska KÚZL 36651/2016     
-funkční využití pozemku parc. č. 1858/10 v k .ú. Rožnov pod Radhoštěm je ponechán jako Plocha 
lesní z důvodu nesouhlasného stanoviska SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm      
- do textové části návrhu do kapitoly 5.8. bylo doplněno, že na k.ú. Rožnov pod Radhoštěm je 
evidován dobývací prostor ev. č. 40053, evidovaný pro organizaci UNIGEO a.s., Ostrava-Hrabová – 
na základě požadavku Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského  
-v textové části byly opraveny drobné chyby v psaní v textu  
-v dokumentaci byly opraveny záznamy o účinnosti dle 14 odst.1 a 2 stavebního zákona 
 
Těmito úpravami nedošlo k navýšení zastavitelných ploch ani ke změně urbanistické koncepce.  
 
Dále pořizovatel projednal návrh dle § 52 stavebního zákona. Upravený a posouzený návrh a 
oznámení o konání veřejného projednávání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška 
č.j. MěÚ/VYST/11076/2016/Ža byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v době 
od 21.9.2016 do 9.11.2016. Pořizovatel zajistil po tuto dobu vystavení návrhu - celá dokumentace byla 
v této době zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na www.roznov.cz.  K veřejnému 
projednání přizval pořizovatel město Rožnov pod Radhoštěm, dotčené orgány a sousední obce 
jednotlivě. Veřejné projednání návrhu se konalo 1.11.2016 na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 
1918, v zasedací místnosti.  U veřejného jednání poskytnul výklad územního plánu projektant Ing. 
Lubor Sawicki. Lhůta pro podání připomínek, námitek a stanovisek byla nejpozději do 7 dnů od 
veřejného jednání.   
V rámci veřejného projednání obdržel pořizovatel:   
 
-námitku vlastníka pozemků V.M.  
 
-připomínky Města Rožnova pod Radhoštěm a Ředitelství silnic a dálnic Brno   
 
-stanoviska následujících dotčených orgánů: 
 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
     
- Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
 
-Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury. Tychonova 1, Praha 6          
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- Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm, 
Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm   
 
-Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení zemědělství, lesního 
hospodářství, myslivosti a rybářství 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Mgr. Kosovou vyhodnotil výsledky veřejného 
projednávání návrhu změny č.2 územního plánu a zpracoval návrh rozhodnutí o námitce a návrh 
vyhodnocení připomínek uplatněných v řízení a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů.  
 
Návrhy a vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního 
plánu doručil pořizovatel dotčeným orgánům a nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek.   
 
V zákonem stanovené lhůtě uplatnily k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení 
připomínek kladná stanoviska následující dotčené orgány: 
-Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín 
-Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Tychonova 1, Praha 6 
-Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
   
Obsah a vyhodnocení stanovisek uplatněných v rámci veřejného projednávání je obsahem  
III. tohoto odůvodnění.  
 
Rozhodnutí o námitce a vyhodnocení připomínek uplatněných u veřejného jednání je obsahem části 
VII. tohoto odůvodnění. 
 
 
Dne 5.12.2016 vydal Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu pod 
č.j. KUZL 77873/2016 souhlasné stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení 
připomínek uplatněných k návrhu změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.      
 
Zpracovaná změna č.2 územního plánu obsahuje část návrhovou a odůvodnění.  
 
 

II. Přezkoumání změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm   
 
Odůvodnění opatření obecné povahy zpracované projektantem pořizovatel doplňuje o následující:  
 
1. Výsledek přezkoumání návrhu změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm   
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen 
návrh) v rozsahu a obsahu § 53 odst.4 a 5 stavebního zákona a konstatuje:    
 
  

a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR .Návrh změny č.2 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008  (PÚR), schválenou vládou ČR 
usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č.276 
dne 15.4.2015 a zveřejněné způsobem umožňující dálkový přístup dne 16.4.2015. Toto je podrobně 
popsáno v textové části přílohy č. B/I.1 - Odůvodnění. 

 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem: 
 
Změna č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je v souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou Zlínským krajem - se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) vydanými 
usnesením 0761/Z23/08 ze dne 10.9.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008 a s jejich Aktualizací 
zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydanou Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 pod 
č. usnesení 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 5.10.2012. Požadavky dané Aktualizací zásad územního 
rozvoje jsou respektovány, což je popsáno v textové části přílohy č. B/I.1- Odůvodnění.    
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b)  Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona   
 
Záměrem změny č.2 je zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území s cílem dosažení souladu 
veřejných a soukromých zájmů při rozvoji města Rožnova pod Radhoštěm. Pořizovatel koordinoval 
soukromé záměry na výstavbu v území, přičemž respektoval dle § 18 odst.4 stavebního zákona 
nutnost ochrany přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území včetně urbanistického dědictví ve 
smyslu ochrany krajiny jako podstatné složky ochrany života obyvatel.  
Změnou č.2 bylo aktualizováno zastavěné území, nové zastavitelné plochy oproti původnímu 
územnímu plánu nebyly řešeny. 
Návrhem se zajišťují podmínky pro soustavné a komplexní řešení účelného využití a prostorového 
uspořádání území, jsou zohledněny a sladěny veřejné a soukromé zájmy při rozvoji území, 
zhodnocuje se společenský a hospodářský potenciál území. 
Návrhem se vytvářejí podmínky pro ochranu přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, 
architektonických, urbanistických a archeologických hodnot.  

 
c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů dle § 53 odst. 
4 písm. c) stavebního zákona    
 
Pořizovatel přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že návrh změny č.2 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je zpracován v souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb, 
v platném znění a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami v platném znění.  V průběhu projednávání 
územního plánu nebyly vzneseny připomínky, požadavky nebo námitky, které by svědčily o opaku. 
Rovněž pořizovatel při posuzování dospěl k závěru, že neshledal rozpor s výše uvedenými předpisy.    

 
d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených   orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů: 

 
Návrh změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl projednán s dotčenými orgány 
chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů. 
Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst.7 stavebního zákona a ust. § 136 odst.6 správního řádu při 
projednávání návrhu změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nebyly řešeny.  
 

II.2.  Vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných v rámci společného jednání  
 
II.2.1  Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací  
 
 
1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
    Stanovisko SBS 10740/2016/OBÚ-01/1 ze dne 5.4.2016 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, jako jak místně příslušný orgán 
státní báňské správy:   
1)sděluje: 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst.3 
horního zákona, dobývací prostor v k.ú. Hážovice a Tylovice, Zlínský kraj, není evidován. S ohledem 
na uvedenou skutečnost zdejší úřad k Vašim záměrům v uvedeném území nemá připomínek.  
2)vydává stanovisko:  
Podle výše uvedené evidence dobývacích prostorů je na k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Zlínský kraj 
evidován dobývací prostor Rožnov pod Radhoštěm ev.č.40053 evidovaný pro organizaci UNIGEO 
a.s., Místecká 329/258, Hrabová, Ostrava. V dokumentaci odkazované na internetu v kapitole 5.8. 
Dobývání ložisek nerostných surovin není tento dobývací prostor uveden. OBÚ v Brně požaduje, aby 
změny územního plánu respektovaly výše uvedený dobývací prostor tak, aby nebylo ztíženo, nebo 
znemožněno hospodárné využití výhradního ložiska podle ustanovení § 30 horního zákona.      
Vyhodnocení: 
Do kapitoly 5.8. je doplněno, že na k.ú. Rožnov pod Radhoštěm je evidován dobývací prostor ev.č. 
40053, evidovaný pro organizaci UNIGEO a.s., Ostrava-Hrabová.  
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V koordinačním výkrese je dobývací prostor již zakreslen.          
 
2. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
Stanovisko čj.22323/ENV/136636/570/16 
 
Za státní správu geologie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.44/1988 Sb.v platném 
znění, horní zákon sdělujeme, že na k.ú. města Rožnov pod Radhoštěm byla geologickými pracemi 
ověřena výhradní ložiska nerostných surovin: 
 
-ložisko černého uhlí a hořlavého zemního plynu Frenštát –západ (číslo ložiska B3 144300) 
se stanovený dobývacím prostorem (DP) Trojanovice a chráněnými Ložiskovými územími (CHLÚ) Čs. 
Část Hornoslezské pánve a Trojanovice. 
 
-ložiska zemního plynu Rožnov pod Radhoštěm (číslo ložiska B3 224 100) se stanovenými CHLÚ 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
-ložisko zemního plynu Rožnov pod Radhoštěm I (číslo ložiska B3 238 600) s DP Rožnov pod 
Radhoštěm a CHLÚ Rožnov pod Radhoštěm I.  
 
Lokality řešené v rámci této změny ÚP se nachází vesměs mimo prostor výše uvedených výhradních 
ložisek nerostných surovin. S ohledem na charakter a hloubku uložení chráněných ložiskových 
struktur obou ložisek zemního plynu, nemáme ke změně ÚP v těchto lokalitách připomínky. 
Upozorňujeme pouze, že pro umísťování staveb a zařízení, které nesouvisí s využíváním výhradních 
ložisek nerostných surovin v tomto území, platí přiměřeně ustanovení § 19 horního zákona.     
Vyhodnocení:         
Vzato na vědomí. 
 
3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,pracoviště Vsetín 
Stanovisko čj. KHSZL/07086/2016/2.5/HOK/VS/URB-02 
 
S návrhem opatření obecné povahy – změnou č.2 územního plánu Rožnova pod Radhoštěm se 
souhlasí.  
Změnou č.2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nejsou navrhovány žádné nové plochy změn, 
dochází především k aktualizaci zastavěného území, funkčních ploch a úpravě podmínek pro využití 
ploch.  
Řešenou změnou je zajištěn soulad územního plánu se stavebním zákonem, v platném znění (tj. 
úprava obsahu územního plánu, stanovení předkupního práva namísto vyvlastnění pro rozšíření 
hřbitova atd.). 
Návrh opatření obecné povahy –změna č.2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm není v rozporu 
s požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhodnocení:   
Vzato na vědomí. 
 
 
4. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury. Tychonova 1, Praha 6          
Stanovisko sp. zn. 65481/2016-8201-OÚZ-BR  
 
Ministerstvo obrany, jednající oddělením ochrany územních zájmů odboru ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, vydává stanovisko:  
 
Ministerstvo obrany nemá ke Změně č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm připomínky. Zájmy 
a limity Ministerstva obrany byly zapracovány v souladu se stanoviskem uplatněným k zadání Změny 
č.2 územního plánu. Řešené změny nejsou v rozporu se zájmem Ministerstva obrany.    
 
Vyhodnocení:   
Vzato na vědomí. 
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5. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín  
Železničního vojska 1347, Valašské Meziříčí  
Stanovisko č.j.HSZL-2321-3/VS-2016  
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje posoudil dokumentaci Změny č.2 územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm. Podle § 31 odst.4 zákona o požární ochraně a podle § 149 odts.1 zákona 
č.500/20014 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a na základě provedeného posouzení 
vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko.  
 
Vyhodnocení:   
Vzato na vědomí. 
 
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno   
Vyjádření č.j. 007863/11300/2016 
 
V grafické části ÚP, A/II/2 Hl. výkres, jsou zobrazeny „lokality změny vč. označení“. Doporučujeme 
doplnit barevné zobrazení funkčního využití jednotlivých ploch, které jsou uvedeny v legendě, včetně 
jejich označení dle textu.  
Navrhovaná změna č.2 se v zásadě nedotýká našich zájmů v území, proto k ní nemáme připomínky.    
 
Vyhodnocení:   
Vzato na vědomí. 
 
7. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm, 
Nádražní 36 , Rožnov pod Radhoštěm   
Stanovisko 01391/BE/16-002 
 
V návaznosti na Zprávu o uplatňování Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2012-
2015, která plní funkci Zadání změny č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, v kapitole 
E.1. byly v konkrétních lokalitách navrženy tyto návrhy na změny ÚP Rožnov pod Radhoštěm: 
 
Lokalita č.1 
Lokalita č.2 – z návrhu byly vyloučeny 
 
 
Lokalita č. 3 – Hážovice - farma Z. 

Dle hlavního výkresu návrhu L50- zastavitelná plocha VD se mění na stabilizovanou plochu VZ. 

                                              L51 -Část stabilizované plochy BI se mění na stabilizovanou plochu 
SO.3. 

Souhlas – Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o převedení zastavěného území 
IV.-té zóny tak, aby lépe vyhovovalo provozu stávající farmy na  navazujícím pozemku.  
 
 
Lokalita č. 4 – Horní Paseky - Pod Bačovým vrchem  

Dle hlavního výkresu návrhu L52 -Část stabilizované plochy L se mění na stabilizovanou plochu SO.3 
v zastavěném území. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o plochu lesa (v KN vedenou 
jako ostatní plocha), zastavěné území v bezprostředním okolí stávající stavby rodinného domu. 

 
 
Lokalita č. 5 – Horní Paseky - U Jánoštíka  

(Dle hlavního výkresu návrhu L53 - Část stabilizované plochy K se mění na stabilizovanou plochu P* a 
O v zastavěném území. 
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Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o plochu minimální rozlohy nyní 
vedenou v krajinné zeleni, která je požadována z důvodu posunu stávajícího prodejního stánku nyní 
stojícího na vedení VTL plynovodu. 

 
Lokalita č. 6 – Hážovice  

Dle hlavního výkresu návrhu L54 - Část stabilizované plochy K se mění na stabilizovanou plochu BI v 
zastavěném území. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se úpravu plochy zastavěného 
území pod společným oplocením v bezprostřední blízkosti stávající stavby rodinného domu. 

 

Lokalita č. 7 – Horní Paseky – naproti Loaně  

Dle hlavního výkresu návrhu L55 - Část stabilizované plochy Z se mění na stabilizovanou plochu SO.3 
v zastavěném území. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se uvedení souladu územního 
plánu se skutečným stavem, kdy stávající objekt v zemědělské krajině je užíván jako rodinný dům.  

 
 
Lokalita č. 8 – Písečný  

Dle hlavního výkresu návrhu L57 -Část stabilizované plochy BI se mění na stabilizovanou plochu O. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o zastavěné území IV. zóny 
CHKO Beskydy v centrální části města.  

 
Lokalita č. 9 – U školního statku  

Dle hlavního výkresu návrhu L58 –Zastavitelná plocha přestavby VD č. 633 se mění na stabilizovanou 
plochu BI. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o změnu funkce využití plochy 
v zastavěném území IV. zóny CHKO Beskydy.  

 
 
Lokalita č. 10 – Hážovice  

Dle hlavního výkresu návrhu L59 – Část stabilizované plochy K se mění na stabilizovanou plochu BI v 
zastavěném území. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o zahrnutí plochy původního 
objektu před požárem do zastavěného území.  

  

Lokalita č. 11 – Areál Loany  

Dle hlavního výkresu návrhu L60 – Část stabilizované plochy VP se mění na stabilizovanou plochu O. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o změnu funkce využití plochy 
v zastavěném území IV. zóny CHKO Beskydy.  

 

Lokalita č. 12 – Tylovice  

Dle hlavního výkresu návrhu L61 – Část stabilizované plochy BI se mění na stabilizovanou plochu 
SO.3. 

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o změnu funkce využití plochy 
v zastavěném území IV. zóny CHKO Beskydy.  
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Lokalita č. 13 – Zemědělská ulice   

Dle hlavního výkresu návrhu L62 – Část stabilizované plochy VP se mění na stabilizovanou plochu 
SX.  

Souhlas -  Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o změnu funkce využití plochy 
v zastavěném území IV. zóny CHKO Beskydy.  

 
V dokumentaci je do kategorie RI - rekreace individuální navržena plocha L63 zahrnující 2 parcely (p. 
č.4648 a p. č.1858/10). Jedná se o odlehlé klidové území katastru města, kde se nachází stávající 
rekreační objekt obklopený lesním porostem. Z hlediska zonace se jedná o III. zónu CHKO Beskydy. 
Toto území není vhodné zatěžovat další stavební činností, Agentura proto souhlasí s vymezením 
plochy pouze v rozsahu právního stavu v katastru nemovitostí, tj.do ploch rekreačních zařadit pouze 
pozemek parcely č.4648. 
 
Vyhodnocení: 
Souhlasy k jednotlivým lokalitám bereme na vědomí.  
Co se týká pozemku parc. č. 1858/10, respektujeme stanovisko dotčeného orgánu a funkční využití 
tohoto pozemku zůstane dle stávajícího územního plánu. Jako plocha rekreace individuální je ve 
změně č.2  zahrnuta pouze zastavěná plocha tj. pozemek parc.č.st. 4648.  
  
 
8. Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP, Památková péče  
Stanovisko MěÚ/Vyst/17295/201/Ha  
Stanovisko k návrhu opatření obecné povahy – změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm  

 
Po posouzení z hledisek státní památkové péče správní orgán státní památkové péče vydává podle 
ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona o státní památkové péči ve spojení s ustanovením § 50 odst. 
2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na 
základě Vaší výzvy, souhlasné stanovisko k návrhu opatření obecné povahy – změny č. 2 územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm  
Odůvodnění: 
Správní orgán státní památkové péče posoudil předložený návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm a konstatuje, že návrh respektuje požadavky státní památkové péče na ochranu 
památkových hodnot zájmového území. Předmětná územně plánovací dokumentace obsahuje 
požadavek respektovat ochranu nemovité národní kulturní památky, nemovitých kulturních památek, 
památkového ochranného pásma i území s archeologickými nálezy.  
 
Vyhodnocení:  
Vzato na vědomí.  
 
 
9. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství 
Koordinované stanovisko KUSP 22808/2016 ŽPZE-IP 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb.,  o  
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,  uplatňuje  souhlasné 
stanovisko. 
                                                                                               
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a, odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995  
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších 
předpisů,  vydává souhlasné stanovisko.   
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění, vydává souhlasné stanovisko.  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku vodního hospodářství podle ustanovení § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává souhlasné stanovisko.   
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní 
orgán na úseku dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm.  f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlasné stanovisko.  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný správní orgán na 
úseku odboru kultury podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm a z hlediska zájmů státní památkové péče s ním souhlasí.   
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předloženému návrhu Změny. č. 2 ÚP 
Rožnov pod Radhoštěm kladné koordinované stanovisko.  
  
Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí.  
  
 

II. 2. 2  Vyhodnocení připomínek  
 
1.  V. M. zastoupen F.B.  
   
Podávám v zákonné lhůtě zásadní připomínky k zpracovanému návrhu Změny č.2 územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
1)Návrh není v souladu s právním řádem a předpisy, platnými pro tvorbu a schvalování územních 
plánů v ČR-zejména neodpovídá v řadě případů skutečnostem u jednotlivých pozemků-v našem 
případě parc.č.1871/3 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. 
 
2)Návrh neakceptuje a nerespektuje vlastnický vztah k uvedené parcele mého klienta, která byla 
účelově určena obcí k zástavbě-viz 
-přiložený nabývací titul“Dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku“ ze dne 18.06.1990.        
-přiložené sdělení MěNV v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 20.08.1976 o zahájení řízení k vydání 
rozhodnutí o přípustnosti stavby rekreačních chat na dotčených pozemcích vč.p.č.1871/3 
-přiložený Výpis z katastru nemovitostí-LV č.2802 ze dne 14.09.2000 –kde je uvedeno jako druh 
pozemku a způsob využití : „ostatní plocha –staveniště“!!! 
-přiložený Výpis z katastru nemovitostí –LV č.2802,-druh pozemku,-ostatní plocha,-způsob využití: jiná 
plocha!!! 
-přiložený Výpis z evidence nemovitostí –č.ev.listu 128 ze dne 20.1.1979 –ost.pl.-stav! 
 
3)Návrh je v rozporu se zásadou „dobré víry“ – buona fiede - tj. odpovědnosti státu (obce) za 
dodržování a ochranu veškerých práv občanů ČR, zvláště vlastnických. 
 
-v této souvislosti,- při porušení tohoto zákonného předpokladu-se stát (obec) vystavuje značným 
finančním i věcným kompenzacím (v mnohých případech i miliónů Kč) vč. dalších povinností.  
 
4)Podklad pro tento návrh Změny č.2 územního plánu Rožnov p.R. tj. usnesení (zamítavé stanovisko) 
zastupitelstva Č.21/VII ze dne 15.09.2015 k změně ÚP u parc.č.1871/3- neodpovídá zákonným 
právům občanů ČR na ochranu vlastnických práv a jejich nedotknutelnosti. Zastupitelstvo takto 
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rozhodlo nesprávně z titulu chybného a zavádějícího odůvodnění pořizovatele dle přiložené Důvodové 
zprávy a její přílohy!! 
 
5)Nesprávný a chybný postup pořizovatele při tvorbě podkladů pro Změnu ÚP č.2 vč. zavádějícího 
odůvodnění zamítavého stanoviska k návrhu na změnu ÚP města u parcely 1871/3 z.d. 5.08.2015 lze 
spatřovat m.j. i v tom, že ve skutečnosti – v terénu, jsou na uvedeném pozemku umístěny 2 stavební 
buňky již od r.1990 tj. 25 let, - vybudovaná příjezdová cesta, el. přípojka, betonový propustek, studna 
aj.  
 
Poznámka:zmíněný návrh změny ÚP města mého klienta,-byl z neznalosti stavu“ ještě špatně 
formulován, jako žádost o dostavbu rodinného domu!! Jinak platí podaný návrh na dodatečné stavební 
povolení pro výstavbu rekreační chaty s dřevěným obložením ve valašském stylu, podaný na 
stavebním úřadě dne 18.12.2015.   
 
Vyhodnocení připomínky: 
 
Připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění:  
 
Žádost o změnu územního plánu ze dne 10.8.2015 nebyla předmětem projednávané změny č.2 
územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. 
Dne 10.8.2015 obdržel pořizovatel žádost o změnu územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm 
od pana V. M., ve které požaduje změnu územního plánu na pozemcích parc.č.1869/3, 1871/3 a 
1871/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Změna byla požadována pro výstavbu rodinného domu.  Dle § 
46 stavebního zákona pořizovatel žádost posoudil a svým stanoviskem jej bezodkladně předložil 
k rozhodnutí zastupitelstva města. Stanovisko pořizovatele bylo nedoporučující z těchto důvodů: 
Město Rožnov pod Radhoštěm má platný územní plán ve znění změny č.1, který nabyl účinnosti 
16.10.2014. Odbor výstavby a ÚP jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů zpracoval aktualizaci územně analytických podkladů a následně Rozbor trvale 
udržitelného rozvoje území (dále jen „RURU“) k datu 30. 9. 2014 a Zprávu o uplatňování územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2012-2015.  Dle zpracovaného RURU bylo zjištěno, že 
územní plán disponuje s plochou 129,20 ha pro bydlení. Zastavěno bylo 17,91 ha což je 13,9 %, tyto 
hodnoty byly potvrzeny podrobnějším výpočtem dle Zprávy o uplatňování územního plánu kdy bylo 
zjištěno, že bylo zastavěno 14 % z návrhových ploch pro bydlení. Do územního plánu lze zařadit nové 
zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a  
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 stavebního zákona). Tyto podmínky 
nejsou splněny, a proto schválení nových zastavitelných ploch pro bydlení by bylo v rozporu s § 55 
odst. 4 stavebního zákona.  Nemožnost navyšování dalších zastavitelných ploch pro bydlení vyplývá 
také z projednané Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnova pod Radhoštěm. Při pořizování 
zprávy o uplatňování reagovaly dotčené orgány na rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení 
negativně.        
Předmětné pozemky se nachází dle platného územního plánu v Ploše krajinné zeleně, jejímž hlavním 
vyžitím je vegetační zeleň, ve které převládá funkce přírodních složek (travnaté plochy, stromová a 
keřová zeleň, vodní prvky aj.). Lokalita se nachází na úpatí Černé hory v bezprostřední blízkosti 
lesního porostu, kde je další rozšiřování obytné zástavby nekoncepční a urbanisticky nevhodné. 
Z uvedených důvodů a dále z důvodu  nevhodného umístění v ploše pohledového horizontu 

pořizovatel předložený záměr na změnu územního plánu nedoporučuje.    
 
Žádost o změnu územního plánu pana M. předložil pořizovatel k rozhodnutí zastupitelstvu města 
bezodkladně tj, na prvním zasedání zastupitelstva města po obdržení žádosti, s tím že pokud by byl 
tento záměr schválen, byl by projednáván až v rámci další změny územního plánu města. 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm dne 15.9.2015 usnesením č. 21/VII neschválilo 
požadavek M. tj. pořizení změny ÚP v dané lokalitě na pozemcích 1869/3, 1871/3 a 1781/7 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm.       
Na stejném zasedání zastupitelstva města byla předkládána pořizovatelem ke schválení projednaná 
Zpráva o uplatňování územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm za období 2012-2015, která 
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obsahovala již projednané Pokyny pro zpracování změny č.2 územního plán tj. zadání změny č.2 
územního plánu. 
Tyto pokyny byly jako součást Zprávy o uplatňování Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za 
období 2012-2015, schváleny zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 15.9.2015 pod č. 
usnesení 20/VII, které mj. zní:   
-Ve změně územního plánu budou prověřeny výše uvedené lokality, jejichž zařazení schválilo 
zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm.  
-Dle § 58 odst.2 a 3 aktualizovat zastavěné území města Rožnova pod Radhoštěm s nutností 
zohlednit intravilán stanovený k 1.9.1966.   
Žádost o změnu územního plánu, kterou jsme obdrželi dne 10.8.2015 není v souladu se 
schváleným zadáním změny č.2 územního plánu Rožnov p. R.. Žádost M. na pořízení změny 
územního plánu neschválilo zastupitelstvo města. 
 
Návrh změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v plném rozsahu respektuje vlastnický 
vztah žadatele ke všem jeho pozemkům. Dle listu vlastnictví č.2802 je k datu projednávání změny č.2 
zapsán pozemek parc.č.1969/3- ostatní plocha, neplodná půda, parc.č.1871/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha, parc.č.1871/7 – ostatní plocha, neplodná půda. Změnou č.2 nebylo vlastnictví těchto pozemků 
nikterak narušeno. Stavebním úřadem bylo zjištěno, že se na uvedených pozemcích nachází 
nepovolené stavby bez stavebního povolení či jiných opatření stavebního úřadu.  
Územní plán nemá povinnost legalizovat stavby postavené bez stavebního povolení. Žádný 
z uvedených pozemků není evidován v katastru nemovitostí jako stavební parcela, proto nelze 
pozemky posoudit jako zastavěný stavební pozemek a zahrnout je do zastavěného území. Uvedené 
pozemky též nebyly součástí intravilánu města.      
V rámci změny č.2 bylo aktualizováno zastavěné území obce. Uvedené pozemky nelze zařadit 
dle platné legislativy do zastavěného území města.  
 

 
II.3  Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 2 Územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm ze dne 22.6.2016 KUZL 36651/2016  

 
II.3.1. 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona  

nesouhlasí 
s návrhem Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm z hledisek zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem.  

Odůvodnění 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil Změnu č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm z těchto hledisek:  
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších vztahů a koordinace území nemáme k návrhu Změny č. 2 ÚP Rožnov pod 
Radhoštěm zásadní připomínky.  
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území 
vyplývá:  
- respektování republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území - 
nejsou vyhodnoceny  
- SOB2 Specifická oblast Beskydy - není vyhodnoceno.  
Ve Změně č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm požadujeme vyhodnotit všechny republikové priority 
územního plánování a Specifickou oblast Beskydy SOB2, jejíž je Rožnov pod Radhoštěm součástí.  
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 
5.10.2012 (dále jen ZÚR ZK), požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o 
změnách v území vyplývající z následujícího vymezení:  
- priority územního plánování - nejsou vyhodnoceny  
- rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko - není vyhodnoceno  
- heliport nadmístního významu, heliport Rožnov pod Radhoštěm, L03 - není vyhodnoceno  
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- koridor veřejné infrastruktury pro elektrické vedení nadmístního významu Zubří - Hutisko, VVN + 
TR110 kV /22 kV, E11 - není vyhodnoceno  
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - není vyhodnoceno  
- cílové charakteristiky: krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Rožnov - není vyhodnoceno  
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  
- nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) č. 103-Radhošť - Kněhyně, PU09 - není vyhodnoceno  
- nadregionální biokoridor (dále jen NRBK) č. 145 - Radhošť - Kněhyně - K144, PU17 - není 
vyhodnoceno regionální biocentrum (dále jen RBC) č. 132 - Kluzov, PU79 - není vyhodnoceno  
- RBC č. 134-Kamenárka, PU81 - není vyhodnoceno  
- regionální biokoridor (dále jen RBK) č. 1567-Kluzov - Střítež, PU149 - není vyhodnoceno  
- RBK č. 1568-Adámky - Kluzov, PU150 - není vyhodnoceno.  
- plocha pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu Pustevny - Radhošť - je 
zapracováno.  
V návrhu Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm požadujeme vyhodnotit priority územního plánování 
a ostatní výše uvedená nevyhodnocená vymezení ze ZÚR ZK (doplnit i výčty těchto vymezení, které 
jsou v návrhu změny v odůvodnění neúplné - schází nadregionální ÚSES a cílové charakteristiky 
krajiny).  
 
Dle ust. 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz 
níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh ÚP znovu překontrolovaný a před veřejným 
projednáním upravený.  
- upravit názvy kapitol textové části změny dle Příl. č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (týká se 
kapitol 4., 5 (viz srovnávací znění), 6., 7., 8., 9.)  
- etapu i datum zpracování uvádět i do textových částí  
- dát do souladu textovou část návrhu změny s textovou částí odůvodnění vč. srovnávacího textu a 
grafickou částí. Nesoulad jednotlivých částí změny ÚP může zapříčinit nepřezkoumatelnost, a z toho 
vyplývající zrušení změny ÚP. Např.:  
- v odůvodnění ve srovnávacím znění v kap. 3.2.1. v tabulce je rušena plocha č. 13, v grafické části 
tato plocha zůstává  
- v odůvodnění ve srovnávacím znění v kap. 3.2.1. v tabulce je uvedena (beze změny) plocha č. 16, v 
grafické části se tato plocha mění na plochu stavovou. V Hlavním výkrese je pak tato plocha L03 
označena jako plocha č. 13  
- v odůvodnění ve srovnávacím znění v kap. 3.2.1. v tabulce je uvedena (beze změny) plocha č. 12, 
tato plocha se však mění na stav a plochu č. 12 a 17. Používání stejného číslování je zavádějící. 
Doporučujeme používat v těchto případech čísla nová  
- v odůvodnění ve srovnávacím znění v kap. 3.2.1. v tabulce je uvedena (nově) plocha č. 131, v 
návrhu změny je tato plocha označena číslem 31. Zakreslení této plochy v Hlavním výkrese a v 
Hlavním výkrese - předpokládané podobě po změně č. 2 není také v souladu. Uvést do souladu i s 
popisem v odůvodnění změny v kap. B/III.3  
- v odůvodnění ve srovnávacím znění zcela schází tabulka pro zastavitelné plochy pro občanské 
vybavení  
- v odůvodnění ve srovnávacím znění v kap. 3.3.4. v tabulce je uvedena (beze změny) plocha č. 357. 
Tato plocha je v grafické části změněna na plochu stavovou  
- v odůvodnění ve srovnávacím znění v kap. 3.3.4. v tabulce je rušena plocha č. 365. Tato změna 
schází v textové části návrhu  
- v odůvodnění změny v kap. B/III.3 je u plochy L53 změna plochy K na stavovou plochu DS. V jiných 
částech ÚP je pak uvedena změna na plochu stavovou P* a O  
- v odůvodnění změny v kap. B/III.3 je u plochy L68 změna plochy L na stavovou plochu BI. V jiných 
částech ÚP je pak uvedena změna na plochu stavovou K.  
V Odůvodnění Změny č. 2 ÚP  
- doporučujeme doplnit kapitolu Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch, tak jak ukládá § 53 odst. 5 stavebního zákona (nejenom 
součást kap. B/I.2 Vyhodnocení splnění požadavků zprávy…).  
V grafické části  
- doporučujeme vycházet z metodiky KÚ (viz porada pořizovatelů Rajnochovice 2015). Koordinační 
výkres zpracovat pouze jako odůvodnění změny vůči celému ÚP, nikoliv způsobem, jakým je 
zpracována výroková část (Koordinační výkres (změnový))  
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v Hlavním výkrese doplnit neúplnou tabulku (tabulka končí lokalitou změny L61, v jiných částech 
změny ÚP je uvedených/zakreslených lokalit více)  
- v Hlavním výkrese - předpokládaná podoba po změně č. 2 - doplnit neúplnou tabulku návrhových 
ploch  
- ve výkresu Veřejně prospěšné stavby a opatření - předpokládaná podoba po změně č. 2 v místech 
křížení VPS a VPO použít barvu dle metodiky KÚ (zelenofialová)  
- v Koordinačním výkrese doplnit obalovou zónu obcí Moravskoslezského kraje.  
Podle ust. § 50 odst. 8 stavebního zákona v případě, že krajský úřad upozorní ve stanovisku 
pořizovatele na nedostatky z hledisek uvedených v odst. 7 tohoto ustanovení, lze zahájit řízení o 
vydání územního plánu až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků.  
Vzhledem k nedostatkům uvedeným v Odůvodnění tohoto stanoviska požadujeme před zahájením 
řízení o změně územního plánu jejich odstranění a předložení návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené nedostatky byly odstraněny. 
 
Vyhodnocení:  
Na základě výše uvedeného stanoviska pořizovatel zajistil úpravu dokumentace projektantem, bylo 
doplněno vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. Dále byl překontrolován a dopracován obsah projednávané ÚPD.  
 

II.3.2. 
Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 2 Územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm ze dne 24.8.2016 KUZL 52936/2016  

 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování, obdržel dne 28.7.2016 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Změny č. 2 
Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen ÚP) k vydání potvrzení o odstranění nedostatků 
podle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon).  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona  

potvrzuje 
odstranění nedostatků z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

Odůvodnění 
Ve stanovisku č.j. KUZL 36651/2016 vydaném dne 22.6.2016 krajský úřad upozornil pořizovatele na 
tyto nedostatky:  
„Soulad s politikou územního rozvoje  
Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území 
vyplývá:  
- respektování republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území - 
nejsou vyhodnoceny  
- SOB2 Specifická oblast Beskydy - není vyhodnoceno.  
Ve Změně č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm požadujeme vyhodnotit všechny republikové priority 
územního plánování a Specifickou oblast Beskydy SOB2, jejíž je Rožnov pod Radhoštěm součástí.  
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 
5.10.2012 (dále jen ZÚR ZK), požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o 
změnách v území vyplývající z následujícího vymezení:  
- priority územního plánování - nejsou vyhodnoceny  
- rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko - není vyhodnoceno  
- heliport nadmístního významu, heliport Rožnov pod Radhoštěm, L03 - není vyhodnoceno  
- koridor veřejné infrastruktury pro elektrické vedení nadmístního významu Zubří - Hutisko, VVN + 
TR110 kV /22 kV, E11 - není vyhodnoceno 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - není vyhodnoceno  
- cílové charakteristiky: krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Rožnov - není vyhodnoceno  
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES):  
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- nadregionální biocentrum (dále jen NRBC) č. 103-Radhošť - Kněhyně, PU09 - není vyhodnoceno  
- nadregionální biokoridor (dále jen NRBK) č. 145 - Radhošť - Kněhyně - K144, PU17 - není 
vyhodnoceno  
- regionální biocentrum (dále jen RBC) č. 132 - Kluzov, PU79 - není vyhodnoceno  
- RBC č. 134-Kamenárka, PU81 - není vyhodnoceno  
- regionální biokoridor (dále jen RBK) č. 1567-Kluzov - Střítež, PU149 - není vyhodnoceno  
- RBK č. 1568-Adámky - Kluzov, PU150 - není vyhodnoceno.  
- plocha pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu Pustevny - Radhošť - je 
zapracováno.  
V návrhu Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm požadujeme vyhodnotit priority územního plánování 
a ostatní výše uvedená nevyhodnocená vymezení ze ZÚR ZK (doplnit i výčty těchto vymezení, které 
jsou v návrhu změny v odůvodnění neúplné - schází nadregionální ÚSES a cílové charakteristiky 
krajiny).“  
Nedostatky byly odstraněny, z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem nemáme k návrhu Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm zásadní připomínky. 
 
Vyhodnocení: 
Na základě výše uvedeného potvrzení o odstranění nedostatků je změna č.2 předložena 
zastupitelstvu města  ke schválení.    

 
III. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných u veřejného projednání 
změny č.2 
 
1. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
    Stanovisko SBS 30843/2016/OBÚ-01/1 ze dne 2. 11. 2016 
 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, jako místně příslušný orgán státní 
báňské správy sděluje: 
V předmětné věci vydal zdejší úřad stanovisko dne 5. 4. 2016, toto stanovisko je i nadále platné.    
Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí, požadavek byl již zapracován po společném jednání. Tj. na základě předchozího 
stanoviska ze dne 5.4.2016 je do kapitoly 5.8. doplněno, že na k.ú. Rožnov pod Radhoštěm je 
evidován dobývací prostor ev.č. 40053, evidovaný pro organizaci UNIGEO a.s., Ostrava-Hrabová.  
  
2. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
Stanovisko čj.64275/ENV/1361762/570/16 ze dne 6.10.2016 
 
Za státní správu geologie v souladu s příslušnými ustanoveními zákoanč.44/1988 Sb.v platném znění, 
horní zákon sdělujeme, že na k.ú. města Rožnov pod Radhoštěm byla geologickými pracemi ověřena 
výhradní ložiska nerostných surovin: 
 
-ložisko černého uhlí a hořlavého zemního plynu Frenštát –západ (číslo ložiska B3 144300) 
se stanovený dobývacím prostorem (DP) Trojanovice a chráněnými Ložiskovými územími (CHLÚ) Čs. 
Část Hornoslezské pánve a Trojanovice. 
 
-ložiska zemního plynu Rožnov pod Radhoštěm (číslo ložiska B3 224 100) se stanovenými CHLÚ 
Rožnov pod Radhoštěm. 
 
-ložisko zemního plynu Rožnov pod Radhoštěm I (číslo ložiska B3 238 600) s DP Rožnov pod 
Radhoštěm a CHLÚ Rožnov pod Radhoštěm I.  
 
Lokality řešené v rámci této změny ÚP se nachází vesměs mimo prostor výše uvedených výhradních 
ložisek nerostných surovin. S ohledem na charakter a hloubku uložení chráněných ložiskových 
struktur obou ložisek zemního plynu, nemáme ke změně ÚP v těchto lokalitách připomínky. 
Upozorňujeme pouze, že pro umísťování staveb a zařízení, které nesouvisí s využíváním výhradních 
ložisek nerostných surovin v tomto území, platí přiměřeně ustanovení § 19 horního zákona.     
Vyhodnocení:         
Vzato na vědomí.  
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3. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury. Tychonova 1, Praha 6          
Stanovisko sp. zn. 70138/2016-8201-OÚZ-BR  
 
Ministerstvo obrany, jednající oddělením ochrany územních zájmů odboru ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, vydává stanovisko:  
 
Ministerstvo obrany nemá ke Změně č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm připomínky.  
 
Vyhodnocení:   
Vzato na vědomí.  
 
     
4. Agentura ochrany přírody a krajiny, Regionální pracoviště SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm, 
Nádražní 36 , Rožnov pod Radhoštěm   
Stanovisko 04296/BE/16-002 
Po prostudování dokumentace změněné od společného jednání souhlasíme se: 
-zapracováním úpravy funkčního využití plochy pozemku parcely č.1858/10 (lokalita pod Černou 
horou)  
-se zapracováním úpravy funkčního využití pozemků parc.č.2664/2 a 2664/4 (lokalita č.2-Gallovi, 
Dolní Paseky-revíru) 
 
Vyhodnocení:   
Vzato na vědomí. 
  
5. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení 
zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství 
Koordinované stanovisko  KUSP 22808/2016 ŽPZE-IP, zn. KUZL 6380382016 

 
Charakteristika návrhu:  
Části řešení, které byly od společného jednání změněny:  
- do textové části, odůvodnění, bylo na základě požadavku nadřízeného orgánu doplněno:  
a) vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č.1  
b) vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem tj. se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  
a) byly provedeny další technické úpravy dokumentace dle požadavku nadřízeného orgánu dle 
stanoviska KIZL 36651/2016  
- funkční využití pozemku parc. č. 1858/10 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm je ponechán jako Plocha 
lesní z důvodu nesouhlasného stanoviska SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm  
- do textové části návrhu do kapitoly 5.8. bylo doplněno, že na k. ú. Rožnov pod Radhoštěm je 
evidován dobývací prostor ev. č. 40053, evidovaný pro organizaci UNIGEO a.s., Ostrava-Hrabová – 
na základě požadavku Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského  
- v textové části byly opraveny drobné chyby v psaní v textu  
- v dokumentaci byly opraveny záznamy o účinnosti dle 14 odst. 1 a 2 stavebního zákona  
Těmito úpravami nedošlo k navýšení zastavitelných ploch ani ke změně urbanistické koncepce. 
  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene a) zákona č. 334/1992 Sb.,  o  
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,  uplatňuje  souhlasné 
stanovisko. 
                                                                                               
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a, odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995  
Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), ve znění pozdějších 
předpisů,  vydává souhlasné stanovisko.   
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, v platném znění, vydává souhlasné stanovisko.  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní 
orgán na úseku vodního hospodářství podle ustanovení § 104 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, vydává souhlasné stanovisko.   
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní 
orgán na úseku dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm.  f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává souhlasné stanovisko.  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče jako příslušný správní orgán na 
úseku odboru kultury podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložený návrh změny č. 2 Územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm a z hlediska zájmů státní památkové péče s ním souhlasí.   
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k návrhu zm. č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm 
kladné koordinované stanovisko.  
  
Vyhodnocení: 
Vzato na vědomí.  
  
6.  Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ÚP a SŘ, oddělení územního plánování - stanovisko 
nadřízeného orgánu, č.j.KUZL 63802/2016  
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování ve smyslu § 52 odsst.3 stavebního zákona 

souhlasí 
s návrhem změny č.2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm, v částech řešení, které byly od společného jednání 
změněny, z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu 
s politikou územního rozvoje a v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.   
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování posoudil návrh Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm v částech, které byly od 
společného jednání změněny, z následujících hledisek:  
a) Zajištění koordinace využívání území zejména s ohledem na širší územní vztahy  
Návrh Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm je v částech řešení, které byly od společného jednání 
změněny, řešen se zajištěním koordinace využívání území zejména s ohledem na širší vztahy.  
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
Návrh Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm není v částech řešení, které byly od společného 
jednání změněny, v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR 
ČR), schválenou dne 15.4.2015 usnesením vlády ČR č. 276. Na záměry či požadavky vyplývající z 
PÚR ČR nemají změny provedené po společném jednání vliv.  
c) Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Návrh Změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm není v částech řešení, které byly od společného 
projednání změněny, v rozporu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje platnými ke dni 
5.10.2012. Na záměry či požadavky vyplývající ze ZÚR ZK nemají změny provedené po společném 
jednání vliv.  
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního 
řádu upozorňujeme, že v předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. 
viz níže), proto doporučujeme pořizovateli, aby byl návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a 
upravený:  
- v Odůvodnění změny č.2 v kap. B/I.3.3 - Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných 
ploch… je v tabulce u lokality změny L63 ve zdůvodnění lokality změny uvedeno: „Na základě 
požadavku byly pozemek se stavbou pro rodinnou rekreaci dle KN i stavu v území, včetně pozemku 
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souvisejícího, vymezený jako plocha pro rodinnou rekreaci (RI).“ V grafické části změny je však 
související pozemek ponechán jako plocha lesní. Dát do souladu. 

 
Vyhodnocení:  
Vzato na vědomí. Dle stanoviska je dokumentace v Odůvodnění,v kapitole B/I.3.3 opravena tj. dána 
do souladu s grafickou částí.   

 
IV.   Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 
 
V rámci projednávání změny č.2 neuplatnily příslušné dotčené orgány požadavek na vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území, proto nebylo v rámci změny č.2 řešeno. 
 

V.  Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (jak bylo 
zohledněno):  
 
V rámci projednávání návrhu změny č.2 nebylo požadováno příslušnými dotčenými orgány 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí, stanovisko krajského úřadu nebylo uplatněno.      

 

VI.  Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch: 
Změnou č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je nově vymezeno zastavěné území, reagující 
na realizaci povolených staveb v území.  Změnou č.2 dochází na základě potřeb vlastníků dle 
požadavků č.3 Farma Z., č.8 N., č.9 P., č.11 Areál L., č.12 S.  a č.13 R. ke změně funkčního využití 
území, čímž dochází k účelnému využití zastavěného území a nedochází k záboru nových ploch.          
Zastavitelné plochy územního plánu vychází z demografické prognózy a potřeb území dle Rozboru 
trvale udržitelného rozvoje území. Změnou č.2 nevznikají nové návrhové plochy pro rodinnou a 
bytovou výstavbu oproti původnímu územnímu plánu, který nabyl účinnosti 16.10.2014.  
 
 

VII. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny 
č.2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm   
 

           
VII.1.   Rozhodnutí o námitkách uplatněných v návrhu změny č.2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm   

 
Nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání, které se uskutečnilo  dne 1.11 .2016 mohli vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit 
námitky. Ve stanovené lhůtě uplatnil námitku V.M..  
 
 

1. V. M. Ostrava zastoupen F.B. Ostrava  
 
 -námitka ze dne 12.9.2016 (doručeno dne 15.9.2016)  
 
-doplnění námitky ze dne 7.11.2016  bylo doručeno OV a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm dne 
8.11.2016 )   
 

Námitku podal M. jako vlastník pozemku parc.č. 1871/3 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, zastoupen B. 

Pořizovatel posoudil podání jako námitku.    
 
 
Znění námitky ze dne 12.9.2016: 
V zastoupení p. V. M., Ostrava jako vlastníka pozemku parc. č. 1871/3 (ostatní plocha) v katastrálním 
území Rožnov pod Radhoštěm zapsaném na listu vlastnictví  u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, 
podávám tímto dle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitku proti návrhu změny Č. 2 Územního plánu 
Rožnov p. Radhoštěm. Nesouhlasím s vymezením pozemku parc. Č. 1871/3 v k. Ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, lokalita H.P., jako součást stávající funkční plochy krajinné zeleně, označené K a 
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požaduji zařazení shora uvedeného pozemku do zastavitelné plochy rodinné rekreace, označené RI.  
Odůvodnění:  
Zastupovaný je vlastníkem předmětného pozemku od dne 18. 06. 1990. Pozemek zakoupil za účelem 
výstavby tak, jak je uvedeno v dohodě o zřízení práva osobního užívání pozemku prodávajícím, 
kterým bylo město Rožnov pod Radhoštěm (příloha Č. 1). O budoucím využití pozemku pro výstavbu 
svědčí následující dokumenty jako důkazy:  
- Výpis z usnesení schůze rady Městského Národního výboru ze dne 11. 8. 1976, ve kterém se uvádí, 
že pozemek parc. Č. 1871(původní označení pozemku před geometrickým rozdělením pozemku na 
dílčí pozemky parc Č. 1871/1, 1872/2, 1871/3, 1871/4, 1871/5, 1871/6) je územně hodnocen k 
dostavbě chatového obvodu, tj. celá lokalita byla určena pro výstavbu (příloha Č. 2)  
- Kupní smlouva Č. 1585 ze dne 11.111985 uzavřena mezi vlastníkem pozemků parc. Č. 1871/1, 
1871/3, 1871/4, 1871/5, 1871/6 M.P. a Č.státem v zast. Městským národním výborem Rožnov pod 
Radhoštěm, která se odkazuje na znalecký posudek ze dne 14.8.1985 Č. Z.P.863/85/Ma-48 s tím, že 
cena za vykupované pozemky je stanovena na základě skutečnosti přidělení pozemků do osobního 
užívání ke stavbě rodinných domů (příloha Č. 3)  
- Geometrický plán Č. 103924-512 ze dne 16.11.1983, tj. vlastní parcelní kresba svědčící o parcelaci 
pozemků za účelem budoucího využití pro výstavbu, tj. jiného než hospodářského využití s odkazem 
na souhlas rady Městského Národního výboru ze dne 11.08.1976 (příloha Č. 4)  

- Stavební povolení čj. výst. 2605/87-88 ze dne 07. 01. 1988 na stavbu rodinného domu na 
sousedním pozemku parc. Č. 1871/2 v k. Ú. Rožnov p. Radhoštěm, ve kterém se uvádí, že stavba je v 
souladu s územním rozhodnutím (příloha Č. 5), tj. důkaz, že předmětná lokalita byla určena k výstavbě  

- Výpis z KN, LV 2802 ke dni 14.9. 2000 (příloha Č. 6)- pozemek parc. Č. 1871/3 (ostatní plocha, 
staveniště), tj. důkaz, že byla zahájena stavba (na pozemku byly umístěny stavební buňky jako 
zařízení staveniště a tato skutečnost byla zapsána na listu vlastnickém.  
Sousední pozemek parc. Č. 1871/2 a s ním související stavba rodinného domu na pozemku parc. Č. 
4456 (kolaudační rozhodnutí č.j. výst. 1583/2003/Vč-330/1 ze dne 17.7.2003) byly a jsou vymezeny 
jako součást stávající plochy rodinné rekreace. V souladu s výše uvedenými dokumenty zastupovaný 
očekával přehodnocení ve vymezení pozemků parc. Č. 1871/1, 1871/3, 1871/4. 1871/5 a 1871/6 v 
územně plánovací dokumentaci Rožnov pod Radhoštěm (Územní plán obce Rožnov pod Radhoštěm 
vč. Změny 1, 2, 3 a Územního plánu Rožnov vč. změny č. 1) a opravě zřejmé chyby ve změně Č. 2 
Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.  
Z toho důvodu požádal pořizovatele, kterým je Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby 
a územního plánování, dne 06.08.2015 o změnu územního plánu z důvodu výstavby rodinného domu 
na pozemku parc. č.. 1871/3. Požadavek byl zamítnut s odkazem na rozhodnutí zastupitelstva města 
Rožnov pod Radhoštěm dle nesprávných podkladů důvodové zprávy. Následně po konzultacích s 
pracovníky stavebního úřadu a spolu se zmocněncem p. F.B., přehodnotil svůj záměr pro výstavbu 
rekreační chaty. Žádosti o dodatečné povolení stavby nebylo vyhověno s tím, že je v řešeném území 
vymezena funkční plocha krajinné zeleně a její další rozvoj je plošně neodůvodnitelný a nežádoucí, 
ačkoliv žádalo dokončení již rozestavěné rekreační chaty.  
Schválením návrhu změny Č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v podobě předkládané k 
veřejnému projednání je zastupovanému bráněno výkonu vlastnického oprávnění k pozemku parc. Č. 
1871/3, tj. právo užívat pozemek za účelem výstavby, o kterém rozhodlo město Rožnov pod 
Radhoštěm již v roce 1976 a ke kterému ho v roce 1990 od města Rožnov pod Radhoštěm do 
osobního vlastnictví koupil. Současné vymezení pozemku parc. Č. 1871/3 v návrhu změny Č. 2 
Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm považuji za zřejmou nesprávnost a domnívám se, že 
usnesení Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm ze dne 15.09. 2016 Č. 21/VII je retroaktivní, 
právně nepřípustné, neboť je v rozporu s požadavkem legitimního očekávání a právní jistoty 
.Zastupovaný se tímto odvolává na následující rozsudky přímo souvisejících s touto námitkou:  
1. Rozsudek Krajského úřadu České Budějovice Č, 10 Ca 75/98 ze dne 30.3.1998:  
«Reálné rozdělní pozemkové parcely znamená změnu ve využití území. To lze dle stavebně právních 
předpisů učinit pouze na základě rozhodnutí nebo stanoviska stavebního úřadu. Neudě/i/- li stavební 
úřad souhlas k dělení pozemkové parcely, resp. Vydal- li stanovisko, že příslušnou parcelu dělit nelze, 
jsou vlastníci takové parcely ve své smluvní volnosti omezeni. Vklad práva k oddělené parcele proto 
nelze povolit. "  
Viz rozdělení pozemku parc. Č. 1871 a vznik dílčich pozemků parc. Č. 1871/1, 1872/2, 
1871/3,1871/4,1981/5,1871/6 svědčící o změně využití území pro výstavbu: zastavění pozemku parc. 
Č. 1871/2 stavbou rodinného domu svědčící o rozhodnutí k využití pozemků parc. Č. 1871/1, 1872/2, 
1871/3, 1971/4, 1871/5, 1871/6 pro výstavbu chatového obvodu.  
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2. Rozsudek Ústavního soudu Č. II US 114/04 ze dne 23.02.2005  
V předmětné věci vlastníci, kteří užívali předmět vlastnictví nerušeně 40 let jsou náhle konfrontování 
se situací, že jejich vlastnické právo je zpochvbňováno na základě okolností, které nijak neovlivňovali 
a jejich obsah ani nemohl znát. Naopak ze všech okolností, které jim byly známy, si mohli udělat 
jediný možný závěr, že svá práva nabyli v souladu s platnými zákony. Jejich dobrá víra, že právo 
nabyli od státu v souladu se zákonem, musí být chráněna a nelze v zájmu právní jistoty připustit 
výklad absolutní neplatnosti právních úkonů, které napříč desetiletími vrací právní vztahy do dávné 
minulosti. "  
- Viz usnesení rady Městského národního výboru ze dne 11.8. 1976: kupní smlouva k pozemku parc. 
Č. 1871/3 ze dne 18.06. 1990 svědčící o záměru výstavby chatového obvodu a využití pozemků pro 
účel výstavby, ke kterému zastupovaný pozemek koupil a 20 let užíval s tím, že po odchodu do 
důchodu realizuje na pozemku rekreační chatu: usnesení Zastupitelstva Města Rožnov pod 
Radhoštem ze dne 15.09. 2015 Č. 21/VII, kterým byla zamítnuta žádost ke změně vymezení pozemku 
parc. č. 1871/3 jako zastavitelné plochy, čímž je bráněno ve výkonu práva zastupovaného k užívání 
pozemku za účelem ke kterému jej pořídil!  
3. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 2 Ao 4/2008-88 ze dne 05.02. 2009:  
"Představuje- li změna využití pozemků provedená v novém územním plánu omezení vlastnického 
práva ve smyslu či. 11 odst. 4 Listiny základních práva svobod a nebyla- li v té souvislosti vlastníkovi 
pozemků poskytnuta náhrada, jde o nepřiměřenou právní regulaci (porušení principu proporcionalityJa 
důvod,pro který se územní plán v dané části ruší.Změna využití pozemků  
z plochy zemědělské výroby a služeb na smíšenou plochu obytnou specifickou a bydlení  
v rodinných domcích provedená v novém územním plánu představuje pro vlastníka nemovitosti  
v dané lokalitě, který je zemědělským podnikatelem který tyto nemovitosti užívá s úmyslem zde 
zemědělsky podnikat, omezení vlastnického práva v smyslu či. 11 odst. 4 Listiny základních práva 
svobod a práva svobodně podnikat. "  
Viz územně plánovací dokumentace města Rožnov pod Radhoštěm od r.2000 do dnešního dne s 
chybným vymezením pozemku jako nezastavěného a nezastavitelného území bez řádného 
odůvodnění a náhrady.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žádá zastupovaný pořizovatele, resp. Zastupitelstvo města 
Rožnov pod Radhoštěm k přehodnocení svého usnesení ze dne 15.09. 2015 č. 21/VII k vymezení 
pozemku parc. Č. 1871/3 jako nezastavěného území a současně žádá o vymezení shora uvedeného 
pozemku na funkční plochu rodinné rekreace zastavitelnou či zastavěnou, označené RI, tj. navrhuje 
provést opakované projednání změny Č. 2 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.  

Přílohy:  
Dohoda o zřízení práva osobního užívání ze dne 18.06. 1990  
1. Výpis z usnesení schůze rady Městského Národního výboru ze dne 11. 08. 1976  
2. Kupní smlouva Č. 1585 ze dne 11. 11.1985  
3. Geometrický plán Č. 103924-512 ze dne 16.11.1983  
4. Stavební povolení ze dne 07.01.1988  
5. Výpis z KN, ke dni 14.09.2000  
(Přílohy jsou součástí spisové dokumentace).  
 
Znění Doplnění námitky ze dne 12.09.2016: 
   
Já, V.M. jako vlastník pozemku parc. Č. 1871/3 (ostatní plocha-jiná plocha), katastrálním území Rožnov pod 
Radhoštěm zapsaném na listu vlastnictví Č. 2802 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, v zastoupení  ,F.B. 
- doplňuji na základě průběhu veřejného projednání návrhu změny Č. 2 Územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm ze dne 01.11.2016 a dodatečně vlastními silami dohledaných dokladů,- odůvodnění své 
námitky ze dne 12.09.2016 následovně:  
1) Podkladem pro zpracování návrhu změny Č. 2 územního plánu je mimo jiné předchozí územně plánovací 
dokumentace, vydané územní rozhodnutí na můj pozemek č.p.1871/3 resp, stavební povolení a právní stav 
pozemků, tj. evidence katastru nemovitostí. Urbanistickou koncepci dle prohlášení pořizovatele na veřejném 
projednání, která se ve změně Č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nemění a je převzata ze 
stávající územně plánovací dokumentace, založil Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm, jehož 
zpracovatelem byl Ing. arch. Leopold Pšenčík, autorizovaný architekt ČKA 813. Tento dokument byl 
schválen zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 17.09.2002, navíc ještě v době před 
kolaudaci budovy(2003) č.p. 2681,na parc.č.1871/2-tedy bezprostředně sousedící parcela, kdy se tehdy 
prokazatelně na pozemku parc. Č. 1871/3 nacházela rozestavěná stavba mé chaty.  
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Po předchozím územním řízení bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu 4 rodinných domů,-přičemž 3 
stavební objekty byly zkolaudovány( 1 RD, a 2 chaty) a 4.tj. můj stavební objekt byl rozestavěn.V tu dobu 
město spolu s vlastníky těchto pozemků vybudovalo příjezdní komunikaci, přípojku NN, studnu ,vodovodní 
přípojku vč. betonového propustku.  
Práce na tvorbě územního plánu byla zahájena vzhledem k rozsahu řešeného území před r. 2002, resp. od 
zadání pořizovatele v roce 1998 (ze dne 20.05.1998). Do r. 2001 byl druh pozemku parc. Č. 1871/3 
prokazatelně evidován katastrálním úřadem jako "ostatní plocha, staveniště" - viz příloha Č. 1. Rozestavěná 
stavba na pozemku parc. Č. 1871/2 byla kolaudována až v r. 2003. Vymezuje-Ii se pozemek v souladu s 
právním stavem evidovaným v katastru nemovitostí, zpracovatel zahrnul do územního plánu logicky 
pozemek parc. Č. 1871/2 i pozemek parc. Č. 1871/3 do zastavitelného území v souladu s právním stavem, 
neboť "staveniště" znamená pozemek, na kterém je postavena stavba, která se v katastru neeviduje - viz 

příloha č.2 k vyhlášce č.357/2013 Sb ..  
Vymezení pozemku parc. Č. 1871/3 jako součást nezastavitelného území je pochybením, tj. nepřiměřeným 
zásahem do vlastnických práv bez jakékoliv náhrady, v důsledku čehož, bylo zahájeno se mnou v r. 2015 
řízení o odstranění stavby a zamítnuta žádost o dodatečné povolení stavby chaty rozestavěné již v roce 
1990.Navazující územní plán tuto chybu ve vymezení pozemku parc. Č. 1871/3 jako nezastavitelného území 
neodstranil, převzal a změna Č. 2 interpretuje pozemek parc. Č. 1871/3 jako nezastavitelné území, funkční 
plochu krajinné zeleně.  
2) Ze svědecké výpovědi přítomného souseda M.J. (spoluvlastník budovy č.p. 2681 na pozemku parc. Č. 
4456, resp. 1871/2) plyne, že se ke dni konání místního šetření ve věci kolaudačního řízení jejich stavby v 
r. 2003 na pozemku parc. č. 1871/3 nacházela rozestavěná stavba chaty. Je s podivem, že stavební úřad 
nezahájil v souladu se stavebním zákonem řízení o odstranění stavby již v r. 2003, resp. dříve v roce 
1990(umístění buňky), pokud se tedy, jak stavební úřad tvrdí, jedná o nepovolenou stavbu umístěnou v 
nezastavitelném území. Znamenalo by to, že stavební úřad od r. 2003, resp. od r. 1990 až do r. 2015 byl v 
dané věci v nečinnosti, nekonal v souladu se zákonem resp. naopak se jednalo o rozestavěno u stavbu, byť 
bez stavebního povolení či ohlášení stavby. Je evidentní, že pracovníci města byli seznámení se 
skutečností a předpokládali, že rozestavěná chata bude dokončena a zkolaudována. Ohlášení bylo podáno 
ústně vedoucímu odboru výstavby a ÚP V.M. (lze doložit svědeckými výpovědmi bývalých pracovníků 
města), avšak v souladu s vydaným a platným územním rozhodnutím či jiným rozhodnutím o přípustnosti 
výstavby - jak bylo následně zjištěno.  
Teprve nyní v roce 2015,-po návratu z dlouhodobého pracovního pobytu v zahraničí,-kdy jsem chtěl 
pokračovat v dokončovacích pracích a žádal jsem město v rámci mého záměru vybudovat ČOV,- mj. o 
přikoupení sousedícího pozemku ve vlastnictví města( město svým přípisem ze dne 04.05.2015 mně tento 
pozemek přislíbilo odprodat následně bezdůvodně odmítlo), požádal jsem o změnu územního plánu a 
dodatečné stavební povolení-začíná stavební úřad mým vstřícným krokům k narovnání těchto skutečností a 
s novým platným stavem v dotčené lokalitě-klást jednu překážku za druhou, bez jakékoliv vstřícností a 
pochopení vč..uložení pokuty za přestupek proti stavebnímu zákonu.  
Při veřejném projednávání námitek k předkládané Změně Č.2 ÚP města Rožnov pod Radhoštěm bylo 
pracovníky města deklarováno:  
· Že, před rokem 2002 nemělo město žádný územní plán  
· Katastrální mapa byla podkladovou mapou-mohlo dojít k změně v katastru(ost.pl-staveniště)  
· Na lokalitu bylo vydáno Územní rozhodnutí na výstavbu 4 RD!!(3 objekty zkolaudovány)  
· Město koupilo stavební pozemek od soukromé osoby,rozparcelovalo a odprodalo jako 

stavební p.  
· V minulosti nikdo nenamítal chybný zákres pozemku v ÚP !!!Takže byl chybný!  
· Podobný případ v minulosti byl vyřešen úpravou ÚP/arch.S./  
· Dohledání podkladových dat pro ÚP v roce 2002 - je potřeba obrátit se na 

zastupitelstvo!!!!!!!!!!!!  
· Regulativy obsahují činnosti hlavní a přípustné  
· Zpracovatel ÚP r.2002 arch. Pšenčík rozhodl, že tam bude plocha krajinné zeleně-a co 

prohlídka území(kontrola v terénu-nebo od stolu?) -povinnost respektovat právní stav,katastr 
..... smlouvy!!! letecké snímky dokládají rozestavěnost staveb. objektu na 
parc.č.1871/3:Nevstupovaly tam dotčené orgány,-přitom v zadání města ze dne 20.05.1998 
takovýto požadavek nebyl!  

 3)  Opakovaně tvrdím, že stavební úřad nezahájil v r. 2003 řízení o odstranění stavby, protože 
stavba rozestavěné chaty nebyla v rozporu s vydaným rozhodnutím o přípustnosti výstavby v lokalitě či s 
jiným opatřením, které je uloženo v archivu stavebního či jiného úřadu a není bráno v potaz jako důkazní 
listina. Nemělo-Ii město Rožnov pod Radhoštěm žádný územní plán do r. 2002, tak mohl stavební úřad 
umísťovat stavby pouze v intravilánu vymezeném v r. 1966, resp. na základě jiných rozhodnutí, generelů či 
schválených studií. Pozemky parc. Č. 1871/1, 1871/2, 1871/3, 1871/4, 1871/5, 1871/6 vznikly dělením 
pozemku parc. Č. 1871 (původní označení) po r. 1966 a byly určeny k výstavbě. Pozemky tudíž nemohly 
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být součástí intravilánu. Stavba domu manželů J. na pozemku parc. Č. 1871/2 byla povolena dodatečně v r. 
1988 rozhodnutím č.j. výst. 260~7-88, tj. 2 roky před zahájením stavby na pozemku parc. Č. 1871/3. Jestliže 
neexistovalo žádné rozhodnutí o umístění stavby na pozemku parc. Č. 1871/2., resp. 1871/1, 1871/3, 
1871/4, 1871/5 a 1871/6, musel stavební úřad rozhodnout o povolení výstavby na předmětných pozemcích 
v souladu se zákonem na základě jiného rozhodnutí o přípustnosti výstavby v dané lokalitě či na dotčených 
pozemcích. Jestliže byla dodatečně povolena výstavba na pozemku parc. Č. 1871/2 bez územního 
rozhodnutí a územní plán je platný až od r. 2002, tak v případě dodatečného povolení stavby na pozemku 
parc. Č. 1871/2 musel stavební úřad posoudit soulad umístění stavby s jinou nadřazenou územně plánovací 
dokumentací, studií, generelem či rozhodnutím o přípustnosti výstavby. Dodatečným povolením stavby na 
pozemku parc. Č. 1871/2 nemohlo dojít ke konzumaci takového rozhodnutí. Postup stavební úřadu ve věci 
dodatečného povolení stavby na pozemku parc. Č. 1871/2 a dodatečného povolení stavby na pozemku 
parc. Č. 1871/3 je zcela v rozporu se zákonem. Rozdílným přístupem stavebního úřadu v případě 
dodatečného povolení stavby na pozemku parc. Č. 1871/3, která je dle tvrzení stavebního úřadu v rozporu s 
územním plánem, dochází k nedodržení zásady proporcionality v téže a jedné věci. Vymezení pozemku 
parc. Č. 1871/3 ve změně Č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm jako stávající funkční plochy 
krajinné zeleně, označené Kje zjevnou chybou způsobenou v průběhu zpracování předchozí územně 
plánovací dokumentace. Pozemek parc. Č. 1871/3 je nadále zastavitelnou plochou.  
4)  K důkazním podkladům potvrzující naše stanovisko - je hodnocení dotčeného pozemku 
Znaleckým posudkem znalce v oboru ekonomika stavebnictví, ceny a odhady nemovitosti ze dne 
15.10.2016,který jsem si nechal vypracovat , potvrzuje, že se jedná o pozemek stavební!  
5)  Shora uvedeným postupem byla narušena má právní jistota, kdy je mi bráněno ve výkonu 
vlastnického práva k předmětnému pozemku a k jeho užívání za účelem, za kterým jsem ho nabyl - za 
účelem stavby se zdůrazněním, že jsem jej nabýval od Městského národního výboru Rožnov pod 
Radhoštěm. Jsem tímto postupem - kdy zastupitelstvo města rozhodovalo dle nesprávných a neúplných 
informací předložených mu Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu Rožnov pod 
Radhoštěm znevýhodněn,- došlo k nerovnému postavení vůči vlastníkům ostatních pozemků a chat v 
daném území, kdy ostatním (viz např. JUDr. J.) bylo umožněno na okolních pozemcích získaných za 
shodných podmínek si stavby postavit a mně nikoliv.  
6)  Je zcela zjevné, že odbor výstavby a územního plánování při předkládání mé žádosti ze dne 
6.08.2015 zastupitelstvu, kdy nedoporučil jejímu vyhovění, jaksi ve své zprávě pro zastupitelstvo "opomněl" 
uvést, že došlo k chybě, takže argumentace tím, že nelze vymezovat nové zastavitelné plochy, když nejsou 
využity stávající, je zcela irelevantní ( % poměr zanedbatelný). Takovýto argument za daných okolností není 
po právu, neboť vlastníka pozemku, který si ho pořídil za účelem výstavby, ke kterému byl zcela zjevně 
určen, v podstatě absurdně nutí, aby si - když chce stavět - koupil další - zastavitelný pozemek s tím, že 
jeho pozemek, který si za tím účelem legitimně pořídil, zůstane bez náhrady znehodnocený. Takovémuto 
postupu nelze přiznat právní ochranu, neboť mne zcela zjevně znevýhodňuje oproti již zmiňovaným 
vlastníkům v dané lokalitě. Odbor výstavby a územního plánování takovéto stanovisko zastupitelstvu 
předložil přesto, že znal skutečné poměry v území, což bylo na veřejném ústním projednání potvrzeno, a 
jeho další argument o pohledovém horizontu je i z tohoto pohledu zcela účelový a bez jakéhokoliv 
opodstatnění a odůvodnění, zejména z odborného hlediska. Jestliže za daných okolností nebylo mé žádosti 
o změnu územního plánu zastupitelstvem vyhověno (z důvodu nesprávného a neúplného nedoporučujícího 
stanoviska uvedeného odboru), když se vlastně jedná o nápravu chybného a nespravedlivého stavu, v 
důsledku čehož nebyla zařazena do navrhované změny, jsem zcela zjevně dotčenou osobou, neboť 
nespravedlivý stav a nerovné zacházení tímto postupem bylo ještě prohloubeno. Jestliže o změnu jsem 
řádně žádal, přičemž žádost byla neoprávněně vyřazena z navrhované změny Č. 2 územního plánu, došlo 
tím k porušení mého vlastnického práva. Jestliže tyto pozemky byly neoprávněně a v rozporu se zákonem 
vyřazeny z prováděných změn - kdy fakticky se jedná o nápravu vadného stavu a navrácení do původního 
stavu - byla narušena rovnost v celém procesu s nesprávnou a nelegitimní argumentací o použití ust. § 55 
stavebního zákona ohledně zastavitelných ploch. Pokud odbor výstavby a územního plánování v 
předkládací zprávě pro zastupitelstvo uvádí, že n ••• lokalita se nachází na úpatí Černé hory v bezprostřední 
blízkosti lesního porostu, kde je další rozšiřování obytné zástavby nekoncepční a urbanisticky nevhodné", 
pak tím v rozporu s realitou vytváří zřejmé nerovné postavení vlastníků pozemků a staveb v dané lokalitě, 
když jaksi opomíjí, že na vedlejším pozemku, který je BLíŽE K LESNíMU POROSTU, stojí již zmiňovaná 
stavba JUDr. J., stejně tak jako stavba pod dotčeným pozemkem ( VZ p.P.), přičemž o nevhodném 
umístění v ploše pohledového horizontu nemůže být ani řeč. Zcela zjevně tím došlo k rozdílnému 
posouzení dotčeného pozemku a okolních pozemků, na nichž stavby ve zcela stejné lokalitě umístěny jsou 
a ničemu to nebrání. Jestliže za daných okolností zastupitelstvo pouze převzalo neúplnou a nesprávnou 
zprávu předkladatele včetně nedoporučujícího stanoviska, tedy se pouze s tímto ztotožnilo, a proto nebyla 
navrhovaná změna akceptována a zařazena,- nebylo postupováno v souladu se zákonem. Z postupu není 
ani zřejmé, jakým způsobem byl informován určený zastupitel.  
 7)  Shora uvedené skutečnosti, potažmo navrhované opatření obecné povahy je nutno 
považovat za nepřiměřené, neboť tím bylo podstatně zasaženo do mých práv, kdy bez dalšího byly 
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akceptovány nesprávné a neúplné závěry odboru výstavby a územního plánování, který byl se situací plně 
seznámen a zástupce na osobním jednání ujistil, že všechny tyto námitky může vznést na veřejném ústním 
projednání Návrhu změny Č. 2 s odůvodněním, že tam pro to bude mít prostor. Tímto postupem je zatížen 
navrhovaný obsah opatření obecné povahy, tedy Návrh změny Č. 2 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm věcnými vadami, jež vedou k nepřiměřenosti právní regulace, resp. schválení navrhovaného 
opatření obecné povahy - Změny č. 2 územního plánu Rožnova pod Radhoštěm, by vedlo k nepřiměřenosti 
právní regulace.  
 8)  Uvedeným postupem došlo k nepřiměřenému zásahu do mého vlastnického práva k 
uvedeným pozemkům a jeho legitimnímu očekávání. Jestliže jsem nabyl předmětný pozemek za účelem 
výstavby a za takto Městským národním výborem v Rožnově pod Radhoštěm určený pozemek řádně 
zaplatil, jestliže předmětná lokalita byla určena k výstavbě rodinných domů a ostatním vlastníkům bylo 
umožněno stavby postavit, zcela logicky a legitimně jsem tím předpokládal, že účel, za kterým jsem 
pozemek nabyl, budu moci v budoucnu realizovat. Pokud poté svévolně a vadně byl pozemek zahrnut do 
plochy krajinné zeleně, došlo tím jednoznačně ke znehodnocení mého majetku, tudíž k nepřiměřenému 
zásahu do vlastnického práva, a to BEZ JAKÉKOLIV NÁHRADY. Tento postup je zjevně nepřiměřený, 
nezdůvodnitelný až diskriminační a představuje hrubé porušení vlastnického práva. Jde o zjevný nepoměr, 
který nelze odůvodnit nejen nezastavěnými plochami, ale ani veřejným zájmem na využití území obce. Je 
třeba zdůraznit, že jedním ze základních pilířů ústavně zaručeného práva je právo vlastnit majetek, přičemž 
zásahy do vlastnického práva proto musí mít zásadně výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně 
legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k 
zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě zákona. 
Takovým postupem jistě není to, že jsem řádně zaplatil za pozemek za účelem výstavby a poté, následně 
byl z důvodu pochybení a bez jakéhokoliv odůvodnění na svém vlastnickém právu bez náhrady omezen 
tím, že ze stavebního pozemku je plocha krajinné zeleně. Tímto postupem by samozřejmě došlo k zásadní 
majetkové újmě, kterou mohu oprávněně požadovat.  
Závěr:  
Je povinností pořizovatele opatřit si všechny důkazní listiny, resp. dovozovat v souladu se zákonem. S 
ohledem na skutečnosti uvedené v námitce ze dne 12.09.2016 a s ohledem na výše uvedené, žádám 
opakovaně pořizovatele, resp. zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm k přehodnocení svého 
usnesení ze dne 15.09.2015 Č. 2l/VII k vymezení pozemku parc. Č. 1871/3 jako nezastavěného území a 
žádám o vymezení shora uvedeného pozemku na funkční plochu rodinné rekreace zastavitelnou či 
zastavěnou, označené RI, tj. navrhuji provést opakované projednávání změny Č. 2 Územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm .  

Přílohy-  kopie sdělení Katastrálního úřadu Zlínského kraje ze dne 11.10.2016,č.j.PD-10901/2016     
(příloha je součástí spisové dokumentace)  
 
 
Rozhodnutí o námitce:  
Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění:  
 
Žádost o změnu územního plánu ze dne 10.8.2015 nebyla předmětem projednávané změny č.2 
územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. 
Dne 10.8.2015 obdržel pořizovatel žádost o změnu územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm 
od pana  V.M., ve které požaduje změnu územního plánu na pozemcích parc.č.1869/3, 1871/3 a 
1871/7 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Změna byla požadována pro výstavbu rodinného domu.  Dle § 
46 stavebního zákona pořizovatel žádost posoudil a svým stanoviskem jej bezodkladně předložil 
k rozhodnutí zastupitelstva města. Stanovisko pořizovatele bylo nedoporučující z těchto důvodů: 
Město Rožnov pod Radhoštěm má platný územní plán ve znění změny č.1, který nabyl účinnosti 
16.10.2014. Odbor výstavby a ÚP jako pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně 
plánovacích podkladů zpracoval aktualizaci územně analytických podkladů a následně Rozbor trvale 
udržitelného rozvoje území (dále jen „RURU“) k datu 30. 9. 2014 a Zprávu o uplatňování územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm v období 2012-2015.  Dle zpracovaného RURU bylo zjištěno, že 
územní plán disponuje s plochou 129,20 ha pro bydlení. Zastavěno bylo 17,91 ha což je 13,9 %, tyto 
hodnoty byly potvrzeny podrobnějším výpočtem dle Zprávy o uplatňování územního plánu, kdy bylo 
zjištěno, že bylo zastavěno 14 % z návrhových ploch pro bydlení. Do územního plánu lze zařadit nové 
zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a  
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 stavebního zákona). Tyto podmínky 
nejsou splněny, a proto schválení nových zastavitelných ploch pro bydlení by bylo v rozporu s § 55 
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odst. 4 stavebního zákona.  Nemožnost navyšování dalších zastavitelných ploch pro bydlení vyplývá 
také z projednané Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnova pod Radhoštěm. Při pořizování 
zprávy o uplatňování reagovaly dotčené orgány na rozšiřování zastavitelných ploch pro bydlení 
negativně.        
Předmětné pozemky se nachází dle platného územního plánu v Ploše krajinné zeleně, jejímž hlavním 
využitím je vegetační zeleň, ve které převládá funkce přírodních složek (travnaté plochy, stromová a 
keřová zeleň, vodní prvky aj.). Lokalita se nachází na úpatí Černé hory v bezprostřední blízkosti 
lesního porostu, kde je další rozšiřování obytné zástavby nekoncepční a urbanisticky nevhodné. Z  
uvedených důvodů a dále z důvodu  nevhodného umístění v ploše pohledového horizontu pořizovatel 

předložený záměr na změnu územního plánu nedoporučuje.    
 
Žádost o změnu územního plánu pana M. předložil pořizovatel  k rozhodnutí zastupitelstvu města 
bezodkladně tj, na prvním zasedání zastupitelstva města po obdržení žádosti, s tím že pokud by byl 
tento záměr schválen, byl by projednáván až v rámci další změny územního plánu města. 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm dne 15.9.2015 usnesením č. 21/VII neschválilo 
požadavek M. tj. pořizení změny ÚP v dané lokalitě na pozemcích 1869/3, 1871/3 a 1781/7 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm.       
Na stejném zasedání zastupitelstva města byla předkládána pořizovatelem ke schválení projednaná 
Zpráva o uplatňování územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm za období 2012-2015, která 
obsahovala již projednané Pokyny pro zpracování změny č.2 územního plánu tj. zadání změny č.2 
územního plánu. 
Tyto pokyny byly jako součást Zprávy o uplatňování Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za 
období 2012-2015, schváleny Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 15.9.2015 pod č. 
usnesení 20/VII, které mj. zní :   
-Ve změně územního plánu budou prověřeny výše uvedené lokality, jejichž zařazení schválilo 
zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm.  
-Dle § 58 odst.2 a 3 aktualizovat zastavěné území města Rožnova pod Radhoštěm s nutností 
zohlednit intravilán stanovený k 1.9.1966.   
Žádost o změnu územního plánu, kterou jsme obdrželi dne 10.8.2015 není v souladu se 
schváleným zadáním změny č.2 územního plánu Rožnov p. R.. Žádost M. na pořízení změny 
územního plánu neschválilo zastupitelstvo města. 
 
Návrh změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v plném rozsahu respektuje vlastnický 
vztah žadatele ke všem jeho pozemkům. Dle listu vlastnictví č. 2802 je k datu projednávání změny č.2 
zapsán pozemek parc.č.1969/3- ostatní plocha, neplodná půda, parc.č.1871/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha, parc.č.1871/7 –ostatní plocha, neplodná půda. Změnou č .2 nebylo vlastnictví těchto pozemků 
nikterak narušeno. Stavebním úřadem bylo zjištěno, že se na uvedených pozemcích nachází 
nepovolené stavby bez stavebního povolení či jiných opatření stavebního úřadu.  
Územní plán nemá povinnost legalizovat stavby postavené bez stavebního povolení. Žádný 
z uvedených pozemků není evidován v katastru nemovitostí jako stavební parcela, proto nelze 
pozemky posoudit jako zastavěný stavební pozemek a zahrnout je do zastavěného území. Uvedené 
pozemky nebyly součástí intravilánu města, jak pořizovatel ověřil dle původních katastrálních map.       
V rámci změny č. 2 bylo aktualizováno zastavěné území obce. Uvedené pozemky nelze zařadit 
dle platné legislativy do zastavěného území města.  
 
Odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm je úřadem územního plánování a současně 
stavebním úřadem. Dle archivních materiálů se pořizovatel opírá o tyto skutečnosti, vedoucí 
k zamítnutí námitky:     
M. je na základě dohody o zřízení práva osobního užívání vlastníkem pozemku parc.č. 1871/3 
v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, dohoda byla uzavřena dne 18. 06. 1990. Tento 
pozemek byl spolu s pozemky parc. č.1871/4, 1871/5, 1871/6 , 1871/1 odkoupen dle kupní smlouvy 
ze dne 11. 11. 1985  Městským národním výborem Rožnov pod Radhoštěm od pana M.P. 
Dle písemného vyjádření OV a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm č.j. Vyst. 1949/87 ze dne 28.9.1987 
víme, že  bylo vydáno MěNV Rožnov pod Radhoštěm územní rozhodnutí na 4 rodinné domy a to na 
pozemcích parc.č.1871/1, 1871/4, 1871/5 a 1871/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Územní rozhodnutí 
se netýkalo předmětného pozemku parc. č.1871/3. Územní rozhodnutí pozbylo platnosti z důvodu 
toho, že stavebníci do dvou let od nabytí právní moci územního rozhodnutí nepožádali o vydání 
stavebního povolení - viz Vyjádření Odboru výstavby a ÚP MěNV Rožnov pod Radhoštěm ze dne 
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28.9.1987  zn. Výst.1949/87- je příloha rozhodnutí o námitce (a založeno do spisu).  
Z uvedeného vyplývá, že ke dni 28. 9. 1987 neexistovalo žádné platné územní rozhodnutí či jiné 
opatření definující právo stavby na pozemku parc.č.1871/3 ani na sousedních pozemcích parc.č. 
1871/1, 1871/4, 1871/5 a 1871/6.  
V námitce předkladatel námitky uvádí příklady povolení staveb v sousedství, jež pořizovatel prověřil 
s tímto výsledkem:   
Stavba na sousedním pozemku parc.č.1871/2 :  
Dle Vyjádření Odboru výstavby a ÚP MěNV Rožnov pod Radhoštěm ze dne 28.9.1987 zn. 
Výst.1949/87 zahájil vlastník sousedního pozemku parc.č.1871/2  J. stavbu na pozemku 
parc.č.1871/2 bez stavebního povolení v roce 1979, v době kdy mu nebylo vydáno rozhodnutí o 
přidělení pozemku do osobního užívání. Stavebníkovi byla opakovaně uložena pokuta. Poté bylo  v r. 

1988 rozhodnutím č.j. Výst. 2605/87-88 ze dne 7.1.1988 vydáno dodatečné stavební povolení, tj. v době 
kdy neexistoval územní plán města. Toto bylo projednáno individuálně dle zákona č.50/1976 Sb., 
který toto umožňoval. Na základě tohoto individuálního projednání bylo vydáno dodatečné stavební 
povolení.  Převedení pozemku do osobního vlastnictví opravňovalo dle § 139 zákona č.50/1976 Sb. 
k tomu, že uživatelé mohli provádět na pozemku stavby a jejich změn.  
Pozemek parc. č. 1871/2 nebyl projednán v rámci výše zmíněného územního rozhodnutí na stavbu 
čtyř rodinných domů na pozemcích parc.č. 1871/1, 1871/4, 1871/5 a 1871/6.  Po realizaci stavby dle 
dodatečného stavebního povolení a následné kolaudaci stavby a jejího zápisu do katastru nemovitosti 
byl pozemek parc. č.1871/2 zahrnut v novém územním plánu do zastavěného území.  
  
Na rozdíl od toho se stavební činnost na pozemku parc. č 1871/3 projednává podle zákona 
č.183/2006 Sb. v platném znění, který má jiné požadavky na povolování staveb než měl zákon 
č.50/1976 Sb.   Dle zákona č.183/2006 Sb. nelze v nezastavěném území povolit stavbu individuální 
rekreace nebo stavbu pro bydlení. I pokud by město nemělo schválený územní plán a pozemek se 
nenachází v zastavěném území, tak povolení ke stavební činnosti by nebylo možno vydat.       
 
Samotný fakt, že pozemek parc.č. 1871/3 byl Městským národním výborem Rožnov pod Radhoštěm 
předán Dle dohody o zřízení práva osobního užívání pozemku ze dne 18. 6. 1990  M.  do osobního 
užívání k výstavbě rodinného domu, nenahrazoval a nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu, 
kterým by se zakládalo právo stavby na uvedeném pozemku. Pozemek nebyl ani projednán  v rámci 
výše zmíněného územního rozhodnutí na stavbu čtyř rodinných domů na pozemcích parc. č. 1871/1, 
1871/4, 1871/5 a 1871/6.  
 
Žádný další z pěti pozemků, které MěNV Rožnov pod Radhoštěm vykoupil dle kupní smlouvy ze dne 
11. 11. 1985 od pana P. na podkladě geometrického plánu č.103924-512, kromě pozemku parc. č. 
1871/3 na který obdržel právo osobního užívání M. nebyl předán do osobního užívání, tj. pozemky 
jsou ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm. Funkční využití všech pozemků dle územního 
plánu je krajinná zeleň.  
 
Z uvedených skutečností je zřejmé, že stavby zmiňované v námitce jako stavební buňky pozemku 
parc.č.1871/3 byly zahájeny bez jakékoliv územního rozhodnutí či stavebního povolení, ale pouze na 
základě zřízení práva osobního užívání, což bylo dle dříve platného zákona č.50/1976 Sb. i dle nyní 
platného stavebního zákona č.183/ 2006 Sb. nepřípustné. 
Pro úplnost uvádíme, že na dalších pozemcích, na kterých bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu 
čtyř rodinných domů a které pozbylo platnosti, nebyly žádné stavby do roku 2002 realizovány a nebyl 
žádný právní podklad zahrnout tuto lokalitu do nového územního plánu města Rožnova pod 
Radhoštěm jako zastavěné území nebo zastavitelné plochy.  
Samotný fakt, že manželům J. bylo vydáno dodatečné stavební povolení, není právním podkladem pro 
zahrnutí sousedního pozemku parc.č. 1871/3 do územního plánu jako pozemku v zastavěném území 
města nebo plochy zastavitelné. 
 
Stavby rekreačních chat na pozemcích parc.č.1870/4 (manželé Š. a parc.č.1871 (manželé P.)     
U obou chat bylo stavební povolení vydáno před vypracováním a schválením územního plánu města.  
Plochy byly na základě realizovaných staveb a jejich zápisu do katastru nemovitosti zahrnuty do 
územního plánu jako zastavěné území.  
 
Podatel námitky se ve své námitce odvolává na rozsudky soudů. Pořizovatel k tomuto sděluje 
své stanovisko viz zvýrazněný tisk:      
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1. Rozsudek Krajského úřadu České Budějovice Č, 10 Ca 75/98 ze dne 30.3.1998: «Reálné rozdělní 
pozemkové parcely znamená změnu ve využití území. To lze dle stavebně právních předpisů učinit 
pouze na základě rozhodnutí nebo stanoviska stavebního úřadu. Neudě/i/- li stavební úřad souhlas k 
dělení pozemkové parcely, resp. Vydal- li stanovisko, že příslušnou parcelu dělit nelze, jsou vlastníci 
takové parcely ve své smluvní volnosti omezeni. Vklad práva k oddělené parcele proto nelze povolit. "  
Názorem pořizovatele je, že se uvedený rozsudek týká jiného případu. Reálné rozdělení 
pozemkové parcely znamená faktickou změnu nikoliv změnu funkčního využití - tj. změna 
výměry plochy, změna vlastníka, změna poměrů v území. Na základě rozdělení pozemkové 
parcely nelze změnu funkčního využití nárokovat. 
 
2. Rozsudek Ústavního soudu Č. II US 114/04 ze dne 23.02.2005: V předmětné věci vlastníci, kteří 
užívali předmět vlastnictví nerušeně 40 let jsou náhle konfrontování se situací, že jejich vlastnické 
právo je zpochvbňováno na základě okolností, které nijak neovlivňovali a jejich obsah ani nemohl 
znát. Naopak ze všech okolností, které jim byly známy, si mohli udělat jediný možný závěr, že svá 
práva nabyli v souladu s platnými zákony. Jejich dobrá víra, že právo nabyli od státu v souladu se 
zákonem, musí být chráněna a nelze v zájmu právní jistoty připustit výklad absolutní neplatnosti 
právních úkonů, které napříč desetiletími vrací právní vztahy do dávné minulosti. "  
Dle dohody o zřízení práva osobního užívání pozemku ze dne 18. 6. 1990 byl pozemek parc. č. 
1871/3 dán  M. do osobního užívání. Tento pozemek byl spolu s pozemky parc. č. 1871/4, 
1871/5, 1871/6 , 1871/1 odkoupen dle kupní smlouvy ze dne 11.11.1985  Městským národním 
výborem Rožnov pod Radhoštěm od pana M.P. Územním plánem Rožnova pod Radhoštěm ani 
změnou č. 2 není vlastnické právo k nemovitosti parc. č. 1871/3 dotčeno.  
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 2 Ao 4/2008-88 ze dne 05.02. 2009: "Představuje- li 
změna využití pozemků provedená v novém územním plánu omezení vlastnického práva ve smyslu či. 
11 odst. 4 Listiny základních práva svobod a nebyla-li v té souvislosti vlastníkovi pozemků poskytnuta 
náhrada, jde o nepřiměřenou právní regulaci (porušení principu proporcionality jako důvod, pro který 
se územní plán v dané části ruší. Změna využití pozemků z plochy zemědělské výroby a služeb na 
smíšenou plochu obytnou specifickou a bydlení v rodinných domcích provedená v novém územním 
plánu představuje pro vlastníka nemovitosti v dané lokalitě, který je zemědělským podnikatelem, který 
tyto nemovitosti užívá s úmyslem zde zemědělsky podnikat, omezení vlastnického práva v smyslu či. 
11 odst. 4 Listiny základních práva svobod a práva svobodně podnikat. "  
Dle § 102 zákona č.183/2006 Sb. jsou náhrady řešeny samostatně na základě písemné žádosti 
vlastníka a prokázání, že vznikla majetková újma. Rozhodnutí o námitkách vypořádání náhrad 
neřeší.    
K majetkové újmě v tomto případě dojít nemohlo, jelikož pozemek parc. č. 11871/3 nebyl 
žádnou územně plánovací dokumentací města Rožnova pod Radhoštěm nebo rozhodnutím 
stavebního úřadu určen k zastavění. 
Podatel námitky obdržel pozemek parc. č. 1871/3, ostatní plocha,  o výměře 383 m² do 
osobního užívání úhradou  za 2722 Kč tj. 7,1 Kč/ m². V současné době odkoupil sousední 
pozemky parc. č. 1869/3, ostatní plocha,  o výměře 649 m² a 1871/7, ostatní plocha  o výměře 86 
m² za 6460 Kč tj. 8,7 Kč/m². Z uvedené ceny pozemků je patrné, že se nejedná o stavební 
pozemky, kdy by byla cena nesrovnatelně vyšší. Také je zřejmé že k majetkové újmě nemohlo 
dojít viz cena pozemků.     
 
Dle dohody o zřízení práva osobního užívání pozemku ze dne 18. 6. 1990 byl pozemek parc. č. 
1871/3 dán M. do osobního užívání. Tato dohoda nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu, kterým 
by se zakládalo právo stavby na uvedeném pozemku. Od doby schválení prvního územního plánu 
města Rožnova pod Radhoštěm, tj. od 17. 9. 2002 až dosud je pozemek veden jako nezastavěná a 
nezastavitelná plocha.  První územní plán města byl zpracován Ing. arch. Pšenčíkem, schválen ZM 
dne 17.9.2002 - pozemek byl veden v neurbanizovaném území jako plochy louky, pastviny a zeleň. 
Následoval územní plán města Rožnova pod Radhoštěm s nabytím účinnosti dne 30.12.2011, a 
územní plán města Rožnova pod Radhoštěm ve znění změny č.1 s nabytím účinnosti dne 16.10.2014 
ve kterém byl pozemek veden jako krajinná zeleň.   Z uvedeného vyplývá, že předmětný pozemek 
nebyl v žádné územně plánovací dokumentaci města Rožnova pod Radhoštěm veden jako zastavěný 
nebo zastavitelný (s možností umístění rodinného domu nebo stavby pro individuální rekreaci či jiné 
stavby).  
 
Z urbanistického hlediska je předmětný pozemek nevhodný pro výstavbu. Jedná se o okrajovou 
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lokalitu města, kde nejsou vybudovány inženýrské sítě a s dalším stavebním rozvojem město 
neuvažuje. Rozvoj města byl územním plánem navržen v zastavěné území a v zastavitelných 
plochách.    
Úkolem územního plánování dle § 19 stavebního zákona je mj. prověřovat a posuzovat potřebu změn 
v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, s ohledem na veřejné zdraví, životní 
prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využití. Dále stanovovat podmínky pro 
provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající 
charakter a hodnoty území.  Požadovaná změna územního plánu není ve veřejném zájmu, provedení 
změny by mělo negativní vliv na životní prostředí - jedná o ucelenou lokalitu krajinné zeleně a lesních 
porostů pod masivem Černé hory v blízkosti II. zóny CHKO Beskydy. Další rozšiřování obytné 
zástavby by bylo nekoncepční a urbanisticky nevhodné. Výstavba na uvedené ploše by znamenala 
negativní ovlivnění pohledového horizontu, který je vnímán jako hodnota v území.   
V dané lokalitě pod Černou horou není uvažováno s dalšími plochami pro výstavbu, kromě těch ploch 
které, byly projednány a schváleny v platném územním plánu.                 
V žádné předchozí fázi projednávání územně plánovací dokumentace nebyly podány vlastníkem 
pozemku připomínky ani námitky. Vlastník pozemku po celou dobu trvání územně plánovací 
dokumentace od 17. 9. 2002 až do projednávání změny č. 2 územního plánu funkční využití  pozemku 
dle územního plánu nenamítal. Ve schváleném zadání změny č. 2 nebylo zastupitelstvem města 
požadováno změnit funkční využití území v dané lokalitě. Při zpracování změny č. 2 územního plánu 
nebyla měněna urbanistická koncepce města, dle údajů z katastru nemovitosti nebyla povinnost 
zpracovatele zahrnout pozemek do zastavěného území. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil připomínky a námitky podané k společnému jednání i k veřejnému projednání 
změny č. 2 a neshledal důvody ke změně funkčního využití předmětného pozemku, proto rozhodl tak 
jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí o námitkách.   
 
Přílohy k rozhodnutí o námitce (jsou součástí spisové dokumentace):   
-vyjádření OV a ÚP MěNV Rožnov pod Radhoštěm k výstavbě na parc.č.1871/1, 1871/2, 1871/4, 
1871/5, 1871/6 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm ze dne 28.9.1987   
-kupní smlouva o výkupu pozemků od pana M.P. ze dne 11.11.1985 

     
 
 

 
VII.2.   Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP Rožnov pod Radhoštěm   
       Nejpozději do 7 dnů od veřejném projednání, které se uskutečnilo dne 1.11..2016 mohl každý  
       uplatnit své připomínky. Ve stanovené lhůtě uplatnilo připomínku Město Rožnov pod Radhoštěm         
 
Město Rožnov pod Radhoštěm, zastoupené odborem správy majetku MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm  
Připomínka č.j.MěÚ-RpR/36158/2016/jak 
 
V souladu se zadáním změny č.2, kapitola E.2.1.  Zprávy o uplatňování územního plánu-„Prověřit a 
případně upravit stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ požadujeme 
doplnit regulativ v Ploše smíšené obytné vesnické-SO.3 o následující text:  
Přípustné využití: veřejná prostranství včetně zpevněných ploch a parkovacích ploch.  
 
Vyhodnocení:   
Požadavek na doplnění je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., § 8. Připomínce se vyhovuje.  
      
Poučení 
 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní 
řád, každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.  
 
Proti opatření obecné povahy vydání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nelze dle ustanovení § 
173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, podat opravný prostředek.   
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……………………….    …………………………. 
Ing. Radim Holiš                                                           Mgr. Kristýna Kosová     
         starosta                                                          místostarostka  

 
 
 
 
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: 
 
Příloha č.1 :  
A/I-Textová část 
  
Příloha č.2: 
A/II-Grafická část  
AII.1- Základní členění území      
AII.2- Hlavní výkres 
AII.3- Veřejně prospěšné stavby a opatření 
 
Příloha č.3: 
B/I- Textová část  
 
Příloha č.4: 
B/II- Grafická část  
B/II.1- Koordinační výkres   
B/II.2- Výkres širších vztahů  
 
Příloha k rozhodnutí o námitce.  
-dopis zn. Vyst.1949/87 ze dne 28.9.1987  
 
Právní stav: 
Textová část 
Grafická část 
Základní členění území - právní stav po vydání změny č.2 
Hlavní výkres - právní stav po vydání změny č.2 
Veřejně prospěšné stavby a opatření - právní stav po vydání změny č.2 
Koordinační výkres                       


