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M ě s t s k ý  ú ř a d   R o ž n o v    p o d    R a d h o š t ě m 
Odbor výstavby a ÚP, Letenská 1918 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
        
 

Územní plán Rožnov pod Radhoštěm  
zahrnující právní stav ke dni 11.3.2017 

                                     
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a ÚP, jako orgán územního plánování 
příslušný podle § 6 odst.1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním  plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů , zajistil v souladu s § 55 odst.5 stavebního zákona 
vyhotovení  Územního  plánu  Rožnov  pod  Radhoštěm  zahrnující  právní  stav  ke  dni 11.3.2017 jak  
vyplývá ze změny č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. Územní plán Rožnov pod Radhoštěm 
vydalo zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm usnesením VIII/14 ze dne 13.12.2011 a nabyl 
účinnosti 30.12.2011, Změnu č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vydalo Zastupitelstvo 
města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. XXIII/32 ze dne 30.9.2014 a nabyla účinnosti 
16.10.2014, Změnu č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vydalo Zastupitelstvo města Rožnov 
pod Radhoštěm usnesením č. XVII/9 ze dne 21.2.2017 a nabyla účinnosti 11.3.2017.  
        
Vyhotovení  Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm zahrnující právní stav ke dni 11.3.2017 zní: 
 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radoštěm  jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 
§ 6 odst.5 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“)  za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního 
zákona a § 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, podle § 54 odstavec 2 stavebního 
zákona a  ve spojení s ustanovením § 188 odst.1 stavebního zákona   

vydává 
 

Územní plán Rožnov pod Radhoštěm 
 
v rozsahu textové a grafické části dle přílohy tohoto opatření.   
 
Územní plán Rožnov pod Radhoštěm návrh - textová část  je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č.1  
Územní plán Rožnov pod Radhoštěm návrh - grafická část je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č.2                                                                     
 
                               

Odůvodnění 
 
 



2 

 

1.      Územní plán Rožnov pod Radhoštěm vydaný zastupitelstvem města 
Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. VIII/14 dne 13.12.2011 
s nabytím účinnosti 30.12.2011 

   
1. Postup při pořízení  územního plánu 
  
Dle § 188 odstavec 1 stavebního zákona  územní plán obce, schválený před 1. lednem 2007 lze do 
31. prosince 2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak 
pozbývá  platnosti.  
Pořízení úpravy územního plánu dle § 188 odstavec 1 stavebního zákona schválilo Zastupitelstvo 
města Rožnova pod Radhoštěm dne 16.6.2009 pod č. usnesení XVII/14. K formě úpravy územního 
plánu město Rožnov pod Radhoštěm přistoupilo z důvodu vyhodnocení, že urbanistická koncepce ve 
schváleném územním plánu ze dne 17.9.2002 je vyhovující a stavební zákon dle § 188 odst.1  
provedení úpravy územního plánu umožňuje. 
      
Při pořizování úpravy územního plánu se pořizovatel řídil zákonem č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.501/2006 Sb. o využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů , zákonem č.500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Dále 
pořizovatel zohlednil  metodický pokyn MMR ze dne 6.2.2009, který stanoví že úpravou dosavadní 
územně plánovací dokumentace dojde pouze ke změně vyjádření již schválené koncepce podle 
požadavků platné právní úpravy. Nevzniká nová koncepce ani není dosavadní koncepce měněna 
např. vymezením nových funkčních ploch, není rozšiřováno řešené území. Úprava územního plánu 
podle § 188 odst.1 stavebního zákona neukládá pořízení zadání ani konceptu územního plánu.             
 
Činnosti spojené s pořízením územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vykonává v přenesené 
působnosti odbor výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  (dále jen „pořizovatel“), a protože 
územní plán vydává zastupitelstvo obce v samostatné působnosti, určilo zastupitelstvo města Rožnov 
pod Radhoštěm na zasedání konaném dne 6.2.2007 pod č.usnesení III/6 pana Ivo Jelínka jako 
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem. Dne  9.4.2011 pod č. usnesení IV/9 zvolilo zastupitelstvo 
města pro spolupráci s pořizovatelem pro další  volební období RNDr. Václava Mikuška.  
 
Pořizovatel si před zahájením projednávání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vyžádal  
stanoviska od dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny- Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor 
životního prostředí a zemědělství a Agentury ochrany přírody a krajiny SCHKO Beskydy , aby se 
vyjádřily  k požadavku na vyhodnocení úpravy územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí a 
z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Po obdržení vyjádření ve smyslu, že 
tato posouzení nebudou požadována, zahájil pořizovatel pořízení územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm.       
 
Na základě výběrového řízení byla, jako projektant úpravy územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, 
vybrána architektonická kancelář David Brothers Ltd, zodpovědný projektant Ing.arch. Naděžda 
Valíčková.     
Po předání díla zahájil pořizovatel projednávání návrhu územního plánu dle příslušných ustanovení 
stavebního zákona. Projednávání návrhu bylo zahájeno 14.12.2010. 
 
Dle § 50 odst.2 stavebního zákona pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání 
opatřením č.j. MěÚ-RpR/57328/2010 dotčeným orgánů, krajskému úřadu, obci a sousedním obcím. 
Společné jednání o návrhu se uskutečnilo dne 13.1.2011 v budově MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, 
Letenská 1918.     
 
K návrhu uplatnily v rámci společného jednání svá stanoviska následující dotčené orgány:  
 
-Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Územní pracoviště Vsetín 
-Agentura přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti  Beskydy 
-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Vsetín 
-Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Olomouc 
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-Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, Praha 
-Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor investičního rozvoje, Praha 
-Ministerstvo obrany ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa, Brno 
-MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Krizové řízení a plánování 
-MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
-Ministerstvo průmyslu a obchodu,Na Františku 32, Praha 
-Obvodní báňský úřad, Moravská –Ostrava, Ostrava 
-Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín 
-Krajský úřad zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
-Krajský úřad Zlínského kraje , odbor dopravy a silničního hospodářství 
-Krajský úřad Zlínského kraje , odbor kultury a památkové péče 
-Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno a Centrum dopravního výzkumu Brno –z pověření ministerstva 
dopravy 
 
Stanoviska uplatněná dotčenými orgány k návrhu v rámci  společného jednání pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem  vyhodnotil a dle tohoto vyhodnocení byly požadavky  zapracovány 
do návrhu ÚP . Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů po společném jednání je přílohou č.5 
tohoto opatření obecné povahy.    
 
Dle § 51 stavebního zákona byl návrh územního plánu Rožnov pod Radhoštěm posouzen  
Krajským úřadem Zlínského kraje-odbor územního plánování a stavebního řadu- stanovisko 
KUZL-11932/2011 ze dne 15.3.2011.       
  
Na základě výsledků společného jednání a posouzení návrhu územního plánu krajským úřadem  byly 
do návrhu ÚP zapracovány tyto požadavky:  
- Do textové části odůvodnění byla doplněna kapitola Vyhodnocení koordinace využívání území 
z hlediska širších vztahů, tj. vyhodnocení širších vazeb území.  
- Do textové části odůvodnění byla doplněna kapitola týkající se vyhodnocení souladu s politikou 
územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem. 
- V textové části návrh byla doplněna kapitola nakládání s odpady a do textové části návrhu kapitola   
urbanistická koncepce pojednávající o plochách rekreace. 
 
Krajský úřad Zlínského Kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, upozornil ve svém 
stanovisku na nedostatky, týkající se úpravy výkresů, úpravy legend, údajů o počtu listů, doplnění 
formálních  náležitostí textové a grafické části. Tyto uplatněné připomínky, týkající se vlastního 
zpracování byly v návrhu zohledněny. Pořizovatel poté vyzval Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu dle § 51 odst.3 o potvrzení o odstranění nedostatků. 
Toto potvrzení o odstranění nedostatků bylo vydáno Krajským úřadem Zlínského kraje dne  
11.7.2011  pod č.j. KUZL 44822/2011.           
 
Upravený a posouzený návrh byl projednán dle § 52 stavebního zákona. O upraveném a posouzeném 
návrhu se konalo veřejné projednání dne 20.9.2011. Veřejná vyhláška č.j. MěÚ/VYST/28696/2011/Ža  
oznamující veřejné projednávání návrhu opatření obecné povahy č.04/2011 byla vyvěšena na úřední 
desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v době od 5.8.2011 do 21.9.2011. Pořizovatel zajistil po dobu 30 
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí, celá dokumentace 
byla v této době též zveřejněna na www.roznov.cz.  K veřejnému projednání přizval pořizovatel Město 
Rožnov pod Radhoštěm, dotčené orgány a sousední obce jednotlivě.  U veřejného jednání  byl 
poskytnut výklad územního plánu projektantem Ing.arch. Naděždou Valíčkovou .  
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem RNDr. Václavem Mikuškem vyhodnotil výsledky 
projednávání.  
Do doby veřejného projednávání byly uplatněny připomínky, které pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil takto:   
 
 
1.Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII 
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Na úseku státní správy geologie v souladu s příslušnými ustanoveními horního zákona, na základě 
dokumentace kterou má náš odbor k dispozici konstatujeme, že na úseku ochrany nerostných surovin 
nedochází ke změně. K projednávanému návrhu ÚP nemáme připomínky. 
Na úseku ochrany ZPF sdělujeme, že příslušný dotčeným orgánem na tomto úseku ŹP je orgán 
ochrany ZPF KÚ. Pro úplnost upozorňujeme, že pokud je předmětem řešení požadavek na změnu 
funkčního využití na lokalitě o výměře nad 10ha, je třeba postupovat dle čl.II odst.1Metodického 
pokynu MŹP ČR OOLP/1067/96.  
Vyhodnocení: vzato na vědomí, plocha nad 10 ha není návrhem územního plánu řešena.     
2.Česká republika – Ministerstvo obrany 
Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84, Brno-Židenice 
 
Do textové části odůvodnění (str.35) požadujeme doplnit chybějící větu: „V tomto vymezeném území 
může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30m nad terénem výškově omezena 
nebo zakázána.“ 
        
Vyhodnocení:  
Územní plán města nenavrhuje a nepředpokládá výstavbu takovýchto výškových staveb nebo 
větrných elektráren. Pokud by byl vznesen tento požadavek, je možno řešit pouze v ploše VP- plocha 
průmyslové výroby a skladů, není možno v neurbanizovaném území a volné krajině. Jedná se o 
požadavky podrobnějšího charakteru, které nejsou předmětem řešení ÚP a budou řešeny 
v navazujících řízení tj. u územního a stavebního řízení podle stavebního zákona.   
 
3.Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy staveb Brno, Šumavská 33, Brno 
 
Na základě oznámení o veřejném projednávání vznášíme jako majetkový správce silnic I/35 a I/58 
podle stavebního zákona § 52 odst.2 námitky resp. připomínky dle odstavce 3.     
 
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice: 
I/35                  st.hranice-Liberec-Hradec Králové-Olomouc-Lipník nad Bečvou-Val.Meziříčí-st.hranice 
I/58                  Rožnov pod Radhoštěm-Příbor-Ostrava 
III/01879           Rožnov pod Radhoštěm-Radhošť 
III/05726           Bystřička –Valašská Bystřice-Rožnov pod Radhoštěm 
III/4867             Rožnov pod Radhoštěm-Vigantice-Hutisko 
III/4868             Střítež nad Bečvou-Vidče-Rožnov pod Radhoštěm 
III/48611           Rožnov pod Radhoštěm-průjezdná 
III/48612           Rožnov pod Radhoštěm-Dolní Paseky 
 
K návrhu jsme se vyjádřili spisem č.jk.00041/11300/2011 ze dne 10.1.2011.Naše připomínky byly 
zapracovány částečně, ke zpracované dokumentaci máme i nadále tyto připomínky:  
 
V textové části Návrh:  
4.3. Dopravní infrastruktura 
-plochy pro rozšíření silnice I/35 a křižovatky „U Janíka“ jsou označeny jako plochy DS 527a 528, jsou 
zařazeny mezi VPS. Plocha 527 není uvedena v seznamu, je potřeba opravit.  
 
V textové části Odůvodnění:      
3.3.2. Veřejná prostranství a dopravní infrastruktura 
-Na str.27 je uvedeno: V souladu s požadavky ZÚR je v ÚP navrženo rozšíření silnice I/35 v úseku od 
hranice správního obvodu…pro umístění dvoupruhové homogenizované komunikace kategorie 
S11,5/80, vedenou částečně v nové stopě . Jde o špatnou informaci v textu, nutno opravit následně:  
Silnice I/35 je ponechána ve stávající trase, je uvažováno s rozšířením silnice I/35 v úseku od hranice 
správního obvodu města ke křižovatce „U Janíka“ na čtyř-pruhovou směrově nedělenou sběrnou 
komunikaci s funkcí dopravní.  
-Do ÚP není třeba uvádět silniční kategorie, návrh ÚP řeší plochy.Pouze pro informaci uvádíme, že 
sledovaná výhledová kategorie pro silnici I/35 mimo zastavěné území v západní části města je 
S20,75/80 a ve východní části od křižovatky „U Janíka“ je S 11,5/80.  
-Upozorňujeme na chybu na straně 54 v kapitole 3.5.1.“Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a jejich odůvodnění: Veřejně prospěšné stavby, kde 
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je plocha 528 (ozn. DS), která slouží pro rozšíření silnice I/35 přiřazena jako VPS pro VVN 110 kV 
Zubří - Hutisko. Tento rozpor je potřeba dát do souladu s celou textovou i grafickou dokumentací ÚP.  
 
Grafická část:           
-Požadujeme sjednotit a do výkresu „Dopravní a technická infrastruktura –energetika“ a do 
„Koordinačního výkresu“ doporučujeme označit silnice minimálně čísly nebo i popsat směry apod. 
Vhodné by bylo do výkresu „Dopravní a technická infrastruktura-energetika a spoje“ dokreslit SOP u 
silnic všude mimo souvisle zastavěné území tak, jako je doplněno v „Koordinačním výkrese“.  
K předloženému návrhu máme opakované připomínky , s návrhem budeme souhlasit až po jejich 
respektování.        
           
Vyhodnocení:  
Pořizovatel vyhodnotil tyto výše uvedené záležitosti jako připomínky. Jedná se o úpravu územního 
plánu města, nikoliv nový územní plán, takže dopravní síť zůstává zachována beze změn. Výše 
uvedené připomínky se týkají zřejmých chyb v psaní a drobných nepřesností , které pořizovatel po 
dohodě se zástupci ŘSaD opravil. Tyto drobné úpravy, které podstatně neovlivní návrh ÚP ani 
celkovou koncepci ÚP, nezakládají nutnost opětovného projednání s dotčenými orgány.   
Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádřilo svůj souhlas s dokumentací po opravě drobných nepřesností 
dopisem ze dne 11.10.2011 č.j.003586/11300/2011.   
 
 
4.Připomínky u veřejného projednávání podal dne 20.9.2011 Ing. L.K.  v tomto znění: 
  
4.1. Plochy 633 a 634 jsou zatříděny v kategorii drobná výroba a výrobní služby VD, ačkoliv historicky 
ani v současné době není na tomto území umístěna žádná takováto činnost. Doporučuji území zatřídit 
jako plochu pro bydlení individuální BI.  
4.2. V prostoru pod poldrem v k.ú. Tylovice dochází k záplavám. Doporučuji řešit lapači povrchových 
vod a kanalizačními vpusťmi podél komunikace Tvarůžkova.     
 
Vyhodnocení připomínky č.4.1:  
Při úpravě územního plánu není možno měnit funkční využití území ploch v rozporu se schváleným  
územním plánem, proto se připomínce v této fázi nevyhovuje.  
 
Vyhodnocení připomínky č.4.2:  
Umístění lapačů povrchových vod a kanalizačních vpustí v ploše umístěné severně od suchého poldru 
v k.ú. Tylovice je v souladu s funkčním řešením ploch dle předloženého návrhu územního plánu.  
Územní plán neznemožňuje umístění staveb pro dešťovou kanalizaci v dané lokalitě.  
 
Jelikož v zákonném termínu tj. do ukončení veřejného projednávání nebyly podány námitky k návrhu 
územního plánu, o námitkách se nerozhoduje.     
 
 

II. Změna č.1 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vydaná 
zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. XXIII/32 dne 
30.9.2014   s nabytím účinnosti 16.10.2014 

 
2. Postup při pořízení změny č.1 územního plánu, projednání a řízení    
 
Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm na svém zasedání dne 17.4.2012 schválilo v souladu s 
§ 6 odst.5 písmeno a) stavebního zákona pořízení změny č.1 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm. Určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem byl určen na základě usnesení 
zastupitelstva města  č. IV/9 ze dne 19.4.2011 RNDr. Václav Mikušek.  
Výchozím podkladem pro zpracování návrhu  změny č.1  územního plánu  Rožnov pod Radhoštěm 
bylo zadání změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „zadání“).     
Návrh zadání zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem RNDr. Václavem Mikuškem.  
Návrh zadání byl zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu a byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů. Veřejná vyhláška,oznámení o jeho projednávání,  byla 
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vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v době od 9.5.2012 do 
25.6.2012 a zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. Dotčený orgán při projednávání zadání 
uplatnil požadavek na komplexní posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a vyhodnocení vlivů na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura).  
 
Na základě projednání s určeným zastupitelem byl návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem 
upraven a předložen Zastupitelstvu města Rožnova pod Radhoštěm ke schválení. Zastupitelstvo 
města  schválilo zadání na svém zasedání dne 17.9.2012 pod č. usnesení X/19.  Po schválení zadání 
vzali dva žadatelé své žádosti o projednání změny územního plánu zpět, proto nebyly dále 
v dokumentaci řešeny lokality Z1/15 (žadatel pan T. J.) a Z1/25 (žadatel pan A. L.).        
 
Dle schváleného zadání vypracovala Ing. arch. Anna Kolegarová, autorizovaný architekt ĆKA č. 
03 792, firma Arch. Design s.r.o., Sochorova 23, Brno , dokumentaci změny č.1 územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm. K návrhu změny č.1 územního plánu bylo vypracováno Vyhodnocení vlivů 
změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na životní prostředí, dle přílohy k zákonu 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.  Ve smyslu § 10i zákona č.100/2001 Sb. 
v platném znění   zpracoval vyhodnocení Ing. Pavel Mitev, autorizovaná osoba k posuzování vlivů na 
životní prostředí a Posouzení  vlivů změny č.1 územního plánu dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. 
zpracoval  Ing. Pavel Koláček, Ph.D., autorizovaná osoba.          
 
Dle § 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel oznámil místo a dobu konání společného jednání 
opatřením č.j. MěÚ-RpR/15695/2013 dotčeným orgánů, krajskému úřadu, městu Rožnovu p. R. a 
sousedním obcím. Dle § 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručil návrh změny č.1 územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm a vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 územního plánu na udržitelný 
rozvoj území veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 
v době od 11.6.2013 do 29.7.2013 a zároveň byla v této době dokumentace zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.      
Společné jednání o návrhu se uskutečnilo dne 2.7.2013 v zasedací místnosti v budově MěÚ Rožnov 
pod Radhoštěm, Letenská 1918 za účasti projektanta Ing. arch. Anny Kolegarové. 
 
K projednávané územně plánovací dokumentaci v rámci společného  jednání uplatnily svá stanoviska 
tyto dotčené orgány:  
-Ministrovo obrany-Vojenská ubytovací a stavební správa, Brno 
-Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
-Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Územní pracoviště Vsetín 
-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 
-Státní pozemkový úřad ,Krajský pozemkový úřad Zlín 
-Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Uzemní odbor Vsetín 
-Krajský úřad Zlínského kraje -Koordinované stanovisko 
-Agentura ochrany přírody a krajiny,Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov p.R.  
-Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí –koordinované stanovisko 
-Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ekologických rizik 
-Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (nadřízený orgán 
územního plánování)  
 
K projednávané územně plánovací dokumentaci v rámci společného jednání byla uplatněna 
připomínka, kterou zaslalo Ředitelství silnic a dálnic, Odbor přípravy staveb Brno. 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny,Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov p .R. ve svém 
stanovisku čj. 10508/BE/2013 ze dne 31.7.2013 požadovala doplnit kumulativní vliv Změny č.1 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm a dosud nezastavěných ploch ve stávajícím ÚP   do 
Posouzení vlivů územně plánovací dokumentace dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. Po doplnění 
dokumentace vydala Agentura ochrany přírody a krajiny SHKOB další stanovisko č.j. 12406/BE/2013-
002 dne 20.12.2013.  
 
Pořizovatel zaslal dne 7.1.2014  v souladu s § 50 odst. 5 stavebního zákona krajskému úřadu odboru 
životního prostředí a zemědělství, oddělení ekologických rizik, stanoviska ke změně č.1 územního 
plánu jako podklad pro vydání stanoviska (připomínky nebyly obdrženy) k návrhu koncepce dle § 10g 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní 
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prostředí ve fázi návrhu bylo vydáno 22.1.2014. pod č.j. KUZL 1410/2014 a je přílohou tohoto 
opatření obecné povahy.  
 
Pořizovatel zaslal dne 7.1.2014 též žádost o vydání stanoviska Krajskému úřadu Zlínského kraje, 
Odboru územního plánování a stavebního řádu a to spolu s obdrženými stanovisky (připomínky nebyly 
obdrženy). Krajský úřad Zl. kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu vydal dne 5.2.2014  
stanovisko pod čj. KUPS 27449/2012, ve kterém požadoval dokumentaci změny č.1 upravit před 
veřejným projednáním a znovu předložit k posouzení.     
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem RNDr. Václavem Mikuškem vyhodnotil výsledky 
společného jednání o návrhu a zajistil upravení návrhu dle § 51 odst.1 stavebního zákona. Dne 
21.2.2014 byly projektantovi zaslány pokyny pro úpravu návrhu po společném jednání.  
 
Části dokumentace, které byly po společném jednání změněny na základě vyhodnocení 
stanovisek dotčených orgánů v souladu s novelou stavebního zákona, jak je uvedeno níže: 
 
Na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů byl návrh po společném jednání upraven 
zejména v těchto bodech:     
-z návrhu byly vypuštěny lokality Z1/10, Z1/20   
-byla upravena velikost lokality Z1/18 ve smyslu že plocha byla zmenšena 
-v textové části odůvodnění bylo dopracováno zdůvodnění zastavitelných ploch 
-do grafické části odůvodnění, tj do koordinačního výkresu bylo zapracováno ochranné pásmo národní 
kulturní památky kostela Všech Svatých 
-byly provedeny drobné úpravy v legendě a textech v návaznosti na novelu stavebního zákona a 
aktualizaci ZUR  
Dle požadavku nadřízeného orgánu tj. Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování 
a stavebního řádu byly provedeny úpravy v dokumentaci viz vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu 
Zlínského kraje-Odboru územního plánování a SŔ ze dne 5.2.2013. v části II. tohoto odůvodnění.     
Těmito úpravami nedošlo k navýšení zastavitelných ploch ani ke změně urbanistické koncepce.           
  
Po předání upravené dokumentace projektantem požádal pořizovatel dopisem ze dne 24.3.2014  
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu o potvrzení odstranění 
nedostatků dle § 51 odst. 8  stavebního zákona. Krajský úřad potvrdil odstranění  nedostatků  
dopisem ze dne 9.4.2014 čj. KUZL  17947/2014. 
 
Dále pořizovatel projednal návrh dle § 52 stavebního zákona.  Upravený  a posouzený návrh, 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednávání pořizovatel 
doručil veřejnou vyhláškou. Veřejná vyhláška č.j. MěÚ-RpR/11951/2014/Ža byla vyvěšena na úřední 
desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v době od 23.4.2014 do 6.6.2014. Pořizovatel zajistil po tuto 
dobu vystavení návrhu k veřejnému nahlédnutí, celá dokumentace byla v této době též zveřejněna na 
www.roznov.cz/ územní plán Rožnov p.R./dokumenty projednávané. K veřejnému projednání přizval 
pořizovatel město Rožnov pod Radhoštěm, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce jednotlivě.  
U veřejného jednání byl poskytnut výklad územního plánu projektantem tj. autorizovaným architektem 
Ing. arch. Annou Kolegarovou. V rámci veřejného projednávání obdržel pořizovatel v zákonné lhůtě 3 
námitky, které byly vyhodnoceny ve spolupráci s určeným zastupitelem a pořizovatel vypracoval 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách. Návrh rozhodnutí o námitkách byl dle § 53 
odst.1 zaslán dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu územního plánování a 
vyzval je, aby k němu uplatnily stanoviska do 30 dnů ode dne doručení.  K návrhu rozhodnutí o 
námitkách obdržel pořizovatel od dotčených orgánů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, 
Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Rožnov pod Radhoštěm a Krajského úřadu Zlínského kraje,  
Odbor územního plánování a stavebního řádu,  souhlasná stanoviska. Ostatní dotčené orgány svá 
stanoviska nezaslaly, proto se má dle § 53 odst. 1  za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí.  
 
Rozhodnutí o námitkách je obsahem části VII. tohoto opatření obecné povahy.      
 
Zpracovaná změna č.1 územního plánu obsahuje část návrhovou a odůvodnění.  
Návrh je zpracován v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 
v platném znění a obsahuje textovou a grafickou část. Grafická část se skládá z výkresů v měřítku 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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1:5000: Výkres základního členění území, Hlavní výkres, Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací. V rámci změny č.1 územního plánu je aktualizováno zastavěné území obce.        
 
Odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů obsahuje textovou část zpracovanou projektantem, která vyhodnocuje zejména koordinaci 
využívání území z hlediska širších vztahů včetně souladu s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, dále obsahuje údaje o splnění zadání, komplexní 
odůvodnění přijatého řešení tak, jak je vymezeno v návrhové části včetně vyhodnocení 
předpokládaných důsledků tohoto řešení. Uvádí informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území a předpokládaných důsledcích navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
 

  

II. 1.  Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm v rozsahu a obsahu § 53 odst.4,5 stavebního zákona následovně:    
 
 
1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací  
vydanou  krajem: 

 
 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje :  
Politika územního rozvoje ČR 2008(dále jen „PUR ČR“),která byla schválena usnesením vlády České 
republiky dne 20. 7. 2009- č. usnesení 929, je řídícím dokumentem pro zásady územního rozvoje a 
územní plány obcí na území ČR. 
Z důvodu nutnosti řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území je celé území města Rožnov 
pod Radhoštěm (tj. katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice a Tylovice) zařazeno do 
specifické oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy.     
Návrh územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl vypracován v  souladu s vymezením potřeb dle 
PUR ČR:  
- rozvíjet a ekonomicky využívat s ohledem na udržitelný rozvoj území vysoký rekreační potenciál 
krajiny přírodně cenné a společensky atraktivní oblasti Beskyd (viz stabilizace plochy OX Valašské 
muzeum v přírodě, stabilizace ploch RH)    
-  rozvíjet drobné a střední podnikání především v oblasti cestovního ruchu,využívat k tomuto účelu 
dopravní tah na Slovensko (viz návrh a stabilizace ploch VP a SO.2, plocha DS 527 – rozšíření 
komunikace I/35)    
-  chránit významné zdroje energetických nerostných surovin (viz v koordinačním výkresu chráněné 
ložiskové území nerostných surovin)  

 
Dle úkolů pro územní plánování z PUR ČR územní plán Rožnov pod Radhoštěm  
-vytváří podmínky pro umisťování aktivit spojených s restruktualizací ekonomiky (plochy VP, SO.2, 
SO.3) 
-vytváří podmínky pro zlepšování dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem (rozšíření a 
stabilizace  plochy DS  I/35 směr Slovensko)              
-vytváří podmínky pro rozvoj systému přeshraničních tras a cyklistických tras 
-vytváří územní podmínky pro rozvoj rekreace (stabilizace stávajících ploch RH) 
-vytváří podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru (viz plochy 
zemědělské Z)   

 
Vyhodnocení souladu se zásadami územního rozvoje : 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „ZUR“) byly vydány Zastupitelstvem Zlínského 
kraje dne 10.9.2008, č.usnesení 0761/Z23/08.    
Návrh územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl vypracován v souladu s těmito ZÚR, zejména:  
-respektuje úkoly pro územní plán z PUR ČR pro specifickou oblast SOB2 
-zabývá se umístěním heliportu v Rožnově pod Radhoštěm (viz Návrh-textová část , kapitola       
 4.3.6) 
-upřesňuje koridor pro vedení VVN Zubří –Hutisko po celé délce trasy vedoucí přes zájmové území 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm  
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-respektuje plochy územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“)      
 

Dle výše uvedeného lze konstatovat, že  návrh územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, který byl 
projednán jako úprava územního plánu  dle §  188 odst. 1 stavebního zákona  je v souladu s Politikou 
územního rozvoje 2008, schválenou Usnesením vlády České republiky dne 20. 7. 2009 č. usnesení 
929, a v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásady územního rozvoje 
Zlínského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 č. usnesení 
0761/Z23/08. 

 
 

2.   Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu            
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného  
území: 
 
Cílem návrhu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je vytvořit podmínky pro výstavbu a zároveň 
pro udržitelný rozvoj území a jeho základní tři  pilíře – kvalitní životní prostředí, ekonomický rozvoj a         
sociální soudržnost společenství obyvatel města Rožnova pod Radhoštěm v návaznosti i na okolní 
obce. Smyslem je zajistit udržitelnost území i z pohledu dalších generací zachováním územních 
rezerv.      
Úpravou územního plánu nedochází ke změně urbanistické koncepce původního územního plánu 
města Rožnova pod Radhoštěm. Dochází pouze k novému vyjádření dle platného stavebního zákona. 
Návrhem je zajištěna ochrana přírodních , kulturních, architektonických a urbanistických hodnot 
v území.Jsou stanoveny podmínky pro využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území 
a nezastavitelných ploch.        
Z důvodu zachování územních rezerv a průchodnosti územím města byly z původního územního 
plánu převzaty veřejně prospěšné stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu, které dosud nebyly 
provedeny.  
Při navrhování ploch pro veřejně prospěšné stavby a opatření (jedná se o plochy  516, 550, 505, 508, 
300, 527, 528, 600, 602, 604, 519, 520, 605, 603, 601) se pořizovatel řídil § 18 odst. 1 a 2 stavebního 
zákona a  § 19, zejména odst.1 písm.c). Při úpravě územního plánu vzal v úvahu veřejný zájem města 
Rožnova pod Radhoštěm, kdy je nutno zajistit fungování organismu města jako celku a zajistit plochy 
pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.  
 
Odůvodnění veřejně prospěšných staveb pro technickou a dopravní infrastrukturu:   
 
Ve schválených Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 je navržen koridor pro  
VVN 110 kV Zubří-Hutisko o šířce cca 600 m s tím, že šíře koridoru bude upřesněna územními plány 
jednotlivých obcí. Veřejně prospěšná stavba VVN 110 kV Zubří-Hutisko E11 (č.plochy VPS 600, 602, 
604 a plochy průniku s biokoridorem č.601, 603, 605) je v návrhu územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm upřesněna jako koridor pro trasu pro vedení VVN o šířce 70m. Tato šířka je stanovena 
proto, že není zpracována podrobná projektová dokumentace a vycházelo se z nutnosti umístění 
železobetonových patek v terénu a dále z šíře ochranného pásma a rozpětí stožárů včetně konzol pro 
umístění nosičů, což činí šířku 31 m. Na vlastní umístění v terénu zbývá poté pouze 39 m.  Jedná se o 
stavbu nadmístního významu, kdy průchod územím města Rožnova pod Radhoštěm je 
bezpodmínečně nutný. Toto řešení bylo dohodnuto s investorem stavby ČEZ Distribuce a.s.. Územní 
plán musí respektovat schválené ZUR.                 
 
Návrh územního plánu respektuje úkoly pro územní plánování dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 
ze dne 20.7.2009 a navrženou komunikační síť dle Zásad územního rozvoje Zlínského kraje ze dne 
10.9.2008. Dle Zásad územního rozvoje Zlínského kraje je na území města Rožnova pod Radhoštěm 
ponechána územní rezerva na rozšíření komunikace I/35 od hranice katastru ve směru od Valašského 
Meziříčí po křižovatku U Janíka – (č.plochy VPS 527 a 528). Jelikož pro tranzitní dopravu není 
plánován žádný obchvat města  a tato doprava bude vedena po nábřeží Dukelských hrdinů, kde 
představuje značnou dopravní zátěž, je nutno maximálně odlehčit nejvíce zatížené křižovatky U 
Janíka a u Eroplánu a vybudovat komunikační skelet ve městě, který by umožňoval optimální 
roznesení dopravní zátěže. Z tohoto pohledu se jeví nezbytné ponechat územní rezervu pro propojení 
ulic Partyzánská a Pionýrská včetně napojení přes „prostřední most“  na komunikaci I/35 a převzít do 
úpravy ÚP návrh  veřejně prospěšné stavby propojení Partyzánská-Pionýrská včetně mostu přes 
Bečvu (č.plochy VPS 519, 520). Trasa propojení byla prověřena změnou č.1 územního plánu zóny 
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Palackého (zpracovatel atelier Utilis Zlín, platnost od 17.12.2002 do 7.7.2011). V této změně byla 
výběrem ze tří variant  projednána a schválena  nejvýhodnější trasa, vedoucí šetrně přes nezastavěné 
území centra města a neudržovaný objekt bývalého mlýna a toto řešení bylo následně zahrnuto do 
územního plánu města.  Pořizovatel vzal též v úvahu výsledky zpracované studie proveditelnosti  
(zpracovaná firmou SHB a.s.Brno, květen 2011), která prověřila reálné možnosti technického řešení  
tohoto dopravního propojení.   
Dopravní skelet města doplňuje návrh na dopravní propojení Písečný-Koryčanské Paseky (č. plochy 
VPS 505) a propojení ulic Slezské a Bezručovy (č.plochy508).  Plynulým roznesením dopravní zátěže 
dojde k odlehčení nadměrně zatížených křižovatek na vedlejší komunikační síti a následně na 
komunikaci I/35 a jejich  křižovatkách.    
 
Veřejně prospěšná stavba - chodník podél silnice III/4867 Tylovice-Hážovice (plocha č.516) je 
navržena z důvodu nutnosti zajistit bezpečný pohyb chodců směrem do centra města a zpět do 
okrajových částí města. Podél komunikace III/4867 a v její návaznosti jsou umístěna školní a 
předškolní zařízení a další instituce,  proto je zajištění bezpečnosti dětí a chodců směřujících podél 
komunikace III/4867 do školských a jiných zařízení prioritou. Tato komunikace je trasou pro 
autobusovou dopravu a jsou zde umístěny autobusové zastávky, proto není možno pohyb chodců 
z tohoto území vymístit.    
 
Most přes Hážovický potok před restaurací Harcovna jako VPS (plocha č.550) je navržen z důvodu 
nutnosti vytvořit kapacitní dopravní systém pro nově navrženou zástavbu rodinných domů  na 
Kramolišově a stávající průmyslový areálu bývalého školního statku. Výstavbou mostu dojde ke 
kolmému napojení komunikace a odclonění od stávající obytné zástavby v blízkosti potoku Hážovka. 
Výstavbou mostu a zkapacitněním komunikace dojde k odlehčení provozu na ulici Hrnčířská, která by 
nesla nadměrnou dopravní zátěž z navržené lokality rodinných domů (dle územního plánu města 
Rožnova pod Radhoštěm ze dne 17.9.2002 je v lokalitě označené původně A1, nyní BI 10, 11, 12, 13, 
14, 15 A 16 uvažováno s výstavbou cca 100 domů). Komunikace na ulici Hrnčířská má nedostatečné 
šířkové parametry a z důvodů husté obestavěnosti ji nelze rozšířit.  
 
Návrh na rozšíření hřbitova (plocha VPS Č.300) vychází z potřeby zachování územní rezervy pro 
potřeby pohřbívání i v následujících letech. Plocha pro rozšíření hřbitova byla vytipována pro tento 
účel velmi vhodně v návaznosti na stávající hřbitov v odlehlé a přitom nepříliš vzdálené části od centra 
města dostupné i pro pěší návštěvníky. Je zde zajištěn provoz hřbitova výstavbou smuteční síně a 
kompletním zajištěním formou inženýrských sítí.       
              
Pořizovatel se u všech VPS řídil snahou o co nejmenší zásah do vlastnických práv zúčastěných stran.          
Pro všechny navržené veřejně prospěšné stavby byla zajištěna dlouhodobě územní rezerva i 
původním územním plánu města.     
 
3.   Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních   
předpisů: 
 
Návrh územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je zpracován v souladu s požadavky stavebního 
zákona, vyhlášky č.500/2006 Sb.,v platném znění , a s požadavky  vyhlášky č.501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, 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.    

 
4.   Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených   
orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledky řešení rozporů: 

 
Návrh územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy 
podle zvláštních právních předpisů v rámci společného jednání a dle jejich uplatněných stanovisek byl 
upraven. 
Rozpory ve smyslu ust. § 4 odst.7 stavebního zákona a ust. § 136 odst.6 správního řádu při 
projednávání návrhu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nebyly řešeny.  
Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm, jehož 
součástí je   i vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, je nedílnou součástí tohoto opatření obecné 
povahy. 
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II.2. Přezkoumání změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
 
Odůvodnění opatření obecné povahy zpracované projektantem pořizovatel doplňuje o následující:  
 
1. Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm   
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 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 2008 schválené vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 
20.7.2009 (dále jen PUR), jak je podrobněji popsáno v textové části odůvodnění změny č. 1 územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm. Změna územního plánu respektuje v PUR stanovené zásady pro 
rozhodování o změnách v území.    
S odkazem na prioritu (14) PUR, dle které je nutno „Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 
civilizační a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistické, architektonického a archeologického 
dědictví a též v souladu s prioritou (20) PUR  „Respektovat veřejné zájmy formou důsledné 
ochrany….lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů…,...vytvářet 
územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability k zajištění 
ekologických funkcí krajiny…“ bylo vzhledem k negativnímu vlivu na krajinný ráz a přírodní hodnoty 
včetně soustavy územních systémů ekologické stability a soustavy Natura 2000  vypuštěno 7 
konfliktních lokalit ( Z1/3, Z1/9, Z1/10, Z1/11, Z1/16, Z1/17, Z1/20). 
     
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem: 
 
Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Zlínského kraje, které byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008, č. usnesení 
0761/Z23/08 ve znění Aktualizace zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána 
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 odůvodnění dokumentace  změny č. 1.      
       
b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona   
Záměrem změny č. 1 územního plánu 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.  
S ohledem na to určil podmínky pro hospodárné využití zastavěného území – u lokalit Z1/2 a Z1/4 je 
navržena změna z plochy dopravní infrastruktury na plochu smíšenou obytnou v centrální zóně, čímž 
bude využita plocha dosud rezervovaná pro dopravní propojení v centrální části města, jehož nutnost 
nepotvrdil zpracovaný generel dopravy (zpracováván v r. 2012-2013). U lokality Z1/27 Pivovarská 
dochází změnou funkčního využití z plochy průmyslové na plochu smíšenou obytnou polyfunkční 
k lepšímu provázání urbanistických funkcí.      
U navržených lokalit bylo shledáno, že jejich zahrnutí do územního plánu nenaruší vzájemnou 
koordinaci jednotlivých urbanistických funkcí, jejich provázanost a spolupůsobení, což je vyjádřeno 
nově navrhovanými zastavitelnými plochami včetně podmínek jejich využití. Vzhledem k rozsahu a 
charakteru navrhované změny, kdy dochází k minimálním změnám oproti předchozímu řešení lze 
konstatovat, že předmětnou změnou nedojde k zásahům, které by ohrozily udržitelný rozvoj území. 
Navrhovanou změnou jsou respektovány hodnoty (urbanistický a architektonický charakter místa, 
kulturní, historické a přírodní hodnoty území, krajinný ráz,…) což je dále popsáno v textové části 
odůvodnění změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.      
 
c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů dle § 53 odst. 
4 písm. c), odst. 5 písm. f) stavebního zákona    
Pořizovatel vyhodnotil potřebu vymezení dalších zastavitelných ploch a nemožnost využití již 
vymezené zastavitelné plochy dle § 55 odst. 4 stavebního zákona následně:  
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Využitelnost značné části zastavitelných ploch v platném územním plánu je omezená vedením 
inženýrských sítí, které jsou reálně nepřeložitelné. V důsledku toho dochází u zastavitelných pozemků 
k omezením v organizaci zástavby. V rámci změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm bylo 
posouzeno, že části návrhových ploch BI 140, BI 141 a BI 160 nelze pro výstavbu objektů bydlení 
využit z důvodu, že se nachází v ochranném (4 m) a bezpečnostním pásmu (20 m) vysokotlakého  
plynovodu. Správce plynovodu nesouhlasí s umísťováním staveb v bezpečnostním pásmu tj. 
v prostoru  20 m  na obě strany od půdorysu plynovodu.  Jako vhodnou náhradou za takto nevyžité 
plochy jsou proto ve změně č.1 územního plánu navrženy nové návrhové plochy pro bydlení 
individuální.                    
Nové zastavitelné plochy byly podrobně posuzovány z hledisek návaznosti na zastavěné území a 
prostorové návaznosti ploch vzájemně nekolidujících funkcí. Přednostně byly využity proluky a enklávy 
v zastavěném území při zachování kompaktního tvaru sídla, bez střetů s limity využití území. Lokalita 
č.26 Láz byla z důvodu nekoncepčnosti záměru, kdy se nejedná o proluku v zástavbě, ale o vyčlenění 
zástavby do volné krajiny, vypuštěna. Volná krajina v tomto prostředí vytváří vhodnou dilatační zónu 
mezi dvěma urbanistickými celky. Celkový nárůst ploch pro bydlení individuální-BI na dosud 
nezastavitelných plochách změnou č. 1 územního plánu o 0,17 ha je přijatelný a nebude znamenat 
v celoměstském měřítku narušení systému bydlení a urbanistické koncepce města. Co se týká plochy 
smíšené obytné vesnické-SO.3, při nárůstu plochy o 0,1 ha zde dochází k vhodnému zacelení proluky 
mezi zastavěnými pozemky což je z urbanistického hlediska přínosné. Nová zastavitelná plocha pro 
občanskou vybavenost specifických forem- OX je navržena pro psí útulek, jenž musí být přemístěn 
z důvodu dočasnosti stavby útulku. Stavba se nachází v ochranném pásmu stavby inženýrské sítě 
plynovodu.  
  
Pořizovatel prověřil návrhové plochy změny č. 1 územního plánu a shledal jejich soulad s požadavky 
stavebního zákona a prováděcích předpisů:      
Lokality Z1/1 a Z1/14  navazují bezprostředně na zastavěné území města, jejich velikost byla na 
základě stanovisek dotčených orgánů zredukována. Pro výstavbu BI byl ponechán pouze pás plochy 
podél místní komunikace, tak aby bylo zachováno maximum stávající a vzrostlé zeleně v lokalitě. 
Požadavkům dotčených orgánů bylo dále vyhověno zapracování podmínky do regulativů, že v dalších 
stupních řízení budou respektovány podmínky ochrany přírody a krajiny. V dané lokalitě je počítáno 
v rámci projektu Čistá Bečva s vybudováním kanalizace a vodovodu a nové objekty bude možno 
napojit na tyto sítě.   
Lokality Z1/2 a Z1/4 se nachází v zastavěném území.  Město Rožnov pod Radhoštěm má zpracován 
generel dopravy (projednán v ZM v září 2013) který vyhodnotil vypuštění propojení Pionýrská-
Partyzánská bez negativních důsledků na dopravní systém města. Jedná se o změnu v zastavěném 
území města, která povede ke zklidnění centrálního městského prostoru a jeho okolí včetně 
Palackého ulice, tvořící výchozí prostor pro návštěvníky Valašského muzea v přírodě.  
Lokalita Z1/5 navazuje bezprostředně na zastavěné území města. Velikost plochy byla na základě 
požadavku dotčených orgánů zredukována. Jedná se o plochu navazující na místní komunikaci a 
inženýrské sítě, kdy plocha tvoří se stávající zástavbou ucelenou enklávu bydlení. 
Lokalita Z1/6 má přímou návaznost na zastavěné území a tvoří zázemí stávajícího rodinného domu, 
čemuž odpovídá současný stav pozemku tj. bezlesí. Napojení na vodovod a kanalizaci v dané lokalitě 
je uvažováno v rámci akce Čistá Bečva, dle které bude část Horní Paseky zásobena vodou a 
odkanalizována.    
V lokalitě Z1/7 byla zrušena plocha komunikace jako veřejného prostranství a zahrnuta do plochy   
bydlení, s ohledem na stávající objekt rodinného domu, který se nachází v bezprostřední blízkosti 
dříve navržené plochy komunikace. Zařazením do plochy bydlení není možnost komunikačního 
propojení vyloučena. Komunikace pro napojení plochy BI 30 lze vhodněji realizovat po pozemcích 
vlastníka této plochy tj. přes parc.č.539/1 a 539/3 k. ú. Tylovice.  
Lokalita Z1/8 byla zapracována z důvodu nutnosti přemístění psího útulku, který byl zřízen jako 
provizorní stavba v ochranném pásmu plynovodu a nyní  již neodpovídá současným nárokům na tato 
zařízení. Jedná se posunutí stavby na vhodnější rovinaté místo ve stejné lokalitě pod rekultivovanou 
skládkou. Lokalita byla shledána vhodnou zejména vzhledem k dostatečné vzdálenosti od obytných 
budov.               
Lokalita Z1/12 je zapracována jako plocha zastavěného území, jelikož se jedná o zahradu vklíněnou 
mezi rodinnými domy, která tvoří proluku mezi objekty bydlení. Touto úpravou zastavěného území 
nedojde k zásahu do krajinného rázu, ale zastavěné území bude vhodně doplněno. Lokalita je 
napojena na dopravní i technickou infrastrukturu.     
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U lokality Z1/13 se jedná o změnu funkčního již vymezeného zastavitelného území a to z plochy 
rekreace na plochu pro bydlení, které vhodněji doplňuje stávající zástavbu rodinných domů v dané 
lokalitě. Tato plocha byla již dříve projednána v rámci  změny č. 5 územního plánu města Rožnova 
pod Radhoštěm se všemi dotčenými orgány státní správy. Z důvodu v té době neupřesněného 
koridoru pro vedení VVN Zubří - Vigantice, vyplývajícího ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, 
nebylo možno změnu schválit. V současné době je koridor pro VVN v územním plánu města vymezen 
a plocha tudíž není v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací Aktualizace zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje s nabytím účinnosti 5.10.2012. Je zde pouze nutné dodržet 
hygienické limity týkající se hluku. Toto bude splněno v navazujících řízeních. 
Lokalita Z1/18 je navržena jako doplnění urbanisticky ucelené zástavby, kdy je možno plochu napojit 
na technickou a dopravní infrastrukturu. Plocha byla na základě požadavku dotčených orgánů plošně 
zredukována. Po plošném omezení návrhová plocha vhodně vyplňuje proluku v tradiční uliční 
zástavbě a nenarušuje urbanistickou strukturu dané části obce.    
U plochy Z1/19 je uvažováno se změnou funkčního využití plochy drobné výroby a výrobních služeb  
na plochu pro bydlení, kdy je k ploše bydlení logicky přičleněna plocha zastavěná plocha a nádvoří-
společný dvůr. Nejedná se o navýšení zastavitelné plochy ale o úpravu v zastavěném území města, 
která nebude mít vliv na urbanistickou koncepci a to také z důvodu že se jedná pouze plochu o 
výměře 180m². 
Plochy Z1/21 a Z1/22 byly v původním územním plánu zahrnuty částečně jako plochy průmyslové 
výroby a skladů a částečně jako plochy drobné výroby a výrobních služeb. K předpokládanému 
nárůstu potřeby ploch pro podnikání v této lokalitě nedošlo, proto vlastníci požádali o zahrnutí do 
ploch pro individuální bydlení, dle skutečně užívaného stavu. Změnou se nenavyšuje zastavitelné 
území, ale probíhá pouze změna funkčního využití ploch, které jsou na základě stávajícího stavu 
zahrnuty do zastavěného území. Nevznikají zde nároky na budování dopravní a technické 
infrastruktury.  
Plocha Z1/23 řeší legalizaci stávající stavu, kdy se na pozemku nachází stavba rodinného domu ze 
70. let minulého století. Z důvodu nezapsání do katastru nemovitosti nebyla stavba v původním 
územním plánu řešena, v současné době je toto již vypořádáno a plocha je zahrnuta do zastavěného 
území jako plocha smíšená obytná vesnická.  Nevznikají zde žádné nároky na budování dopravní 
nebo technické infrastruktury. 
Plocha Z1/24 navazuje bezprostředně na zastavěné území města, tvoří proluku vklíněnou mezi 
zastavěné území. Akceptování této plochy nedojde k narušení urbanistické struktury zástavby, která je 
tvořena jedno-řadovou zástavbou podél komunikace. V lokalitě z důvodu realizace akce Čistá Bečva 
dochází k vybudování vodohospodářských inženýrských sítí, což je předpoklad pro napojení 
případného rodinného domu. 
Plocha Z1/27 řeší změnu funkčního využití území v zastavěném území města, není zde nárokováno 
další zastavitelné území. Plocha bude z  důvodu provozu Pivních lázní, kde je předpokládaný rozvoj  
více funkčního zařízení (např. výroba piva, restaurační zařízení, lázeňství, dětská hřiště, bydlení 
apod.) zahrnuta do nově vymezené plochy smíšené SX. Regulativ vytvořený specificky pro tuto plochu 
bude oproti původnímu regulativu vyhovovat potřebám podnikatelského záměru.             
 
Kompletní zdůvodnění vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch je uvedeno v  kapitole 4 odůvodnění vypracovaného projektantem.  
Pořizovatel přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že návrh změny č.1 
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 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. 1 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. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nebyly řešeny.  
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e) Vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných v rámci společného jednání (konzultace 
dle § 50 odst. 4 stavebního zákona nebyly v rámci změny č. 1 řešeny) 

 
Vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných dle § 50 stavebního zákona  
 
a) Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů:  
 
1. Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, Svatoplukova 2687/84 
Brno, Stanovisko čj. 1747/2013-1383-ÚP-OL 
K návrhu změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nemáme připomínky.Řešené změny 
nejsou v rozporu se zájmy Ministerstva obrany. 
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí    
 
2. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc 
Stanovisko čj.40270/ENV/13.956/570/13 
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.  
Většina lokalit se nachází mimo prostor uvedených výhradních ložisek nerostných surovin. Lokality 
č.1, 2 a 6 se nacházejí v bezprostřední blízkosti, případně uvnitř CHLÚ stanovených  na ložiscích 
zemního plynu (č.B3 224100 a č.B3 238600). S ohledem na charakter a hloubku uložení chráněných  
ložiskových  struktur obou ložisek nemáme ke změně ÚP připomínky. Upozorňujeme pouze, že pro 
umisťování staveb a zařízení, které nesouvisí s využíváním výhradních ložisek nerostných surovin 
v tomto území, platí přiměřeně ustanovení § 19 horního  zákona.       
Vyhodnocení :  
Vzato na vědomí, konkrétní umístění staveb v lokalitě č.Z1/1 a Z1/ 6  bude řešeno až v dalších 
stupních projektové dokumentace v navazujících řízení dle stavebního zákona. Lokalita č.Z1/2 Za 
hotelem AGH  se nachází v centru města, proto není dotčena ochranným pásmem ložiska.    

 
Za ochranu ZPF je příslušným orgánem ochrany ZPF k řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 
Sb. Krajský úřad Zlínského kraje. Pokud bude předmětem řešení návrhu plocha o výměře 10 ha, je 
třeba postupovat podle Metodického pokynu MŽP ČR.  
Vyhodnocení :  
Vzato na vědomí, předmětem návrhu není plocha o výměře 10 ha.  
 
  
3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně,pracoviště Vsetín 
Stanovisko čj. KHSZL/10918/2012/02 
S  návrhem opatření obecné povahy – změnou č. 1 územního plánu Rožnova pod Radhoštěm se 
souhlasí. Podmínky uplatněné k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
byly ve výsledném návrhu akceptovány. Využití ploch Z1/13 Kramolišov, nad zahrádkami je 
podmíněno tím, že v dalších stupních řízení podle stavebního zákona bude doloženo, že v chráněném 
venkovním prostoru staveb bude zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku z dopravy na 
pozemních komunikacích stanovených pro chráněný venkovní prostor staveb a denní a noční dobu v 
§ 12 odst.1, 3 a příloze č.3, části A) nařízení vlády ČR č.272/2001 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluků a vibrací, a plochy Z1/27-Rožnovský pivovar tím, že v dalších stupních 
řízení podle stavebního zákona bude doloženo v případě umístění bydlení, že v chráněném 
venkovním prostoru těchto staveb bude zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených 
pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích (silnice III/4867) a pro hluk stacionárních zdrojů 
(provoz v okolních plochách výroby) chráněný venkovní prostor staveb a denní a noční dobu § 12 
odst.1, 3 a příloze č.3 části A) shora citovaného vládního nařízení.      
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Nedílnou součástí změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je i vyhodnocení vlivu na 
životní prostředí - § SEA posuzující dopady budoucího uplatňování územního plánu na jednotlivé 
složky životního prostředí a veřejné zdraví.    
Návrh opatření obecné povahy – změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm není v rozporu 
s požadavky zákona č.258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Vyhodnocení: připomínce se vyhovuje, v textové části návrhu u lokalit Z1/13 a  Z1/27 je uvedeno jako 
zvláštní podmínka využití že v dalším stupni řízení bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů 
hluku.     
     
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín  
Stanovisko SPU 283726/2013 
Sdělujeme, že k návrhu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nemáme připomínky.   
Vyhodnocení: Vzato pořizovatelem na vědomí.  
 
5. Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 88, Zlín    
Vyjádření SPU 241030/2013/525104/Ho 
V souvislosti s projednáváním návrhu opatření obecné povahy č. 1 Územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm a v návaznosti na zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů sdělujeme možnosti obcí, které mohou v případě potřeby převodu 
pozemků u nichž je příslušnost hospodaření SPÚ ve vztahu ke schválení ÚPD. Státní pozemkový 
úřad bezúplatně převede zemědělské pozemky s nimiž je příslušný hospodařit na základě písemné 
žádosti obce, v jejímž katastrálním území se nacházejí, do jejího vlastnictví za předpokladu, že k tomu 
nebrání práva třetích osob a jde–li o pozemky VPS a VPO viz.  dále text vyjádření. 
K veřejnému projednávání návrhu opatření obecné povahy změny č. 1 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm nemáme žádné zvláštní připomínky či požadavky.  
Vyhodnocení: Vzato pořizovatelem na vědomí.  
 
6. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Vsetín  
Železničního vojska 1347, Valašské Meziříčí  
Stanovisko č. j. HSZL-3176-3/VS-2013  
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje posoudil v souladu s § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární 
ochraně výše uvedenou dokumentaci.  Na základě provedeného posouzení vydává souhlasné 
stanovisko.  
Vyhodnocení: Vzato pořizovatelem na vědomí. 
 
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, Brno  (nejedná se o stanovisko, ale vyjádření 
které je podkladem pro stanovisko dotčeného orgánu-Ministerstva dopravy)  
Vyjádření č.j. 002188/11300/2013 
 
Vzhledem k tomu, že předmětnou změnou není dotčena silnice I/35 procházející řešeným územím, 
nemáme k projednávanému návrhu změny č.1 ÚP připomínky. 
Vyhodnocení: Vzato pořizovatelem na vědomí. 
 
8.Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín 
Koordinované stanovisko KUZL 37024/2013 

Na základě zaslaného oznámení o společném jednání vydáváme k ochraně veřejných zájmů 

podle jednotlivých zvláštních právních předpisů toto koordinované stanovisko:  
 
KÚ Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství - úsek ochrany ZPF 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) posoudil předloženou dokumentaci k návrhu 
opatření obecné povahy – změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm a ve smyslu ust. § 5 
odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF uplatňuje k tomuto návrhu kladné stanovisko. 
KÚ Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství - úsek ochrany lesa                  
S předloženou dokumentací souhlasíme. Zábory lesních pozemků na plochách č.Z1/6 a Z 1/14 jsou 
v dokumentaci uvedeny mylně, dle informací z ĆÚZK se jedná o pozemky, které jsou součástí 
zemědělského půdního fondu, případně se jedná o ostatní plochy. 
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Vyhodnocení:  připomínce se vyhovuje, v odůvodnění v textové i grafické části bude provedena 
oprava u plochy Z1/6 dle skutečnosti, tj. nejedná se o lesní pozemek ale o ostatní plochu.  
Plocha Z1/14 je již v odůvodnění změny vedena jako orná půda a trvalý travní porost, nikoli jako lesní 
pozemek, proto bude provedena úprava jen grafické části,tj. bude odstraněna popiska L.    
V dokumentaci právního stavu je již upraveno.  
 
Využití území v případě lokalit zasahujících do ochranného pásma lesa, je možné jen se souhlasem 
příslušného orgánu státní správy lesů. Upozorňujeme, že severní části ploch č. Z1/3, Z1/17 jsou 
nevhodné k jakémukoliv umístění staveb, z důvodu malé vzdálenosti od přilehlých lesních pozemků. 
V případě plochy č. Z1/6  je možné pouze umístění doplňkové stavby na p. č. 1993/29 a 
severovýchodní části p.č. 1993/28 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.     
Vyhodnocení: z důvodů nedoporučení z Posouzení vlivu UPD dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. a 
z Posouzení vlivu UPD dle § 10i zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a dle 
nesouhlasného stanoviska SCHKOB bude plocha č.Z1/3 a Z 1/17 z projednávání změny č. 1 
vyloučena.        
       
KÚ Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství-ochrana vod  
Souhlasíme bez připomínek:  
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí  
 
KÚ Zlínského kraje, Odbor ŽP a zemědělství-ochrana ovzduší 
Souhlasíme bez připomínek:  
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí  
 
KÚ Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Souhlasíme bez připomínek:  
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí  
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků 
veřejné správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k předloženému Návrhu opatření obecné 
povahy – Změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm kladné koordinované stanovisko.   
Vyhodnocení: Vzato pořizovatelem na vědomí  
 
9. Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm  
Stanovisko č. j. 10508/BE/2013  

Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) jako orgán ochrany 

přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve 

znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) 

stanovisko k návrhu změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm:   

Po podrobném prostudování podkladů návrhu změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, 
s odvoláním na požadavky, které Správa CHKO Beskydy uplatnila v souladu s ustanovením § 47 
stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g zákona v rámci projednávání 
návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm (vydané dne 6.6.2012 ve 
stanovisku č.j. 1911/BE/2012) konstatuje, že nebyl  vypořádán bod  
Ad. m) Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud 
dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení 
z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu či ptačí oblast. 
V posouzení vlivu  „Změna č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm“ dle ustanovení § 45 i zákona  Správa 
CHKO Beskydy požaduje doplnit a znovu posoudit 
 
1) kumulativní vliv změny č. 1 ÚP a dosud nezastavěných ploch ve stávajícím ÚP (tzn. možný vliv na 
celé katastrální území) 

 
Dle ustanovení § 45 h odst. 1 zákona je nutné posuzovat možné ovlivnění příznivého stavu předmětu 
ochrany v EVL i  "ve spojení s jinými" záměry. Není možné posuzovat pouze plochy přidané v rámci 
změn ÚP a neposuzovat přitom zábory, které byly učiněny v minulosti a nejsou dosud využity. V 
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důsledku absence výše uvedeného hodnocení dle ustanovení § 45 h odst. 1 zákona není možné brát  
uvedený  závěr hodnocení jako relevantní. 

 
Proto lze jen z části souhlasit s níže uvedenou citací str. 34 Naturového posouzení změny č.1 ÚP 
Rožnov p. R. – „Jedním z důležitých kriterií pro vyhodnocení významnosti a reálného předpokladu 
uplatnění rizik možné kumulace vlivů na EVL a PO Beskydy je demografický trend města, a to ve 
vztahu k vymezeným zastavitelným plochám a rozsahu a tempu jejich naplnění. Zde se ukazuje, že 
např. ploch individuálního bydlení v rodinných domech (BI) bylo v roce 2003 v ÚP vymezeno cca 118 
ha, přičemž aktuálně je z této výměry během 10 let naplněno pouhých 8% ploch. Současně lze 
konstatovat, že za posledních 10 let počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm klesl, má tedy zápornou 
bilanci a i když je v budoucnu předpokládán růst u měst této velikostní kategorie, nebude zřejmě nijak 
dramatický, neboť bude z velké části kompenzovat předchozí demografický trend poklesu obyvatel v 
minulosti. S přihlédnutím k těmto faktorům a skutečnostem, není v dohledné době možnost plošného 
zastavění v rámci stávajících vymezených zastavitelných ploch příliš pravděpodobná. 

 
Tzn. opravdu není v dohledné době možnost plošného zastavění v rámci stávajících vymezených 
zastavitelných ploch příliš pravděpodobná  avšak v rámci posouzení není možno tuto skutečnost 
pouze konstatovat, ale je nutno aby byl jednoznačně posouzen kumulativní vliv úplného využití 
stávajících ploch dle platného ÚP ve spojení s navrhovanou změnou č.1.     

 
 

Správa CHKO Beskydy dále připomíná ustanovení § 25 zákona, který jednak definuje, jaké území lze 
vyhlásit za chráněné krajinné oblasti (odst. 1), ale také v odstavci 2 uvádí, že.. „hospodářské využívání 
chráněných krajinných oblastí se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a 
zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území a 
rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí“..... 
Neustálé a především neopodstatněné nárokování převodu zemědělské krajiny ve prospěch 
zastavěného území je s výše uvedeným ustanovením v přímém rozporu.  
 
Správa CHKO Beskydy ve stanovisku č.j. 1911/BE/2012 ze dne 6.6.2012 v bodě  Ad. c) Požadavky na 
rozvoj území obce  připomínala ustanovení § 55 odst.3 stavebního zákona. S odkazem na uvedené 
ustanovení pracuje i zpracovatel ÚP (David Brothers Ltd, organizační složka, Stallichova 936/1, Praha 
4), když v odůvodnění koncepce rozvoje území obce, v kapitole „Demografie, 3. Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení 3.1. Odůvodnění koncepce rozvoje území obce a ochrany a rozvoje 
hodnot území“, konstatuje, že .....“současná územně plánovací dokumentace představuje dostatečnou 
rezervu až do r. 2018“....... Rovněž zpracovatel Arch.Design, s.r.o., v Návrhu B.2. a) textová část 
odůvodnění navržených změn ÚP, na str. 16, v bodě 4.1. „Naplnění návrhových ploch“, mimo jiné 
uvádí, že .....“zbývá 108,4 ha ploch BI (bydlení individuální) zastavitelných ploch, které nebyly dosud 
využity. Vzhledem k této skutečnosti a demografickému vývoji za posledních 10 let není možné 
odůvodnit podle stavebního zákona požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch pro bydlení. 

 
Správa CHKO Beskydy připomíná, že zařazení do nárokovaných kategorií je nepřípustné u lokalit: 
Lokalita 3 –   Dolní Paseky, U střelnice I 
Lokalita 9 –   Tylovické Horečky I  
Lokalita 10 – Tylovické Horečky II  
Lokalita 11 – Chlacholov  
Lokalita 16 – Tylovické Horečky III  
Lokalita 17 – Dolní Paseky, U střelnice II 
 
Návrhem jsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny (problémové plochy, ať už z hlediska kolize 
s územím zařazeným do ploch ÚSES, výskytu zvláště chráněných živočichů (ustanovení § 50 
zákona), či z hlediska ochrany krajinného rázu (ustanovení § 12 zákona).  
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti není možné projednávaný návrh změny č. 1  územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm odsouhlasit. 
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí, dokumentace Posouzení vlivů na ÚPD dle § 45i 
zákona č.114/1992 Sb. bude dle požadavků SCHKOB doplněna.  
 
11. Následné stanovisko SCHKOB   
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Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, Rožnov pod Radhoštěm 
Stanovisko čj.12406/BE/2013-002   
  
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKOB“) jako orgán ochrany 
přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1  zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 50 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen 
„stavební zákon“)  k fázi společného jednání o návrhu opatření obecné povahy – Změna č.1 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm,  toto stanovisko: 
Předmětná koncepce – Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, byla posouzena 
z hlediska vlivu na Evropsky významnou lokalitu Beskydy (dále jen „EVL Beskydy“) a Ptačí oblast 
Beskydy (dále jen „PO Beskydy“).  Jako nejzávažnější byl vyhodnocen zábor přírodních stanovišť 
6510 (mezofilní louky). V rámci navrhované Změny č. 1 ÚP Rožnov p. R. představuje jejich zábor 
celkem 2,744 ha. 
Dle § 45h zákona je nutné každý záměr posuzovat i „ve spojení s jinými /koncepcemi nebo záměry/“ - 
v tomto případě s  platným ÚP Rožnova p. R. Ve stávajícím ÚP představuje zábor výše uvedeného 
přírodní stanoviště již 6,4851 ha. V kumulativním kontextu by se tedy mělo jednat o zábor celkem 
9,2291 ha. To představuje, v rámci města, ztrátu 4,94 % stanoviště. Za mezní limit je přitom odborníky 
považována hodnota 6 %.  
Z těchto důvodů považujeme zastavování dalších lučních enkláv na území města Rožnov p. R. 
(nad rámec již vymezeného zastavitelného území) za velmi problematické. 
V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že dosud nedošlo k naplnění požadavků stavebního 
zákona, kde je mj. uvedeno, že: „podle § 55 odst. 3 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy 
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené 
zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.  
 Vzhledem k tomu, že Správě CHKOB nebyly předloženy důvody nevyužití již vymezených 
zastavitelných ploch (viz. dále), považujeme požadavek vymezování dalších ploch k 
zastavění za neopodstatněný. 
Podle právního výkladu ředitelství AOPK ČR z r.2012, který Správa CHKOB při své činnosti 
využívá, vyjadřuje ustanovení § 55 odst.3 stavebního zákona „zájem na ochraně hodnot krajiny 
a současně stěžejním způsobem předurčuje průběh přijímání a obsah opatření obecné povahy, 
neboť nejsou-li naplněny požadavky tohoto ustanovení, nelze vůbec ve změně územního 
plánu vymezit nové zastavitelné plochy. 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu:„Podmínkám § 55 odst. 3 stavebního zákona z 
roku 2006 neodpovídá obecné konstatování o nemožnosti využití již dříve vymezených 
zastavitelných ploch a potřebě vymezit plochy jiné. Obec tedy musí v potřebné a 
přezkoumatelné míře podrobnosti zdůvodnit nejen to, které zastavitelné plochy jsou 
dosud nevyužity a proč je použít k nové výstavbě nelze, ale i to, proč se u konkrétních 
pozemků mění jejich charakteristika z nezastavitelných na zastavitelné a proč se jeví být 
vhodnou náhradou za pozemky nevyužité“. 
V souladu s výše uvedenou judikaturou Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že ve změně 
územního plánu nepostačí pouze obecné nerozvedené tvrzení, že je potřebné vymezit nové 
zastavitelné plochy, které pouze formálně naplňuje podmínky stanovené v § 55 odst. 3 
stavebního zákona. Z opatření obecné povahy musí být jasně seznatelné, proč obec nevyužila 
dříve vymezených zastavitelných ploch, z jakých konkrétních důvodů je nutné vymezit nové 
zastavitelné plochy, a dále proč mění charakteristiku daných pozemků, a nikoli jiných.“ 

 
Řada nově navržených lokalit v rámci změny ÚP č.1 je navíc v rozporu s ustanoveními zákona, která 
mají zajistit ochranu přírody a krajiny na národní úrovni – např. zvláště chráněné druhy rostlin a 
živočichů, ochrana krajinného rázu, základní ochranné podmínky CHKO.  
 
Vyhodnocení: celkový nárůst ploch pro bydlení je o 0,17% je přijatelný a nebude znamenat 
v celoměstském měřítku narušení urbanistické koncepce územního plánu. Navržené lokality 
bezprostředně navazují na zastavěné území nebo se nachází přímo v zastavěném území. Návrh 
nebude znamenat narušení soustavy EVL a  Natura 2000, jelikož plochy které by mohly tyto soustavy 
narušovat byly z dokumentace vyloučeny.   
V rámci změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm bylo posouzeno, že části návrhových 
ploch BI 140, BI 141 a BI 160 nelze pro výstavbu objektů bydlení využit z důvodu, že se nachází v 
ochranném a bezpečnostním  pásmu vysokotlakého plynovodu (bezpečností pásmo 20 m a ochranné 
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pásmo 4 m od produktovodu). Jako vhodnou náhradou za takto nevyžité plochy jsou proto ve změně 
č.1 navrženy nové plochy návrhové plochy pro bydlení individuální.                    
 
Správa CHKO Beskydy posoudila a vyhodnotila jednotlivé navržené plochy takto:  

 
Lokalita č. 1 (Z1/1) – souhlas s podmínkou 
Lokalita se stromovou a luční zelení s rekreačním objektem na ploše, která je součástí území 
s rozptýlenou zástavbou. Vzhledem ke svažitosti plochy a s ní souvisejícími vodními poměry v území, 
souhlasíme se zařazením plochy dle návrhu, za předpokladu splnění podmínky doporučené 
v Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí (SEA) i v Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i (Natura 2000).  
 
Vyhodnocení: vyhovuje se, plocha bude v návrhu ponechána, v návrhu ÚP ve  zvláštních  
podmínkách  bude uvedeno, že v dalším stupni řízení bude prokázáno splnění podmínek 
ochrany přírody a krajiny.             
 
Lokalita č. 3 (Z1/3) – nesouhlas  
V předmětném území byl zjištěn výskyt populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - 
konflikt s §49 a §50 zákona 114/92 Sb. 
Požadovaná rozsáhlá plocha je součástí území, které představuje typ krajiny tvořící vhodný přechod 
mezi městskou zástavbou a hornatějším zalesněným územím Veřovických vrchů. Plocha je spolu 
s širším okolím cenná také z krajinářského hlediska. Jedná se o území západně zvedajících se 
prostorných luk se sporadickou zástavbou, kdy jihozápadní část enklávy zahrnuje i starý ovocný sad, 
je dosud využívaná k hospodaření  a navazuje na tradici původního pasekářství – rozpor s §12 odst. 
2- ochrana krajinného rázu, především s jeho estetickou a přírodní složkou. Návrh je v rozporu s 
doporučením hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA) i dle hodnocení „Posouzení 
vlivu ÚPD dle§ 45i“ (Natura 2000). 
 
Vyhodnocení:  na základě stanoviska SCHKOB a Posouzení vlivu ÚPD  na životní prostředí(SEA) a 
Posouzení vlivu ÚPD dle § 45i (Natura 2000) bude  plocha  z návrhu změny č.1 vyloučena.    
 
Lokalita č. 9 (Z1/9) – nesouhlas  
Plocha se nachází v jihovýchodní části města a je součástí katastrálního území Tylovice. Jedná se o 
pozemek na samém okraji zastavěného území nacházející se ve vyvýšené poloze jihozápadního 
svahu Tylovických horeček. Pozemek představuje polokulturní louku, která navazuje  na starou 
úvozovou cestu. Plocha je vedena jako přírodní a je součástí prvků ÚSES – lokálního biocentra. 
Navrhuje se změna využití na plochu rekreace. Návrh je v rozporu s doporučením hodnocení 
„Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA) – „návrhem dojde k záboru přírodního stanoviště 
6510 a je součástí lokálního 
Biocentra“. Dle hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i“ (Natura 2000) – je „funkční náplň v rozporu 
s režimem biocentra“. Návrh je v rozporu s ustanovení § 4 odst. 1 zákona.  
 
Vyhodnocení:  na základě stanoviska SCHKOB a Posouzení vlivu ÚPD  na životní prostředí(SEA) a 
Posouzení vlivu ÚPD dle § 45i (Natura 2000) bude  plocha  z návrhu změny č.1 vyloučena.    
 
Lokalita č. 10 (Z1/10) – nesouhlas  
Plocha se nachází v jihovýchodní části města a je součástí katastrálního území Tylovice. Jedná se o 
pozemek na samém okraji zastavěného území nacházející se ve vyvýšené poloze jihozápadního 
svahu Tylovických horeček. I když je pozemek plochy v současnosti užíván  jako zahrada a je 
oplocen, je plocha vedena jako přírodní. Stejně jako u lokality č.9 (Z1/9) je pozemek součástí lokálního 
biocentra. Návrh na změnu využití na plochu rekreace představuje „sesouladění“ stávajícího stavu. 
Návrh je v rozporu s doporučením hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA) – 
„návrh je součástí lokálního biocentra“. Dle hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i“ (Natura 2000) – 
je „funkční náplň v rozporu s režimem biocentra“. Návrh je v rozporu s ustanovení § 4 odst. 1 zákona. 
 
Vyhodnocení:  na základě stanoviska SCHKOB a Posouzení vlivu ÚPD  na životní prostředí(SEA) a 
Posouzení vlivu ÚPD dle § 45i (Natura 2000) bude  plocha  z návrhu změny č.1 vyloučena.    
 
Lokalita č. 11 (Z1/11) – nesouhlas  
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Plocha, která je součástí území přecházejícího přes pohledový horizont, jenž dělí zastavitelné a už 
zastavěné území od volné zemědělské krajiny s ojedinělou rozptýlenou zástavbou. Tato enkláva, 
spolu s širším okolím zahrnuje louky s rozptýlenou zelení, která vedle nezanedbatelné estetické 
hodnoty, má také mnohem vyšší ekostabilizační funkci. Právě v chráněných územích by i v jinak 
urbanizovaném prostředí měly zůstat zachovány „zelené plochy“, které mj. umožňují existenci např. 
lučních a polních druhů rostlin a živočichů. Volné louky zde mají výrazný krajinotvorný význam. 
Rozrůstání zástavby na úkor volné krajiny je v rozporu s posláním CHKO – konflikt §12 odst. 2- 
ochrana krajinného rázu, především s jeho estetickou hodnotou.  
 
Vyhodnocení:  na základě stanoviska SCHKOB  bude  plocha  z návrhu změny č.1 vyloučena.    
 
Lokalita č. 14 (Z1/14) – souhlas s podmínkou 
Lokalita 14 ze severu bezprostředně navazuje na lokalitu 1, jedná se o lesoluční součást svažitého 
území, v současnosti již odlesněného. Stejně, jako u plochy lokality 1 souhlasíme se zařazením plochy 
dle návrhu za předpokladu splnění podmínky doporučené v Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí 
(SEA) i v Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i (Natura 2000)  
 
Vyhodnocení: vyhovuje se, plocha bude v návrhu ponechána, v návrhu ÚP v zvláštních 
podmínkách  u této plochy bude uvedeno, že v dalším stupni řízení bude prokázáno splnění 
podmínek ochrany přírody a krajiny.             
 
Lokalita č. 16 (Z1/16) – nesouhlas  
Plocha se nachází v jihovýchodní části města a je součástí katastrálního území Tylovice. Jedná se o 
pozemek na samém okraji zastavěného území nacházející se ve vyvýšené poloze jihozápadního 
svahu Tylovických horeček. Neoplocený pozemek v současnosti slouží jako zahrada rekreačního 
charakteru s chatkou a je víceméně celý zatravněný. Plocha je vedena jako přírodní a stejně jako u 
lokality č.9 (Z1/9) a lokality č.10 (Z1/10) je součástí lokálního biocentra. Navrhuje se změna využití na 
plochu bydlení individuální. Návrh je v rozporu s doporučením hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD na 
životní prostředí“ (SEA) – „návrh je součástí lokálního biocentra“. Dle hodnocení „Posouzení vlivu 
ÚPD dle§ 45i“ (Natura 2000) – je „funkční náplň v rozporu s režimem biocentra“. Návrh je v rozporu s 
ustanovení § 4 odst. 1 zákona.  
 
Vyhodnocení: na základě stanoviska SCHKOB a Posouzení vlivu ÚPD  na životní prostředí(SEA) 
bude  plocha  z návrhu změny č.1 vyloučena.    

 
Lokalita č. 17 (Z1/17) – nesouhlas 
Tato plocha z východu navazuje na zamítanou plochu 3, leží celá v ochranném pásmu lesa, tvoří tak 
důležitý ekoton. Zastavěním plochy by došlo m.j. ke zhoršení migrační propustnosti území. Návrh je v 
rozporu s doporučením hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA).   

 
Vyhodnocení:  na základě stanoviska SCHKOB a Posouzení vlivu ÚPD  na životní prostředí(SEA)  
bude  plocha  z návrhu změny č.1 vyloučena.    
 
Lokalita č. 18 (Z1/18) – částečný souhlas  
Souhlasíme se zařazením části plochy, vymezené dle přílohy P18. Plocha navazuje na zastavěné 
území a je od něj oddělena pouze remízem. Plocha, směrem severním, značně vystupuje do 
pohledově exponované volné krajiny, z jihu je území zatíženo el. vedením. Z tohoto důvodu je pro 
zástavbu uvolněna pouze část území dle přílohy.   

 
Vyhodnocení: vzato na vědomí, avšak tato plocha bude vyloučena dle podmínky ze 
stanoviska Krajského úřadu, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ekologických 
rizik č.j.KUSP 1410/2014 ŹPZE-VU.                 
 
Lokalita č. 20 (Z1/20) – částečný souhlas  
Souhlasíme se zařazením části plochy, vymezené  dle přílohy P20. Plocha severně přímo navazuje 
na zastavěné území. Jedná se o mírně svažitou louku bez jakéhokoliv porostu. V blízkém okolí byl 
zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu rostlin. Z tohoto důvodu je pro zástavbu uvolněna 
pouze část dle přílohy.  
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Vyhodnocení: plocha č.20 byla dle posouzení dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. shledána 
konfliktní a to vzhledem k záboru plochy přírodního stanoviště 6510. Na základě podmínky 
Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
ekologických rizik byla plocha z návrhu ÚP vyloučena.     
 
Lokalita č. 25 (Z1/25) – nesouhlas 
Předmětné území je biologicky velmi cenné,  je součástí biotopu silně ohroženého druhu.  Na biotop 
chráněných druhů se vztahuje ochrana dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. Díky rozvolněnosti zástavby 
funguje  tato lokalita také jako migrační koridor velkých savců včetně chráněných druhů šelem mezi 
Vsetínskými a Veřovickými vrchy. 
Jedná se o už okrajovou část města, pro kterou je charakteristická rozvolněná zástavba. Zahušťování 
takovéhoto území stavbami je v rozporu s § 12 odst. 2)  - ochrana krajinného rázu. Umístěním objektu 
v požadované lokalitě by došlo ke snížení krajinného rázu, konkrétně ke snížení estetické a přírodní 
hodnoty daného území. 

 
Vyhodnocení: plocha č.25 nebyla v  dokumentaci zapracována  z důvodu, že žadatel vzal 
svoji žádost zpět. Lokalita č.25 není předmětem návrhu změny č1. Vyjádření SCHKOB pro  
lokalitu č.25  je proto bezpředmětné.     
 
Po prostudování předložené dokumentace dále konstatujeme, že: 
-plochy 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27 se nejeví jako konfliktní z hlediska 
zájmů chráněných zákonem 114/1992 Sb. a jejich případné zařazení do navrhovaného stavu je 
Správou CHKO Beskydy akceptovatelné. Jedná se o území, která bezprostředně navazují na 
zastavěná území, doplňují proluky mezi stávající zástavbou, nebo mají vyřešit komunikaci 
v centru města.   
Vyhodnocení: vzato na vědomí, lokalita č.15 nebyla v dokumentaci zapracována z důvodu, že 
žadatel vzal svoji žádost zpět. Vyjádření SCHKOB pro  lokalitu č. 15 je proto bezpředmětné.   
                                                
11. MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
Koordinované stanovisko č.j. MěÚ-RpR/OŽP/20019/2013/SIT/294-246.6   
   
Koordinované stanovisko ke společnému jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy 
vydává k předloženému návrhu koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů dle níže 
uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů: 
1.   zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 
106  odst.  2  
K předloženému návrhu změny MěÚ Rožnov p. Radh., Odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad 
neuplatňuje   žádné připomínky. 
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí 
  
2.  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů,    § 79 odst. 1 písm. j) 
K předloženému návrhu změny MěÚ Rožnov p. Radh., Odbor ŽP, jako příslušný  orgán státní  správy 
na úseku odpadového hospodářství neuplatňuje žádné připomínky. 
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí  
 
3. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, § 48 odst. 2 písm. b)  
K předloženému návrhu změny MěÚ Rožnov p. Radh., Odbor ŽP, jako příslušný  orgán státní správy 
lesů neuplatňuje žádné připomínky. 
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí  
 
4.  zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 
 § 5,   
K předloženému návrhu změny MěÚ Rožnov p. Radh., Odbor ŽP, jako příslušný  orgán státní správy 
na úseku ochrany ZPF neuplatňuje žádné připomínky. 
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí   
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5. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. 
e)          
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního 
plánu a památkové péče, jako věcně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen „správní orgán 
státní památkové péče“), podle ustanovení § 29 odst. 2 písmeno e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a jako 
místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 11.7.2013 žádost o vydání stanoviska k návrhu 
opatření obecné povahy - změně č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v rámci  řízení o 
vydání koordinovaného stanoviska dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Podle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c)  zákona o státní památkové péči vydává správní orgán státní  
památkové péče  toto   s t a n o v i s k o   k návrhu opatření obecné povahy - změně č. 1 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm: 

Návrh opatření obecné povahy – změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm u lokalit, které 
se dotýkají zájmů státní památkové péče (lokality 2, 4, 9, 10, 16) zohledňuje požadavky správního 
orgánu státní památkové péče uplatněné ve stanovisku k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu 
města Rožnov pod Radhoštěm.  

Požadavky na doplnění: 

V textové části  odůvodnění navržených změn ÚP B.2.a) je v oddíle 6.1.5. Splnění požadavků na 
ochranu a rozvoj hodnot území uvedeno, že na území města se nachází ochranné pásmo kostela 
Všech svatých a ochranné pásmo národní kulturní památky Valašského muzea v přírodě. V grafické 
části je však vyznačeno pouze ochranné pásmo národní kulturní památky Valašského muzea 
v přírodě. Požadujeme graficky vyznačit i ochranné pásmo kostela Všech svatých. 
 
Do textové i grafické části požadujeme doplnit skutečnost, že z hlediska péče o archeologický fond je 
celé řešené území města považováno za území s archeologickými nálezy, a proto musí být 
respektováno ustanovení § 22 odst. 2 a násl. zákona o státní památkové péči.  
 
Vyhodnocení:   požadavkům na doplnění  se vyhovuje- v textové i grafické části je doplněno 
vyznačení ochranného pásma Kostela Všech svatých, v textové části je doplněno že celé území 
města je považováno za území s archeologickými nálezy.     
 
6.  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 
písm. c)         
K předloženému návrhu změny MěÚ Rožnov p. Radh., odbor dopravy jako příslušný silniční správní 
úřad  neuplatňuje žádné připomínky. 

Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí  

 
7.  zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, §15 
odst. 5: 
K předloženému návrhu změny MěÚ Rožnov p. Radh., krizové řízení a plánování, vojenská správa 
jako příslušný  orgán  státní  správy neuplatňuje žádné připomínky. 
Vyhodnocení: vzato pořizovatelem na vědomí  

 
Závěr: 
Městský úřad Rožnov p. Radh., na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle 
zvláštních předpisů, s předloženým návrhem změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
souhlasí za výše uvedených podmínek. 
 

12. KÚ Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

oddělení ekologických rizik , čj.KUZL 1410/2014 (výtah ze stanoviska, úplné znění je přílohou 

tohoto opatření obecné povahy jako příloha C). 
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle § 22 
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
vydává SOUHLASNÉ STANOVISKO k posouzení vlivů na životní prostředí „Změny č. 1 územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm“za dodržení následujících podmínek: 

 

• bude vypuštěna plocha Z1/3, a to vzhledem k jejímu plošnému rozsahu a umístění do citlivé 
krajinářské polohy; vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 6510 (další negativní 
vlivy jsou podrobně uvedeny v části III. Hodnocení koncepce). 

• bude vypuštěna plocha Z1/9, a to vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště 6510 
a faktu, že je součástí lokálního biocentra. 

• bude vypuštěna plocha Z1/10 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• bude vypuštěna plocha Z1/16 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• bude vypuštěna plocha Z1/17 z důvodu zhoršení migrační propustnosti území, polohy 
v ochranném pásmu lesa a blízkosti střelnice, kde nelze vyloučit nadlimitní zátěž impulzním 
hlukem. 

• bude vypuštěna plocha Z1/20, a to vzhledem k záboru plochy s možným výskytem přírodního 
stanoviště 6510, které zde tvoří kvalitní, druhově velmi bohaté porosty, přičemž v blízkém okolí 
lokality je potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu – vstavače mužského (Orchis mascula). 

• zredukovat plochu Z1/18, a to vzhledem k záboru plochy s možným výskytem přírodního 
stanoviště 6510.    

 
Odůvodnění (výtah):  
Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je předkládána v jedné variantě. 
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na životní prostředí bylo 
zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.  
Podle zpracovatele dokumentace Vyhodnocení může mít uplatnění koncepce územního plánu města 
negativní vliv na veřejné zdraví (plochy Z1/3 a Z1/17), na územní systém ekologické stability (plochy 
Z1/9, Z1/10 a Z1/16), na fragmentaci krajiny (plochy Z1/3 a Z1/17 představují potenciální migrační 
bariéru velkých savců), na faunu a flóru (změna funkčního využití u ploch BI, SO.3, příp. RZ) 
a případně na vodní režim v krajině (dílčími změnami Z1/1, Z1/3, Z1/8, Z1/9, Z1/10, Z1/14, Z1/16, 
Z1/17 a Z1/17 může dojít k lokálnímu zhoršení odtokových poměrů). 
Ze závěrů Vyhodnocení je patrné, že změna č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm vyvolává především tyto 
střety: 

• Plocha Z1/3 vzhledem k jejímu plošnému rozsahu a umístění do citlivé krajinářské polohy při 
rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. Vymezení plochy 
generuje zábor přírodního stanoviště. Záborem dojde také k narušení ekotonového efektu, 
likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by možného potravního biotopu žluny šedé. Dále 
zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro obojživelníky. 

• Plocha Z1/9 vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště a dílčích změn Z1/9, Z1/10 
a Z1/16 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• Plochy Z1/20, Z1/18 vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště. 

Vzhledem k dostatečnému rozsahu ploch individuálního bydlení (BI) vymezeném v platné ÚPD, které 
nejsou doposud zastavěny, se zpracovateli Vyhodnocení jeví z tohoto pohledu jako problematické 
dílčí změny Z1/1, Z1/3, Z1/9, Z1/6, Z1/9, Z1/10, Z1/14, Z1/16, Z1/17, Z1/20; dílčí změny Z1/9, Z1/10 
a Z1/16, které předpokládají omezení plochy stávajících biocenter, jsou v přímém rozporu 
s požadavky Státní politiky životního prostředí ČR v této oblasti. Zpracovatel Vyhodnocení má za to, 
že navrhované dílčí změny Z1/2 a Z1/4 v návrhu Změny č.1 ÚPD Rožnov pod Radhoštěm 
pravděpodobně znemožní realizaci plánovaného průtahu jádrovým územím. Účelnost a dopravní 
význam této komunikace je však dle zpracovatele Vyhodnocení sporný (fragmentace parku, který je 
biocentrem, zavlečení dopravy do jádrového území). 
Zpracovatel Vyhodnocení dále doporučuje u dílčích změn Z1/1 a Z1/14 řešit odkanalizování území 
tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních vodotečí a zbytečnému zatrubnění odvodňovacího 
příkopu, který je využíván v období jarních migrací k rozmnožování obojživelníků. U plochy č. 1 dále 
nedoporučuje zbytečně zasahovat do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku (kácení). 
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Tato zmírňující opatření nejsou ve fázi územního plánování relevantní, jelikož jsou navržena pro fázi 
realizace záměrů na navrhovaných plochách, proto nebudou uvedena jako součást tohoto stanoviska, 
avšak je třeba je respektovat v následujících řízeních. 
Podmíněně pozitivně hodnotí zpracovatel Vyhodnocení navrženou dílčí změnu Z1/4, která by 
v konečném důsledku mohla vést k revitalizaci Paláčkova mlýna. 
 
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru konstatuje, že předložená koncepce nebude mít 
významný negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany předměty ochrany lokalit 
soustavy NATURA 2000. Z hlediska potenciálních dopadů na EVL Beskydy a jeho předměty ochrany 
se zpracovateli Posouzení jako nejvýznamnější faktor jeví úbytek lučních biotopů a to přírodního 
stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis). Jejich zábor generují některé z návrhových ploch změny č. 1 ÚP a zejména pak plošně 
rozsáhlejší zábory současného platného územního plánu. Zvýšený úbytek je tedy zvláště patrný 
zejména v kumulativním kontextu návrhových ploch stávajícího platného ÚP, které bylo nutno během 
vyhodnocení změny č. 1 zohlednit. Proto byla v rámci hodnocení navržena opatření ke zmírnění 
případných negativních vlivů předmětné koncepce na EVL a PO, kde se jedná zejména o vypuštění 
některých návrhových ploch změny č. 1 ÚP. 
 
Zpracovatel Posouzení doporučuje z ÚP vypustit následující plochy: 

• Obě plochy lokality č. 3, a to vzhledem k jejich plošnému rozsahu a umístění do citlivé 
krajinářské polohy při rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. 
Vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 6510. Tvoří je zde kvalitní, druhově 
bohaté porosty s mokřadními enklávami s prameništi. V blízkém okolí lokality je potvrzen 
výskyt zvláště chráněného druhu - vstavače mužského (Orchis mascula). Záborem dojde také 
k narušení ekotonového efektu, likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by možného potravního 
biotopu žluny šedé. Dále zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro 
obojživelníky. 

• Plochu č. 9, a to vzhledem k záboru plochy s výskytem přírodního stanoviště 6510 (středně 
kvalitní porosty). Plocha je navíc navržena do prostoru vymezeném jako lokální biocentrum; 

• Plochu č. 20, a to vzhledem záboru plochy s výskytem přírodního stanoviště 6510, které zde 
tvoří kvalitní, druhově velmi bohaté porosty, přičemž v blízkém okolí lokality je potvrzen výskyt 
zvláště chráněného druhu - vstavače mužského (Orchis mascula). 

 
Dále zpracovatel Posouzení doporučuje: 

• U plochy č. 1 a 14 řešit odkanalizování území tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních 
vodotečí a zbytečnému zatrubnění odvodňovacího příkopu, který je využíván v období jarních 
migrací k rozmnožování obojživelníků. U plochy č. 1 dále nedoporučuje zbytečně zasahovat 
do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku (kácení); 

• U plochy č. 18 řešit její plošnou redukci. 
 
Vyhodnocení:  na základě nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů a na základě vyhodnocení  
Posouzení vlivu ÚPD  na životní prostředí(SEA) a Posouzení vlivu ÚPD dle § 45i (Natura 2000 jsou  
plochy č. 3, 9, 10, 16, 17  a 20 z návrhu změny č.1 vyloučeny. Plocha č.18 je zredukována.   
     
13. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor územního plánování a SŘ ,   
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č.1 ze dne 5.2.2014 čj.KUZL 
1371/2014 
    

   
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému 
orgánu územního plánování byl dne 4.9.2013 v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
předán návrh změny č.1 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen ÚP). 
 

 

Stanoviska podle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny dne 9.1.2014 
spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
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rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ust. § 50 odst. 7 stavebního 
zákona). 
 
Posouzení  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán 
územního plánování podle ustanovení § 50 odst.7 stavebního zákona  
 

Nesouhlasí 
 

s návrhem změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy, 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 návrh změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm z následujících hledisek:  
a) Zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
 
Z hlediska širších vztahů je předložená změna č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm řešena v koordinaci se 
sousedním územím.  
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
 
Předložená změna č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm není v rozporu s Politikou územního rozvoje 
České republiky 2008, schválenou dne 20.7.2009 usnesením vlády č. 929.  
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  

- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území  

- rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko  

- plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu – letiště a heliporty - krajský 
heliport Rožnov pod Radhoštěm (vymezeno jako VPS L03)  

- plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu – elektrické vedení VVN + 
TR110 kV/220 kV Zubří-Hutisko (vymezeno jako VPS E11)  

- plochy a koridory územního systému ekologické stability – nadregionální biocentrum 103-
Radhošť-Kněhyně (vymezeno jako VPO PU09), nadregionální biokoridor 145-Radhošť-
Kněhyně-K144 (vymezeno jako VPO PU17), regionální biocentrum 134-Kamenárka 
(vymezeno jako VPO PU81), regionální biocentrum 132-Kluzov (vymezeno jako VPO PU79), 
regionální biokoridor 1567-Kluzov-Střítež (vymezeno jako VPO PU149), regionální biokoridor 
1568-Adámky-Kluzov (vymezeno jako VPO PU150)  

- území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního 
významu – Pustevny-Radhošť  

- cílové charakteristiky krajiny – krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Rožnov, krajina 
zemědělská s lukařením  

 
Veškeré výše uvedené záměry vyplývající ze ZÚR ZK požadujeme znovu vyhodnotit v rámci změny 
ÚP. 
V návrhu změny ÚP není zapracována změna, která proběhla aktualizací ZÚR ZK (vypuštění územní 
rezervy pro vodní nádrž). Požadujeme dopracovat výkres širších vztahů, ve kterém bude znázorněna 
výše uvedená změna. Zároveň je nutné tuto změnu v nadřazené dokumentaci zapracovat i do textové 
části ÚP.  
Návrh změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm je v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 
5.10.2012.  
Vyhodnocení: zadání změny č.1 bylo schváleno ZM dne 11.9.2012, dne 5.10.2012 nabyla účinnosti 
aktualizace Zásad územního rozvoje Zl. kraje. Na základě této skutečnosti a po upozornění 
nadřízeného orgánu je  dokumentace dopracována tj. je vypracován výkres širších vztahů s novými 
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skutečnostmi, z dokumentace  je vypuštěna územní rezerva pro vodní nádrž a jsou provedeny úpravy 
v textech týkající se aktualizace ZUR.          
 

Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti, proto 
doporučujeme pořizovateli, aby jej znovu překontroloval a nechal projektantovi upravit před veřejným 
projednáním, např.:  
 
- v odůvodnění na str. 18 uvedené limity ze ZÚR ZK (I., II., III., IV. zóna CHKOB, svahové deformace, 
půda II. třídy ochrany) nejsou limity ze ZÚR ZK  
Vyhodnocení: vzhledem k aktualizaci ZÚR ZK, která proběhla po schválení zadání změny č.1 je  
textová a grafická část upravena.  
 

- zrušení části návrhové plochy DS 519 musí být promítnuto také do grafické části a to do všech 
výkresů ve kterých je tato plocha znázorněna (např. v hlavním výkresu bude vyznačen současný stav 
a ve výkresu VPS a VPO bude zrušená část plochy přeškrtnuta atd.)  
Vyhodnocení: na základě tohoto požadavku je zrušení části návrhu plochy DS 519 promítnuto do 
všech příslušných výkresů grafické části, dle vzorových výkresů poskytnutých KÚ.    
 

- ve výkresu VPS a VPO jsou vyznačeny všechny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření z platného územního plánu, ale už nikoliv zrušení části plochy DS 519. Zároveň v tomto 
výkresu nemají být znázorňovány návrhové plochy, které nejsou VPS, VPO nebo veřejnými 
prostranstvími.  
Vyhodnocení: předmětné lokality jsou z výkresu VPS a VPO vypuštěny včetně plochy DS 519. 
 

- grafické znázornění „lokalit nedoporučených ke změně“ nemůže být znázorněno v jednotlivých 
výkresech. Důvody pro vypuštění těchto ploch se uvedou v textové části odůvodnění, v kapitole 
vyhodnocení splnění požadavků zadání, nikoliv v grafických částech ÚP  
Vyhodnocení: grafické znázornění nedoporučených změn a změn vypuštěných po společném 
jednání  je z grafické části vypuštěno, vypuštění jednotlivých lokalit je odůvodněno v textové části - 
Odůvodnění.          
 

- u jednotlivých výkresů by mělo být uvedeno, zda jsou součástí výrokové části nebo odůvodnění 
(příloha č.7, vyhláška č.500/2006). Také řazení a číslování jednotlivých výkresů by mělo být logicky 
uspořádáno a může být změněno oproti platnému územnímu plánu, pokud bude tato změna 
odůvodněna  
Vyhodnocení: v popisných částech výkresové dokumentace je uvedeno, zda se jedná o návrh 
(výrokovou část) nebo odůvodnění. Řazení a číslování výkresů je  dle úpravy ÚP z r.2011.       
 

- plochy Z1/7, Z1/12, Z1/19, Z1/21, Z1/22 a Z1/23 jsou v hlavním výkresu znázorněny jako stavové, 
ačkoliv se dle textové části výroku jedná o plochy návrhové zastavitelné. Plochy stavové, pokud k nim 
není přiřazen regulativ, který by platil pouze pro tuto plochu, nelze označovat číselným identifikátorem. 
Tento nesoulad upravte. Zároveň je u plochy Z1/12 v odůvodnění uvedeno, že je v katastru 
nemovitostí vedena jako zahrada a lze ji zařadit do zastavěného území jako stavovou plochu pro 
bydlení. Pokud se jedná o chybu platného územního plánu, spočívající v chybném stanovení 
skutečného využití plochy, lze toto napravit vymezením stavové plochy BI a v odůvodnění tento důvod 
uvést. Poté není možné plochu uvádět v seznamu zastavitelných ploch. Druhou možností je plochu 
ponechat v seznamu zastavitelných, ale dle toho upravit její odůvodnění. Obdobně vyřešte i vymezení 
ploch Z1/7, Z1/19, Z1/21, Z1/22 a Z1/23  
Vyhodnocení: nesoulad uvedených ploch mezi výkresovou a textovou částí je upraven   
 

- v kapitole stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití upravte hlavní využití 
u ploch OX dle metodiky KÚZK (pouze jedno hlavní využití dle názvu dané kategorie) 
Vyhodnocení: regulativy plochy OX byly v minulé dokumentaci projednány s nadřízeným orgánem, 
který k tomu neměl připomínky. V této podobě vyhovuje regulativ úzce specifickým podmínkám ve 
městě, proto jej nedoporučujeme měnit a tím narušit vyváženost dosud bezproblémového regulativu.   
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- zvláštní podmínky (zohlednění tůní, nepřekročení hygienických limitů) uvedené u jednotlivých 
návrhových ploch v návrhu i v odůvodnění nelze stanovovat, protože jsou obsahem následujících 
správních řízení a nikoliv územního plánu  
Vyhodnocení: podmínky DO jsou uvedeny v návrhu v kapitole Vymezení zastavitelných ploch plochy 
pro bydlení jako zvláštní podmínky takto: V dalším stupni řízení bude prokázáno splnění podmínek 
ochrany přírody a krajiny, V dalším stupni řízení bude prokázáno nepřekročení hygienických limitů 
hluku.  Podmínky zohlednění tůní podél silnice atd. jsou uvedeny v textové části Odůvodnění a budou 
řešeny v dalších stupních řízení dle stavebního zákona.        
 
- v odůvodnění u návrhové plochy RZ Z1/9 je uvedeno, že se doporučuje plochu vypustit, ovšem chybí 
dostatečné zdůvodnění pro toto vypuštění. Doplňte odůvodnění této plochy.  
Vyhodnocení: z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny je plocha RZ 1/9 
vypuštěna z návrhu, odůvodnění je doplněno, viz textová část Odůvodnění.    
 

- v textové části výroku, v části zastavitelné plochy není uvedena návrhová zastavitelná plocha RZ 
Z1/10, která je v grafické části vymezena jako návrhová zastavitelná plocha.  
Vyhodnocení: z důvodu nesouhlasu dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny  je  plocha RZ 1/10 
vypuštěna z návrhu v textové i grafické části, odůvodnění je doplněno, viz textová část Odůvodnění   
 
- u návrhové plochy, která je vymezena v platném územním plánu a v rámci změny u ní dochází ke 
změně funkčního využití pouze na její části, což způsobí změnu v přístupu na dopravní a technickou 
infrastrukturu u této plochy, je nutné vymezení zbylé části plochy v rámci změny znovu odůvodnit 
(např. plocha RZ 270 aj.)  
Vyhodnocení: u plochy č.270 je sice změna funkčního využití části plochy, ale dopravní a technickou 
infrastrukturu lze řešit ze stávajících komunikací a sítí, zbylá část plochy se nemění..   
 

- stavové plochy krajinné zeleně přiléhající k návrhovým plochám BI Z1/1 a Z1/14 je vhodnější vymezit jako 
návrhové, protože současné využití (z velké části ostatní plocha dle KN) neodpovídá kategorii krajinné zeleně 

Vyhodnocení: plochy jsou ponechány jako stavová krajinná zeleň, tvorba návrhových ploch nebyla 
předmětem zadání, stavové využití odpovídá v podstatě skutečnému stavu.  
 

- odůvodnění některých návrhových ploch (např. Z1/18 aj.) je nedostatečné. Nedostatečné 
odůvodnění může být důvodem ke zrušení územního plánu, proto odůvodnění upravte  
Vyhodnocení: odůvodnění návrhových ploch je dopracováno, viz textová část Odůvodnění   
 
- v textové části výroku opravte název kategorie SO.4 na plochy smíšené obytné rekreační. Upravte i 
hlavní využití dle metodiky KÚZK (pouze jedno hlavní využití dle názvu dané kategorie)  
Vyhodnocení: regulativ plochy smíšené rekreační SO.4 neodpovídá požadavkům zadání na plochu 
městskou polyfunkční v prostoru Pivních lázní. Z důvodu doporučení nadřízeného orgánu při další 
konzultaci a z důvodu potřeby co nejvhodněji vystihnout požadované funkce plochy je vytvořen nový 
regulativ SX.      
 
- do změny ÚP zapracujte i výkres „Technická infrastruktura - vodní hospodářství“, protože v rámci 
tohoto výkresu již neexistuje limit územní rezervy pro vodní nádrž ze ZÚR ZK. Opět znázorněte pouze 
změny týkající se tohoto výkresu  
Vyhodnocení: na základě tohoto požadavku a dle souladu s aktualizací ZUR bude z výkresu vodního 
hospodářství vypuštěna rezerva pro vodní nádrž nacházející se u hranice s k.ú. Dolní Bečva. Je již 
vypuštěno ve výkresech právního stavu.     
 

- ve všech výkresech, které změna ÚP obsahuje, by měl být potlačen grafický podklad z platného 
územního plánu (nastavení 50 % průhlednosti). Výrazně vyznačeny by tak měl být pouze plochy, které 
jsou v rámci změny přidávány, rušeny nebo měněny. Soutisk s původním územním plánem se 
provede až v rámci právního stavu. Jako vzor možného zpracování jednotlivých výkresů, lze 
projektantovi zaslat již účinnou změnu územního plánu na území Zlínského kraje  
- v textové části návrhu změny doplňte veškeré měnící se části (např. chybí vymezení zastavěného 
území aj.)  
Vyhodnocení: je upraveno a doplněno dle požadavku nadřízeného orgánu. 
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- rozlohy návrhových ploch z platného územního plánu, které se částečně nebo celkově ruší (např. DS 
519, RZ 270 aj.), musí být také promítnuty do tabulky předpokládaných záborů ZPF a PUPFL v rámci 
změny  
Vyhodnocení: plocha DS 519 nebyla předmětem záboru z důvodu situování v zastavěném území, 
v případech změn záboru tj. P559٭  a RZ 270 je plocha upravena.   
 
- v kapitole vyhodnocení účelného využití zastavěného území se musí uvést důvody proč nelze využít 
návrhové plochy z platného územního plánu a proč jsou vymezovány nové návrhové plochy. Nelze to 
zdůvodnit tak, že neexistují důvody pro vymezení nových zastavitelných ploch, když jsou v rámci 
změny tyto plochy vymezeny. Jinak není možné projednání změny dokončit  
- v rámci změny je rušeno veřejné prostranství P*559, které sloužilo jako napojení k ploše BI30. V 
odůvodnění je uvedeno, že napojení bude řešeno jiným způsobem. Je nutné uvést, jakým způsobem 
bude toto napojení zajištěno  
Vyhodnocení: je dopracováno v textové části odůvodnění.  
 

- označení plochy „Z1/8 OY“ opravte na OX v návrhu i v odůvodnění  
Vyhodnocení: požadavek je bezpředmětný,OY nebylo dohledáno, v textové části je uvedeno OX 
 

- očíslování návrhových ploch upravte dle metodiky KÚZK tak, aby neobsahovalo písmena a 
nedocházelo k tomu, že čísla návrhových ploch ze změny budou totožná s čísly návrhových ploch 
platného územního plánu. V právním stavu by potom došlo k tomu, že by byly vymezeny plochy se 
stejnými identifikátory  
Vyhodnocení: je upraveno v textové i výkresové části  
 

- ke stanovisku nadřízeného orgánu chybí návrh opatření obecné povahy  
Vyhodnocení: opatření obecné povahy bylo nadřízenému orgánu předáno s tím, že je zde ponechán 
prostor pro dopracování po veřejném projednání    
 

- plochy pro vedení sítí technické infrastruktury v nezastavěném území doporučujeme nezařazovat do 
zastavitelných ploch (viz porada zástupců úřadů územního plánování dne 26.2.2013) 
Vyhodnocení: tento požadavek nebyl předmětem zadání změny, proto bude řešen následně v rámci 
zprávy o uplatňování, kde může být součástí zadání změny ÚP.  
 
Upozorňujeme pořizovatele na povinnost upravit návrh ÚP před veřejným projednáním v souladu s 
novými předpisy (článek II zákona č.350/2012 Sb., Přechodná ustanovení novely stavebního zákona a 
článek II, Přechodná ustanovení vyhlášky).  
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 
územním plánu jejich odstranění a předložení návrhu ÚP krajskému úřadu k posouzení, zda uvedené 
nedostatky byly odstraněny. 
Vyhodnocení: na základě tohoto požadavku pořizovatel zajistil úpravu dokumentace a tato byla 
předložena nadřízenému orgánu dne 24.3.2014 k posouzení a bylo vydáno souhlasné stanovisko viz 
níže. 
14. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor územního plánování a SŘ . 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu změny č.1 ze dne 9.4.2014 čj.KUZL      
17947/2014 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ÚP a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování 
ve smyslu § 50 odst.8 stavebního zákona potvrzuje odstranění nedostatků z hlediska souladu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Nedostatky uvedený v předchozím vyjádření byly 
odstraněny. Návrh změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní 
stav ke dni 5.10.2012.     
Vyhodnocení: vzato na vědomí 
 
Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu 
upozorňujeme, že v předloženém návrhu územního plánu byly zjištěny nepřesnosti, proto 
doporučujeme pořizovateli, aby jej znovu překontroloval a nechal projektantovi upravit před veřejným 
projednáním, např.:  
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- hlavní využití u ploch občanské vybavenosti specifických forem OX není v souladu s metodikou 
KÚZK. Využití plochy 908 ve formě psího útulku uveďte v rámci přípustného využití s označením této 
plochy. Pokud tak nebude učiněno, bude umožněno umístit psí útulek do všech ploch OX. Zároveň by 
bylo vhodné upravit hlavní využití u všech ploch s rozdílným způsobem využití dle metodiky KÚZK, 
tzn. stanovit pouze jedno hlavní využití dle názvu daného typu plochy a vše ostatní uvést v rámci 
přípustného využití  
Vyhodnocení: regulativ byl upraven tak, že bylo vyznačeno pouze jedno hlavní využití, v rámci 
přípustného využití je umístění psího útulku specifikováno na ploše 908.         
 
- dle metodiky KÚZK doplňte do hlavního výkresu (změna i návrh právního stavu) tabulku s 
návrhovými plochami a do výkresu VPS a VPO (změna i návrh právního stavu) tabulku pro předkupní 
právo a vyvlastnění (viz vzorové výkresy na webových stránkách krajského úřadu)  
- z hlavního výkresu odstraňte vrstvu vrstevnic  
- upravte jednotlivé výkresy v rámci grafické části změny (výrok i odůvodnění), tak aby byly vzájemně 
v souladu  
- ve výkresu širších vztahů upravte text legendy u vypouštěných ploch na: „území chráněné pro 
akumulaci povrchových vod (územní rezerva) k vypuštění v souladu se ZÚR ZK“ a „suchá vodní nádrž 
(návrh) k vypuštění v souladu se ZÚR ZK“  
- zajistěte návaznosti biokoridorů ÚSES v hlavním výkresu návrhu právního stavu (např. severní část 
řešeného území). Zároveň upravte vymezení prvků ÚSES, tak aby nebyly vymezovány na plochách 
zemědělských Z 
Vyhodnocení: výše uvedené úpravy byly v dokumentaci projektantem upraveny v dokumentaci pro 
veřejné projednání.   
 
b) Vyhodnocení připomínek   
V rámci společného jednání bylo doručeno vyjádření  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor přípravy 
staveb Brno, Šumavská 33 , ve znění: 
 
Vzhledem k tomu, že předmětnou změnou ÚP není dotčena silnice I/35 procházející řešeným 
územím, nemáme k projednávanému návrhu Změně č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm připomínky.    
Vyhodnocení: vzato na vědomí.  
 
c) Vyhodnocení konzultací   
V rámci společného jednání neproběhly žádné konzultace.  

 

II.2.1 Výsledek přezkoumání v rámci změny č.1 
 
Pořizovatel přezkoumal změnu č.1 územního plánu a konstatuje že je v souladu s Politikou územního 
rozvoje ČR 2008 schválenou usnesením vlády ČR dne 20.7.2009 pod č. usnesení 929 v platném 
znění a že je v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje, které byly vydány 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008, č. usnesení 0761/Z23/08 ve znění Aktualizace zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 

pod č. usnesení 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 5.10.2012. Dále s  cíli a úkoly územního plánování, 

zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 
ochranu zastavěného území. 
Dále přezkoumal změnu územního plánu ve vztahu k požadavkům stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů a ve vztahu k požadavkům zvláštních právních předpisů konstatuje jejich 
soulad.       
 
 

III. 1.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 
 
V rámci projednávání návrhu ÚP nebyl dotčenými orgány vznesen požadavek na vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území, proto nebylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

 

III.2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v rámci změny č.1 
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a) Základní informace 
V rámci projednání návrhu zadání věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody vydal stanovisko, 
ve kterém nevyloučil významný vliv změny územního plánu  na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblast (Natura 2000) a současně byl uplatněn požadavek na posuzování změny č. 1 územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm ve smyslu ustanovení §10i a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a proto bylo zpracováno 
„Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území“ v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb,, o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Vyhodnocení vlivu změny č.1 územního plánu  na vyvážený vztah územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel 
řešeného území je důležitým úkolem vedoucím k zajištění cílů územního plánování stanovených  
paragrafem 18 stavebního zákona. Důležitým podkladem pro Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj 
území je Hodnocení vlivu změny č.1 územního plánu na životního prostředí (SEA) a Hodnocení vlivu 
změny č. 1 územního plánu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy (Natura 2000).                  
 
b)Výsledky vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území  
Jedná se o vyhodnocení vlivů návrhu změny č.1 územního plánu na vyvážený vztah územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel 
řešeného území. Předmětné hodnocení dospělo k závěru, že předložená koncepce nebude mít za 
dodržení doporučení vyplývajících z posouzení SEA a posouzení Natura 2000 významný negativní 
vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.  
 
 

IV.1.  Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (jak 
bylo zohledněno):  
V rámci projednávání návrhu ÚP nebylo požadováno  Krajským úřadem Zlínského kraje  vyhodnocení  
vlivů na životní prostředí, proto nebylo řešeno.    
 

IV.2.  Stanovisko krajského úřadu Zlínského kraje dle § 50 odst.5 stavebního 
zákona (jak bylo zohledněno):  
 

KÚ Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  

oddělení ekologických rizik , KUZL 1410/2014 ŽPZE-VU (výtah ze stanoviska, úplné znění je 

uvedeno v příloze C 5)        
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle § 22 
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
vydává SOUHLASNÉ STANOVISKO k posouzení vlivů na životní prostředí „Změny č. 1 územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm“za dodržení následujících podmínek: 

 

• bude vypuštěna plocha Z1/3, a to vzhledem k jejímu plošnému rozsahu a umístění do citlivé 
krajinářské polohy; vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 6510 (další negativní 
vlivy jsou podrobně uvedeny v části III. Hodnocení koncepce). 

• bude vypuštěna plocha Z1/9, a to vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště 6510 
a faktu, že je součástí lokálního biocentra. 

• bude vypuštěna plocha Z1/10 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• bude vypuštěna plocha Z1/16 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• bude vypuštěna plocha Z1/17 z důvodu zhoršení migrační propustnosti území, polohy 
v ochranném pásmu lesa a blízkosti střelnice, kde nelze vyloučit nadlimitní zátěž impulzním 
hlukem. 

• bude vypuštěna plocha Z1/20, a to vzhledem k záboru plochy s možným výskytem přírodního 
stanoviště 6510, které zde tvoří kvalitní, druhově velmi bohaté porosty, přičemž v blízkém okolí 
lokality je potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu – vstavače mužského (Orchis mascula). 

• zredukovat plochu Z1/18, a to vzhledem k záboru plochy s možným výskytem přírodního 
stanoviště 6510.    
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Odůvodnění (výtah):  
Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je předkládána v jedné variantě. 
Vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na životní prostředí bylo 
zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního zákona.  
Podle zpracovatele dokumentace Vyhodnocení může mít uplatnění koncepce územního plánu města 
negativní vliv na veřejné zdraví (plochy Z1/3 a Z1/17), na územní systém ekologické stability (plochy 
Z1/9, Z1/10 a Z1/16), na fragmentaci krajiny (plochy Z1/3 a Z1/17 představují potenciální migrační 
bariéru velkých savců), na faunu a flóru (změna funkčního využití u ploch BI, SO.3, příp. RZ) 
a případně na vodní režim v krajině (dílčími změnami Z1/1, Z1/3, Z1/8, Z1/9, Z1/10, Z1/14, Z1/16, 
Z1/17 a Z1/17 může dojít k lokálnímu zhoršení odtokových poměrů). 
Ze závěrů Vyhodnocení je patrné, že změna č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm vyvolává především tyto 
střety: 

• Plocha Z1/3 vzhledem k jejímu plošnému rozsahu a umístění do citlivé krajinářské polohy při 
rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. Vymezení plochy 
generuje zábor přírodního stanoviště. Záborem dojde také k narušení ekotonového efektu, 
likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by možného potravního biotopu žluny šedé. Dále 
zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro obojživelníky. 

• Plocha Z1/9 vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště a dílčích změn Z1/9, Z1/10 
a Z1/16 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• Plochy Z1/20, Z1/18 vzhledem k předpokladu záboru přírodního stanoviště. 

Vzhledem k dostatečnému rozsahu ploch individuálního bydlení (BI) vymezeném v platné ÚPD, které 
nejsou doposud zastavěny, se zpracovateli Vyhodnocení jeví z tohoto pohledu jako problematické 
dílčí změny Z1/1, Z1/3, Z1/9, Z1/6, Z1/9, Z1/10, Z1/14, Z1/16, Z1/17, Z1/20; dílčí změny Z1/9, Z1/10 
a Z1/16, které předpokládají omezení plochy stávajících biocenter, jsou v přímém rozporu 
s požadavky Státní politiky životního prostředí ČR v této oblasti. Zpracovatel Vyhodnocení má za to, 
že navrhované dílčí změny Z1/2 a Z1/4 v návrhu Změny č.1 ÚPD Rožnov pod Radhoštěm 
pravděpodobně znemožní realizaci plánovaného průtahu jádrovým územím. Účelnost a dopravní 
význam této komunikace je však dle zpracovatele Vyhodnocení sporný (fragmentace parku, který je 
biocentrem, zavlečení dopravy do jádrového území). 
Zpracovatel Vyhodnocení dále doporučuje u dílčích změn Z1/1 a Z1/14 řešit odkanalizování území 
tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních vodotečí a zbytečnému zatrubnění odvodňovacího 
příkopu, který je využíván v období jarních migrací k rozmnožování obojživelníků. U plochy č. 1 dále 
nedoporučuje zbytečně zasahovat do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku (kácení). 
Tato zmírňující opatření nejsou ve fázi územního plánování relevantní, jelikož jsou navržena pro fázi 
realizace záměrů na navrhovaných plochách, proto nebudou uvedena jako součást tohoto stanoviska, 
avšak je třeba je respektovat v následujících řízeních. 
Podmíněně pozitivně hodnotí zpracovatel Vyhodnocení navrženou dílčí změnu Z1/4, která by 
v konečném důsledku mohla vést k revitalizaci Paláčkova mlýna. 
 
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru konstatuje, že předložená koncepce nebude mít 
významný negativní vliv na celistvost a příznivý stav předmětů ochrany předměty ochrany lokalit 
soustavy NATURA 2000. Z hlediska potenciálních dopadů na EVL Beskydy a jeho předměty ochrany 
se zpracovateli Posouzení jako nejvýznamnější faktor jeví úbytek lučních biotopů a to přírodního 
stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis). Jejich zábor generují některé z návrhových ploch změny č. 1 ÚP a zejména pak plošně 
rozsáhlejší zábory současného platného územního plánu. Zvýšený úbytek je tedy zvláště patrný 
zejména v kumulativním kontextu návrhových ploch stávajícího platného ÚP, které bylo nutno během 
vyhodnocení změny č. 1 zohlednit. Proto byla v rámci hodnocení navržena opatření ke zmírnění 
případných negativních vlivů předmětné koncepce na EVL a PO, kde se jedná zejména o vypuštění 
některých návrhových ploch změny č. 1 ÚP. 
 
Zpracovatel Posouzení doporučuje z ÚP vypustit následující plochy: 

• Obě plochy lokality č. 3, a to vzhledem k jejich plošnému rozsahu a umístění do citlivé 
krajinářské polohy při rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. 
Vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 6510. Tvoří je zde kvalitní, druhově 
bohaté porosty s mokřadními enklávami s prameništi. V blízkém okolí lokality je potvrzen 
výskyt zvláště chráněného druhu - vstavače mužského (Orchis mascula). Záborem dojde také 
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k narušení ekotonového efektu, likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by možného potravního 
biotopu žluny šedé. Dále zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro 
obojživelníky. 

• Plochu č. 9, a to vzhledem k záboru plochy s výskytem přírodního stanoviště 6510 (středně 
kvalitní porosty). Plocha je navíc navržena do prostoru vymezeném jako lokální biocentrum; 

• Plochu č. 20, a to vzhledem záboru plochy s výskytem přírodního stanoviště 6510, které zde 
tvoří kvalitní, druhově velmi bohaté porosty, přičemž v blízkém okolí lokality je potvrzen výskyt 
zvláště chráněného druhu - vstavače mužského (Orchis mascula). 

 
Dále zpracovatel Posouzení doporučuje: 

• U plochy č. 1 a 14 řešit odkanalizování území tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních 
vodotečí a zbytečnému zatrubnění odvodňovacího příkopu, který je využíván v období jarních 
migrací k rozmnožování obojživelníků. U plochy č. 1 dále nedoporučuje zbytečně zasahovat 
do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku (kácení); 

• U plochy č. 18 řešit její plošnou redukci. 
 
Vyhodnocení: stanovisko je respektováno     
 
Na základě stanovisek dotčených orgánů včetně stanoviska KÚ Zl. kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, oddělení ekologických rizik a   na základě vyhodnocení  Posouzení vlivu ÚPD  na životní 
prostředí(SEA) a Posouzení vlivu ÚPD dle § 45i (Natura 2000) jsou plochy lokalit č. 3, 9, 10, 16, 17  a 
20 z návrhu změny č.1 územního plánu vyloučeny. Plocha č.18 je redukována.      
 
V.1.   Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení   
zastavitelných ploch: 

 
Územním plánem Rožnov pod Radhoštěm je vymezeno zastavěné území a jsou navrženy 
zastavitelné plochy. Navrhované plochy vychází z demografické prognózy a potřeb území. Úpravou 
územního plánu nevznikají nové návrhové plochy pro rodinnou a bytovou výstavbu oproti původnímu 
územnímu plánu, který byl schválen 17.9.2002.  
 
V.2. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení   
zastavitelných ploch v rámci změny č.1  
 
Pořizovatel vyhodnotil potřebu vymezení dalších zastavitelných ploch a nemožnost využití již 
vymezené zastavitelné plochy dle § 55 odst.4 stavebního zákona následně:  
Využitelnost značné části zastavitelných ploch v platném územním plánu je omezená vedením 
inženýrských sítí, které jsou reálně nepřeložitelné. V důsledku toho dochází u zastavitelných pozemků 
k omezením v organizaci zástavby. V rámci změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm bylo 
posouzeno, že části návrhových ploch BI 140, BI 141 a BI 160 nelze pro výstavbu objektů bydlení 
využit z důvodu, že se nachází v ochranném a bezpečnostním  pásmu vysokotlakého plynovodu 
(bezpečností pásmo 40m a ochranné pásmo 8 m). Jako vhodnou náhradou za takto nevyžité plochy 
jsou proto ve změně č.1 navrženy nové plochy návrhové plochy pro bydlení individuální.  
Jedná o tyto plochy:  Z1/1 Horní Paseky  Sladské I,  Z1/5 Na Láni, Z1/6 Horní Paseky, Z1/13 
Kramolišov Nad zahrádkami, Z1/14 Sladské II, Z1/18 Hážovice,  Z1/24 U Sladského potoka II, 
Nové zastavitelné plochy byly podrobně posuzovány z hledisek návaznosti na zastavěné území a 
prostorové návaznosti ploch vzájemně nekolidujících funkcí. Do návrhu územního plánu byly 
zapracovány pouze lokality, které byly nekonfliktní a byla k nim vydána kladná stanoviska dotčených 
orgánů.    
Územním plánem Rožnov pod Radhoštěm je vymezeno zastavěné území a jsou navrženy 
zastavitelné plochy. Navrhované plochy vychází z demografické prognózy a potřeb území. Změnou 
č.1 není narušena urbanistická koncepce územního plánu který byl vydán opatřením obecné povahy 
č.04/2011 s nabytím účinnosti 30.12.2011.  Podrobné vyhodnocení je obsaženo v textové části 
odůvodnění (příloha č.B.2.a tohoto opatření obecné povahy) zpracované projektantem –kapitola 4.   
 
 

VI.1. Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP Rožnov pod 
Radhoštěm   
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem města Rožnova pod Radhoštěm RNDr. Václavem 
Mikuškem v souladu s § 53 odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednávání úpravy 
územního plánu . Námitky ve smyslu § 52 odst. 2 nebyly vzneseny , proto se o nich nerozhoduje.  
     

  
1.   Rozhodnutí o námitkách uplatněných v návrhu ÚP Rožnov pod Radhoštěm   

 
Nejpozději při veřejném projednání, které se uskutečnilo  dne 20.9.2011 mohli vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit námitky. Ve stanovené lhůtě  nebyly podány 
námitky a proto se o nich nerozhoduje.  
 

2.   Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k připomínkám a námitkám   
      k návrhu územního plánu města Rožnově pod Radhoštěm:  
     Na veřejném projednávání návrhu  dne nebyla  uplatněna stanoviska dotčených orgánů  
     k připomínkám a námitkám. 
        

VI.2. Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu změny č.1 územního plánu  
Rožnov pod Radhoštěm  dle § 52 stavebního zákona 
 
Nejpozději do 7 ode dne veřejného projednání, které se uskutečnilo  dne 29.5.2014, mohl každý 
uplatnit připomínky a  vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a 
zástupce veřejnosti mohli uplatnit námitky. Ve stanovené lhůtě byly podány námitky, a proto  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem města Rožnova pod Radhoštěm RNDr. Václavem 
Mikuškem v souladu s § 53 odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednávání a současně 
zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách k návrhu územního plánu. 
 
Návrh rozhodnutí o námitkách: 
 
Námitka č.1 : 
   
Ing.I. K.  
Jako vlastník pozemku parc.č. 2666/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, podáním ze dne ne 2.6.2014 
podal námitku proti návrhu změny č.1.  
(V rámci pořizování změny č.1 ÚP Rožnov p.R. nebylo vyhověno žádosti na změnu plochy krajinné 
zeleně na plochu pro bydlení individuální, lokalita byla předmětem projednávání změny jako Z1/3, 
proto ji pořizovatel  vyhodnocuje jako námitku.) 
 
Znění námitky:  
„Podávám námitky proti návrhu změny č.1 územního plánu ve vztahu k lokalitě Dolní Paseky, U 
střelnice č.1,Rožnov pod Radhoštěm (v návrhu územního plánu lokalita Z 1/3. Námitky se týkají 
následujícího: „ jedna z nich je v jihovýchodním svahu u polní cesty Putýrky. Plocha je v blízkosti 
střelnice a zasahuje do pásma 50m od lesa. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu a zasahuje do 
vzdálenosti 50 m od okraje stávajícího lesa. K umístění staveno této vzdálenosti od lesa je podle § 14 
zákona č.289/1995 Sb., lesní zákon, nutný souhlas orgánů státní správy lesů. Východní část lokality 
bezprostředně navazuje na zastavěné území střelnice a zastavitelné území bydlení. Vzhledem 
k bezprostřední blízkosti střelnice nelze vyloučit nadlimitní zátěž hlukem. V předmětném území byl 
zjištěn výskyt populace zvláště chráněných druhů rostlin  živočichů - konflikt § 49 a § 50 zákona 
114/92 Sb. Požadovaná rozsáhlá plocha je součástí území, které představuje typ krajiny tvořící 
vhodný přechod meziměstskou zástavbou a hornatějším zalesněným územím Veřovických vrchů. 
Plocha je spolu s širším okolím cenná také z krajinářského hlediska. Jedná se o území západně 
zvedajících se luk se sporadickou zástavbou, kdy jihozápadní část enklávy zahrnuje i starý ovocný 
sad, je dosud využívána k hospodaření a navazuje na tradici původního pasekářství-rozpor s § 12 
odst.2-ochrana krajinného rázu, především s jeho estetickou a přírodní složkou.“           
 
„K předmětnému uvádím: nevznáším námitku vůči návrhu změny územního k celé lokalitě výše 
uváděné jako Z1/3, ale výhradně a pouze vztahující se k předmětné parcele 2666/4. 
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Uvedená parcela sousedí s parcelou 2666/2, která je v současné době již znovu rozparcelována 
s vydaným stavebním povolením zařazena do zastavitelného území. Rovněž další sousedící parcely 
již mají vydáno stavební povolení na stavbu studen. Kratší stranou navazuje na stávající 
komunikaci/nikoliv polní cestu/. Druhá strana navazuje na parc.č.2666/1 a další a za ní teprve 
následuje objekt střelnice. Druhá kratší strana parcely navazuje na vytýčenou polní cestu spojující 
komunikaci umožňující k parcelám lesem. Uvedený pozemek tvoří tedy souvislou frontu se 
zastavitelným územím.  
Ke stanovisku SCHKOB uvádím toto: uvedené stanovisko vychází ze stávajícího využití pozemku, 
který je pouze kosen na seno, nenachází se na něm žádná zeleň a výjimkou starého a odumírajícího 
ozelenění příkopu. V případě zastavění pozemku stavbou nedojde v žádném případě k narušení 
ekosystému, ba právě naopak. Lze předpokládat další výsadku zeleně , obnovu habroví na příkopu a 
to vzhledem k rozloze pozemku a snaze uživatele (tedy mne) o zajištění soukromí.K migraci zvěře lze 
využit pozemky 2666/1 popř. další. Tedy zvěř a ptactvo mohou prostor využívat naprosto bez 
omezení. Názor na zvýšenou hladinu hluku považuji za zcela mimo realitu. A to jednak z důvodu, že 
střelnice je zcela nefunkční a řadu let tomuto účelu nevyužívaná. Výjimkou jsou sporadické hudební 
akce zhruba 2x ročně . I kdybych připustil možnost použití střelnice původnímu účelu, byla by to 
otázka především pro CHKO, protože by tento problém zasáhl do oblasti jejich zájmu a o migraci 
zvěře by nemohla být vůbec  řeč. 
Jiná situace nastane v případě, kdy změna územního plánu v této lokalitě způsobem, jak navrhuji 
nebude provedena. V tomto případě začnu uvedený pozemek a související další využívat v souladu 
se stávajícím stavem a to pro chov ovcí a koz, umístěných v el. ohradníku a hlídaných psy.Rovněž na 
pozemku bude umístěna stavba vztahující se k předmětnému chovu. Uvedené využití pozemku je 
zcela v souladu se stávajícím územním plánem, není v rozporu s žádným zákonným předpisem a 
dovoluji si tvrdit, že dojde zcela k zamezení jakékoliv migrace zvěře a hnízdění žluny šedé. Současně 
ale rovněž vyvolá stížnosti stávajících uživatelů nemovitostí na zápach, hluk, zvýšený provoz po 
komunikaci apod. Předesílám, že o této variantě budoucího možného využití pozemku informuji 
vlastníky v předmětné lokalitě s tím, že případné výhrady a připomínky mají adresovat pouze 
příslušným orgánům samosprávy a státní správy.  
V souvislosti s výše uvedeným dále vznáším námitku vztahující se k hodnocení a posouzení potřeb 
pro bydlení v Rožnově pod Radhoštěm. Uvedené konstatuje, že v současné době není potřeba 
zvyšovat fond ind. bydlení. Není mi známo, z jakých údajů zpracovatel vycházel, ale údaje realitních 
agentur mají opačný trend.Dle realitních agentur stávající nabídka v Rožnově klientům nevyhovuje 
zejména:  
a) nevhodná lokalita 
b)cena, jeden z hlavních důvodů, proč řada klientů volí např. Zubří 
c)nevyhovující výměra, pozemky jsou nabízeny vesměs malé, nebo naopak velmi velké, chybí střední 
úroveň. 
Nutno ještě zdůraznit, že v dnešní době dává řada klientů přednost lokalitě ve vztahu k přírodě, 
respektující ale poměrně velkou míru soukromí. 
 
Závěrem bych chtěl ještě uvést toto: pozemek jsem dostal jako restituční náhradu za státem zabrané 
stavební pozemky 2241/2-3 kat.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Pracovnicí Pozemkového fondu mi bylo 
řečeno, že přidělený pozemek bude spadat pod zastavitelné pozemky, a že na něm bude možno 
provést individuální výstavbu, což nyní navrhovaná změny územního plánu neumožňuje. Nezbývá mi 
než konstatovat, že jsem byl v podstatě okraden 2x. Jak Československý, tak potažmo Český stát mi 
brání a znemožňuje využívat nemovitost v souladu s mými potřebami a zřejmě budu nucen se obrátit 
na příslušné orgány s otázkou omezení vlastnického práva a zmařenou investici. 
Navrhuji změnu usnesení o územním plánu města Rožnov pod Radhoštěm tak, že se pozemek 
2664/4 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm zařazuje do kategorie zastavitelného území.“                       
 
Návrh rozhodnutí o námitce:   
Výrok: námitka se zamítá   
 
 
Odůvodnění:  
Pořizovatel po obdržení žádosti o změnu územního plánu provedl  prohlídku lokality v terénu a 
shledal, že se  navržená plocha  nachází v bezprostřední blízkosti povolené střelnice. Záměr byl také 
projednán  v komisi výstavby a ÚP  (zápis č.1 z komise VUP ze dne 8.2.2012), která jeho pořízení 
nedoporučila. Odbor výstavby a ÚP na základě svého odborného posouzení při předložení záměru 
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v zastupitelstvu města dne 17.4.2012 ve svém podání  záměr pořízení změny v dané lokalitě 
nedoporučil. Zastupitelstvo města záměr na základě svých kompetencí pořizování změny v této 
lokalitě  odsouhlasilo, následně  pořizovatel vypracoval a projednal zadání pro změnu č.1. V rámci 
zadání uplatnily dotčené orgány ochrany přírody stanoviska, ve kterých bylo požadováno vypracování 
posouzení vlivů ÚPD dle § 45i zákona č.114/1992 Sb.a posouzení dle § 10i zákona č.100/2001 Sb, o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Dle vypracovaných posouzení pořizovatel shledal, že změna funkčního využití v lokalitě Z1/3 (jejíž 
součástí je pozemek parc.č.2666/4 k.ú. Rožnov p.R. )  je konfliktní. Dle „Posouzení vlivu změny č.1 
ÚP Rožnov pod Radhoštěm dle § 45 i zákona č.114/1992 Sb.“ zpracovaného Ing. Koláčkem lze 
předpokládat přímo na daném pozemku , který je momentálně loukou, zejména zábor druhově bohaté 
polokulturní louky – přírodního stanoviště, jež je předmětem ochrany v rámci EVL. Zastavění pozemku 
by znamenalo riziko likvidace perspektivního biotopu z hlediska potencionálního výskyty zvláště 
chráněných druhů rostlin a také dotčení potravního stanoviště pro chráněné druhy živočichů (čápa 
černého a žlunu šedou) a zhoršení migrační propustnosti v území (kuňka žlutobřichá, čolek 
karpatský).  
Dle  „Posouzení vlivu změny č.1  na životní prostředí ve smyslu § 10 i zákona č.100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí“ zpracovaného Ing. Mitevem bylo doporučeno plochu Z1/3, jejíž 
součástí je pozemek parc.č.2666/4, vyloučit. A to vzhledem k jejímu plošnému rozsahu a umístění do 
citlivé krajinářské polohy při rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem . 
Vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 6510 (extenzivní sečené louky nížin a 
podhůří). Negativním faktorem je také blízkost střelnice (střelnice není zrušená, nelze vyloučit 
nadlimitní zátěž impulsním hlukem). 
Dle PUR bylo území města Rožnova p.R. zařazeno do Specifické oblasti Beskydy SOB2.Jedním z 
úkolů územního plánování je vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského 
charakteru, zejména vymezením vhodných lokalit pro zatravňování a pastvinářství, což by případná 
změna funkčního využití dané plochy znemožnila.      
Z uvedeného vyplývá, že lokalita je konfliktní a zařazení pozemku parc.č.2666/4 do plochy pro bydlení 
je v přímém rozporu s PUR. Lokalita byla shledána nevhodnou dle Posouzení vlivu změny č.1  na 
životní prostředí ve smyslu § 10 i zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí“  a 
dle Posouzení vlivu změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm dle § 45 i zákona č.114/1992 Sb.“  
Pořizovatel se řídil jako jedním z pokladů při rozhodnutí o námitce Politikou územního rozvoje ČR 
2008, schválenou usnesením vlády ĆR ze dne 20.7.2009 č.929 (dále jen PUR). Z PUR vyplývají 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Dle kapitoly 2.2. 
odst.20 PUR mají být rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovány 
do co nejméně konfliktních lokalit. S ohledem na to, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou 
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustav Natura 2000, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod, ochrany zemědělského  půdního fondu a lesního půdního fondu.Dále vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a 
udržování ekologické stability a zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny.  
Dle Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (nabytí účinnosti 5.10.2012) je území města 
Rožnova pod Radhoštěm zařazeno do rozvojové osy nemístního významu N-OB1. Úkolem územního 
plánování je mimo jiné dbát na minimalizaci negativních vlivů územního rozvoje na jeho přírodní a 
krajinné hodnoty.   
Pořizovatel obdržel k záměru negativní stanoviska  dotčených orgánů Správy chráněné krajinné 
oblasti Beskydy a Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik.  
 
Podatel dále namítá že sousední pozemky jsou zařazeny do zastavitelného území a rozparcelovány. 
Tyto plochy však byly zařazeny do zastavitelných ploch  územním plánem schváleným ZM usnesením 
č. XXIII/18  17.9.2002 a následně potvrzeny upraveným  územním plánem s nabytím účinnosti 
30.12.2011, což nelze pokládat za důvod pro další zábor ploch.  
Co se týká střelnice, jedná se o zařízení, na které je vydáno pravomocné stavební povolení a nelze 
tedy uvažovat s tím, že zde činnost není možná.   
Pokud se jedná o nastínění činnosti vlastníka, pokud mu nebude vyhověno, tj. pasení obcí a koz 
pomocí elektrických ohradníků a psů, případně postavení stavby pro chov zvířat, nelze v současné 
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době toto přejímat. Nutno pouze konstatovat že pakliže tyto činnosti budou realizovány v rámci 
platných právních předpisů, je pastva ovcí a koz v dané lokalitě žádoucí.  
Podatel dále vznáší námitku vztahující se k posouzení potřeb pro bydlení v Rožnově pod Radhoštěm. 
Projektant změny i pořizovatel vycházejí z Rozboru udržitelného rozvoje území, který byl zpracován 
jako součást 2.úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Rožnov pod Radhoštěm. 
Z něho vyplývá, že vzhledem k útlumu počtu obyvatel a k výměře navrhovaných ploch pro bydlení 
není velký nárůst dalších ploch pro bydlení žádoucí. Na základě vypracovaných posouzení   
pořizovatel v souladu s PUR vyhodnotil zařazování konfliktních lokalit do dalších zastavitelných ploch 
jako nevhodné.  
Dále podatel uvádí, že pozemek dostal jako restituční náhradu s příslibem od pozemkového fondu, že 
na něm bude možno provést individuální výstavbu, je mu bráněno užívat nemovitost v souladu se 
svými  potřebami a zřejmě se bude muset obrátit na příslušné orgány s otázkou omezení vlastnického 
práva a zmařenou investici.  
K tomuto pořizovatel sděluje, že není odpovědný za příslib pracovníků pozemkového fondu. K 
omezení vlastnického práva zde dle názoru pořizovatele nedochází, neboť předmětný pozemek bude i 
nadále možno užívat dle jeho kategorie dle katastru nemovitosti tj. trvalý travní porost.     
Ani vysoká cena zastavitelných pozemků v Rožnově pod Radhoštěm nemůže být pro pořizovatele 
podnětem pro zabírání dalších ploch pro bydlení.      
 
Pořizovatel při projednávání změny č.1 územního plánu postupoval v souladu se stavebním zákonem. 
Po společném jednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednávání tj. zaslaná stanoviska dotčených orgánů, ze kterých jasně vyplývá, že zařazení 
předmětné lokality do změny č.1 územního plánu by nebylo v souladu  se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů - stanoviskem  SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm a  
stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení ekologických rizik k návrhu změny č.1 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. Pořizovatel vyhotovil pokyny pro dopracování návrhu po 
společném jednání tak, aby výsledný návrh nebyl v rozporu s požadavky podle zvláštních právních 
předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, což by znamenalo nezákonnost. Proto dle pokynů pro 
dopracování návrhu změny č.1 územního plánu bylo navrženo konfliktní lokality včetně lokality č.3 
vypustit.        
 
Po posouzení všech podkladů a na základě vlastního šetření v terénu pořizovatel došel k názoru, že 
lokalita je konfliktní. Z důvodu existence stávající střelnice a dále vzhledem k poloze lokality ve 
vyvýšené  okrajové části města, na svažitém pozemku pod celkem lesa, by mohlo dojít k narušení 
vyváženého vztahu mezi příznivým životním prostředím, hospodářským rozvojem a soudržností 
společenství obyvatel tj. k porušení rovnováhy udržitelného rozvoje území.   
 
Námitka č.2  
J. S.   
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3495/1 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, podáním ze dne  2.6.2014 
podal námitku proti vyloučení části pozemku parc.č.3495/1 ze stavebních ploch.  
(V rámci pořizování změny č.1 ÚP Rožnov p. R. nebylo vyhověno žádosti na změnu plochy krajinné 
zeleně na plochu smíšenou obytnou vesnickou, lokalita byla předmětem projednávání změny jako 
lokalita Z1/28, proto ji pořizovatel  vyhodnocuje jako námitku.) 
 
Znění námitky:  
„Podávám námitku ohledně vyloučení části mého pozemku č.3495/1 ze stavebních ploch. Dne 
29.5.2014 proběhlo veřejné projednávání ohledně změny č.1 územního plánu, na kterém však chyběli 
zástupci CHKO. CHKO vyslovilo stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, ve 
kterém se píše, že na mé ploše č.3495/1 - je “možný“ výskyt chráněného druhu vstavače mužského a 
proto pro mou plochu vyslovilo negativní stanovisko. Podle mého se CHKO mělo účastnit veřejného 
projednávání, zvláště když vyslovuje rozhodující stanovisko k územnímu plánu.  
Obhospodařuji pozemky o výměře 9,5 ha a chovám 6 kusů skotu. Samozřejmě striktně dodržuji 
veškerá zemědělská ekologická pravidla, zkrátka chráním a udržuji přírodu. Vlastním pozemky na 
mnoho lukrativnějším místě, které mi byly vyloučeny předem (po konzultaci na CHKO Rožnov). 
Požádal jsem o převedení části parcele č.3495/1 na stav. pozemek, uhradil částku 10.000,- Kč jako 
spoluúčast na úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu Rožnov, následně mi bylo sděleno, 
že musím tuto parcelu zmenšit. Zmenšil jsem ji tedy na nejmenší možné rozměry k výstavbě domku. 
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Část pozemku, o který žádám se již používá jako příjezdová cesta k zemědělské usedlosti-tudíž se 
v daném místě žádná chráněná rostlina nenachází (můžu poskytnout fotky, které jsou nafoceny před 1 
seči). Přípojka pitné vody, elektriky a obecní cesta jsou ve vzdálenosti max. 20m. Zmíněný domek by 
tedy v žádném případě nevybočoval z nynější zástavby - viz příloha s náčrtkem půdorysu stavby.  
Nadále chci obhospodařovat své pozemky, které mi otec s matkou svěřil, avšak současný dům 
neumožňuje spolužití 2 rodin - proto chci zde stavět. 
Žádám Vás tímto o písemnou odpověď.“     
 
Návrh rozhodnutí o námitce:  
Výrok: námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění:  
 
Zastupitelstvo města záměr dne 17.4.2012 schválilo pořízení změny územního plánu v dané lokalitě. 
Pořizovatel následně  vypracoval a projednal zadání pro změnu č.1územního plánu. V rámci zadání 
uplatnily dotčené orgány ochrany přírody stanoviska, ve kterých bylo požadováno vypracování 
posouzení vlivů ÚPD dle § 45i zákona č.114/1992 Sb. a posouzení dle § 10i zákona č.100/2001 Sb, o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
Dle vypracovaných posouzení pořizovatel shledal, že změna funkčního využití v lokalitě Z1/20 ( na 
části  pozemku parc. č. 3495/1 k. ú. Rožnov p. R.) je konfliktní. Dle „Posouzení vlivu změny č.1 ÚP 
Rožnov pod Radhoštěm dle § 45 i zákona č.114/1992 Sb.“ zpracovaného Ing. Koláčkem, byl shledán 
mírně negativní vliv (-1) na předmět ochrany č.6510 tj. extenzivně sečené louky nížin a podhůří. 
V rámci naplnění změny ÚP na předmětné ploše lze předpokládat její úpravy spojené se záborem 
druhově pestré polokulturní louky s výskytem přírodního stanoviště, jež je předmětem ochrany v rámci 
EVL (louka se jeví jako extenzivně využívaný travní porost). Nedaleko lokality je zaznamenán výskyt 
vstavače mužského. Nelze tak vyloučit riziko likvidace perspektivního biotopu z hlediska výskytu 
zvláště chráněných druhů rostlin. Dle návrhu konkrétních opatření je plochu doporučeno vypustit.     
Z  hlediska potencionálních dopadů na EVL Beskydy a jeho předměty ochrany se úbytek lučních 
biotopů a to přírodní stanoviště 6510 jeví  nejvýznamnějším faktorem.   
Pořizovatel se řídil jako jedním z pokladů při rozhodnutí o námitce Politikou územního rozvoje ČR 
2008, schválenou usnesením vlády ĆR ze dne 20.7.2009 č.929 (dále jen PUR). Z PUR vyplývají 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Dle kapitoly 2.2. 
odst.20 PUR mají být rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovány 
do co nejméně konfliktních lokalit. S ohledem na to, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat 
veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou 
důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustav Natura 2000, chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod, ochrany zemědělského  půdního fondu a lesního půdního fondu.Dále vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a 
udržování ekologické stability a zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině. V rámci územně 
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky 
a typy krajiny.  
 
Pořizovatel přezkoumal soulad požadavku na změnu funkčního využití předmětné plochy se 
stanovisky dotčených orgánů a zjistil, že změna funkčního využití předmětné plochy na plochu 
smíšenou vesnickou je  v rozporu se stanoviskem  Krajského úřadu Zlínského kraje, oddělení 
ekologických rizik k návrhu změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. Změna územního 
plánu může být vydána jen pokud se dospěje k dohodě se všemi dotčenými orgány. Schválený 
územní plán má dostatek návrhových ploch a do změny byly zařazeny pouze takové plochy, které byly 
nekonfliktní a vydaly k nim kladná stanoviska dotčené orgány. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města ze dne 26.10.2004 o podmínkách úhrady nákladů na 
zpracování změny ÚP vyvolané výhradní potřebou žadatele, byla  uzavřena před zahájením 
projednávání změny č.1 smlouva mezi  městem Rožnov p. R. a žadatelem o úhradě nákladů 
spojených se zpracováním změny územně plánovací dokumentace, dle které uhrazením nákladů    
nevzniká nárok na schválení změny. Žadatel proto o riziku věděl.       
  
 
Námitka č.3 : 
J. K.  
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Jako vlastník pozemku parc.č. 1186/2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, podáním ze dne  5.6.2014 a 
6.6.2014  podala námitku k lokalitě č.16 (Z 1/16) jako nesouhlas s vypuštěním plochy č.16 z územního 
plánu.  
(V rámci pořizování změny č.1 ÚP Rožnov p. R. nebylo vyhověno žádosti na změnu plochy přírodní- 
biocentrum na plochu bydlení individuálního,lokalita byla předmětem projednávání změny jako lokalita 
Z1/16, proto ji pořizovatel  vyhodnocuje jako námitku.) 
 
Znění námitky: 
 
I.Dne 29.5.2014 proběhlo ústní jednání ve věci „Změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm (dále jen 
„Změna“). Nesouhlasím s vypuštěním Změny č.16 (Z1/16) z územního plánu a podávám níže 
odůvodněné námitky, a to ve stanovené lhůtě. 
II.Ústního jednání se nezúčastnili zpracovatel „Změny č.1 Ing. Pavel Koláček, PhD.,držitel autorizace 
k posuzování vlivů dle § 45 i zák.č.114/1992 Sb., v platném znění ani oprávněný zástupce CHKOB se 
sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, tedy orgán který vydal, mně neznámé, negativní „stanovisko“ 
k ponechání změny č.16 v ÚP. Z jednání nebyl pořízen zvukový ani těsnopisný záznam jak zákon 
ukládá. Oznámení o konání jednání bylo doručeno veřejnou vyhláškou.“ 
 
Návrh na rozhodnutí o námitce: 
Výrok: Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění:  
Pořizovatel postupoval v souladu s § 22 stavebního zákona - Veřejné projednání. Dle § 22 odst.4 
stavebního zákona pořizovatel zajistil výklad územně plánovací dokumentace projektantem tj. 

autorizovaným architektem Ing.arch. Kolegarovou (osoba oprávněná podle zvláštního právního 
předpisu  k projektové činnosti ve výstavbě). Účast zpracovatele dokumentů, které jsou podkladem 
v procesu pořizování územně plánovací dokumentace není povinná.   
 
Dle § 22 odst.4 stavebního zákona  pořizovatel o průběhu projednávání vedl písemný záznam.      
Pořizovatel dle § 52 stavebního zákona - Řízení o územním plánu, pozval dotčené orgány včetně 
SCHKOB k veřejnému jednání ve stanovené lhůtě jednotlivě. Účast dotčených orgánů na jednání je již 
rozhodnutím každého z nich. 
Pořizovatel oznámení o konání veřejného projednání doručil veřejnou vyhláškou a současně  zveřejnil 
upravený návrh změny č.1 územního plánu včetně opatření obecné povahy a všech příloh na 
www.roznov.cz. V rámci zveřejněného opatření obecné povahy se mohla podatelka seznámit se 
zněním všech stanovisek dotčených orgánů podaných v rámci společného jednání, včetně stanoviska 
SCHKOB.     
Pořizování územně plánovací dokumentace se řídí stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy 
v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. správní řád. Projednávání územně plánovací dokumentace 
včetně a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území upravuje §50- §53 stavebního zákona. Nejedná 
se o samostatné projednávání posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001Sb. 
v platném znění.  O průběhu veřejného projednání jednání byl dle § 22 stavebního zákona pořízen 
písemný záznam. Není povinností pořizovatele pořizovat z veřejného projednání návrhu změny 
územního plánu zvukový ani těsnopisný záznam podle § 17 zákona č.100/2001 Sb.    
 
III. 
„1) Zadání změny č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm vychází zřejmě z požadavku SCHKOB se sídlem 
v Rožnově pod Radhoštěm vyloučit pro navrženou Změnu č.1 lokalitu Z1/16 vliv evropsky významné 
lokality(EVL) a ptačí oblasti (PO)- § 45i odst.1 zákona č.114/1992 Sb. 
Nedílnou součástí Změny bylo i vyhodnocení vlivu na životní prostředí SEA a vyhodnocení vlivu na 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti- § 45 i odst.2 zák.č.114/1992 Sb. 
Změnu bylo navrženo dále nesledovat z toho důvodu, že je součástí vymezeného lokálního biocentra, 
s možností výskytu chráněných druhů, záboru přírodního stanoviště, nežádoucí expanze do volného 
území.  
Koncepce byla vyhodnocena i z hlediska kumulativních vlivů:  
Uvádí se, že v několika případech je zesouladění faktického způsobu využití pozemků zesouladěno 
s jeho faktickým či skutečným stavem. V zadání se však nikde neuvádí, že Změna č.16 byla (parcela 
č.1186/2 zahrada, k.ú. Tylovice) dotčena stavebním povolením č.j.Vyst.1135/96/330/1 ze dne 
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23.7.1996. Byla povolena stavba prodloužení plynovodního řádu a elektrické přípojky NN na 
pozemcích parc.č.1197/1, 146, 1195, 1196, 1193, 1192, 1191, 1186/1 a 1186/2 v k.ú. Tylovice.Stavby 
jsou kolaudovány.    
K uvedené stavbě SCHOB se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm vydala pod 
sp.zn.CHKO/2671/96/802/Svob. ze dne 11.7.1996 písemný souhlas, a to dle přiložené projektové 
dokumentace stavby STL plynovodu-prodloužení stávajícího řádu, vypracované spol. IMPRO s.r.o. 
Meziříčská ul, p.o.box 119, Rožnov pod Radhoštěm s trasou přes pozemky parc.č.1197/1, 1196, 
1191, 1186/1 a 1186/2 k.ú. Tylovice a s požadavkem řešit elektrickou přípojku s použitím dřevěných 
podpěr jako podpěr venkovního vedení.  
Lze tedy konstatovat, že souhlasné stanovisko k vybudování inženýrských sítí udělila, z podnětu 
nadřízeného orgánu SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm a následně pak probíhalo příslušné řízení u 
stavebního úřadu.  
Na mnou jako investorem vybudované inženýrské sítě jsou v současné době napojeny 4 rodinné 
domy a další 5 dům se po dostavbě napojí. Za domem čp.2440 postaveným na parc.č.1186/3 se 
nachází hospodářská budova bez če. či čp. stojící na st.parc.č.1186/4 a bezprostředně za ní je parc.č. 
1186/2 zahrada (vznikla dělením parc.č.1186/1). 
Na pozemku parc.č.1186/2 je povoleno oplocení laťkovým plotem výšky 130 cm. Dosud je, s ohledem 
na plánovanou výstavbu RD, oplocena z 1 části laťkovým plotem a z 1 části plotem provizorním 
drátěným a přírodním (a to s ohledem na plánovanou výstavbu RD). V západní části parc.č.1186/2 
jsou vysazeny ovocné stromy. Na pozemku je vybudována zděná šachta a osazen vodoměr. Příjezd 
k parc.č.1186/2 je po , z větší části zpevněné, veřejné komunikaci. Sjezd z veřejné komunikace je 
ošetřen věcným břemenem s právem chůze a jízdy přes parc.č.1191/2 a přes parc.č.1186/1, kterou  
vlastním já spolu se synem a nebo přes pozemky parc.č.1190/1, 1187/6 a 1185 vesměs ostatní plocha 
ze strany východní.  
K chybnému zadání došlo zřejmě omylem, poněvadž např. u Změny č.10 bylo původně navrženo 
zesouladění skutečného stavu s ÚP s tím, že změnu lze podmíněně akceptovat jen jak stabilizovanou 
a bez možnosti dalšího rozvoje.  
Danou lokalitu bezprostředně navazující na zástavbu RD a těsně u hranice hospodářskou budovu a 
vybavenou inženýrskými sítěmi nelze vymezit jako „plochu přírodní“ a takto k ní přistupovat. Na 
pozemku se, kromě ovocných stromů, nenacházejí žádné jiné stromy, zahrada je pravidelně týdně 
sečena a plánovaná výstavba nemůže mít vliv na úbytek lučních biotopů ani neohrožuje zástupce 
obojživelníků či jiné živočichy, což konečně s celkového hodnocení vyplynulo.  
Sousední parcela č.1186/1 zahrada je bohatě vysazena okrasnými keři a rostlinami, stejně tak je 
uvažováno i vysazení parc.č.1186/2 zahrada poté až se vyjasní situace kolem plánované stavby RD. 
Z důvodu „předběžné opatrnosti“ se pak neuvádí vypustit plochuč.16 s ohledem na respekt na 
soustavu NATURA, čili tato kriteria splňuje. 
Změnou č.16 nedochází ani k zásadní změně urbanistické koncepce platného ÚP a jsou respektovány 
architektonické hodnoty širšího okolí a krajinného rázu. Na sousední parc.č.1186/1 je postavena 
roubená dřevostavba postavená po konsultaci s Valašským muzeem v přírodě a v souladu s okolní 
přírodou.  
 
Změna je doporučena vypustit proto, že „je v rozporu s režimem lokálního biocentra (USES)“. S tímto 
hodnocením zásadně nesouhlasím, což níže odůvodňuji: 
Ústního projednání se zúčastnil zastupitel, zástupce Města Rožnov pod Radhoštěm , ale nezúčastnil 
se orgán SCHKOB tedy orgán, který vydal jak předchozí zmíněné kladné stanovisko k vybudování 
inženýrských sítí na parc.č.1186/2, tak současně nesouhlasné stanovisko a z jeho podnětu jsou 
„posudky zpracovány“.Jednání se také nezúčastnil zástupce odboru výstavby (pouze odboru ÚP) jako 
doporučující orgán Změny č.1 ÚP Zastupitelstva města v 04/2012 a teď pořizovatel návrhu ÚP. 
Neformální sdělení, že se změnou č.16 zvýší hodnota pozemku 1186/2 nelze akceptovat.  
Nezrealizováním Změny č.16 nelze pominout vznik škody tím, že jsem jako investor zbudovala 
inženýrské sítě nejen pro potřebu svou a své rodiny, ale také pro další 4 rodinné domy. Není tedy od 
věci uvedenou kauzu zveřejnit a v této souvislosti posoudit splnění kriterií „ochrany přírody“ u níže 
postavených rodinných domů.         
Bod územní systém ekologické stability obecně odkazuje (bez bližšího odůvodnění) na to, že Změna 
č.16 je v rozporu s požadavky zák.č.114/1992 Sb., a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu.Zde je nutno uvést, že Změnu č.16 doporučil Zastupitelstvu obce odbor výstavby a ÚP 
spolu se stavební komisí. 
§ 55 odst.4 stavebního zákona se týká kompletně celé Změny č.1 a nelze tuto argumentaci uplatňovat 
odděleně od ostatních doporučených změn na pozemcích, které dosud nejsou zahrnuty do ÚP.  
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Politika územního rozvoje - Změna č.16 není doporučena s ohledem na „negativní“ vliv na krajinný ráz 
a přírodní hodnoty. Mimo jiné je zde kladen důraz na „hospodárné“ využití území, přednostní využití 
proluk, nově navržené plochy umisťovat v návaznosti na zastavěné území. Uvedená kriteria však 
Změna č.16 splňuje.  
Nově zastavitelné plochy jsou posuzovány z těchto hledisek: návaznost na zastavěné území, 
prostorová návaznost vzájemně nekolidujících funkcí, využití proluk a enkláv, zachování kompaktního 
tvaru sídla, rovnoměrnost plošného rozvoje, ochrana krajinného rázu, absence střetů s limity využití 
území a dobrá návaznost na infrastrukturu ploch nového záboru nezastavěného území. 
Pořizovatel Návrhu ÚP, který Zastupitelstvu Města Rožnov pod Radhoštěm navrhoval Změnu č.16 
přijmout teď navrhuje lokalitu č.16 vypustit. 
Schválení Změny č.16 Zastupitelstvem města bylo v 04/2012 a od té doby nedošlo k žádné změně. 
Změna č.16 navazuje na sousední zahradu, má společnou hranici s oplocením. Jedná se o proluku 
mezi stavbou na st.parc.č.1186/3 a stavbou hospodářské budovy na st.parc.1186/4 a ost.pl.(dříve 
úvozová cesta) dále přírodní krajinou mezi stromy a keři. Věcná břemena s právem chůze a jízdy 
navazují na zpevněnou veřejnou komunikaci, je vybudováno veřejné osvětlení.                      
§ 3 zákona specifikuje v příloze 1 „Záměr stavby „ke kterému se správa ochrany přírody vyjadřuje. 
Předmět posouzení vlivů záměru na životní prostředí je v § 4 zákona také jasně vymezen.  
Odst.1 písm. e) pak stanoví , že stavby , činnosti a technologie , které podle stanoviska orgánu 
ochrany přírody vydaného podle zvláštního předpisu (§ 45h a § 45i z.č.114/1992 Sb.) ve znění zákona 
č.218/2004 Sb. mohou „samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit evropsky významné 
lokality  nebo ptačí oblasti, tyto stavby, činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak 
stanoví ve „zjišťovacím řízení“. 
§ 5 odst.4 zákona pak ukládá i zkoumání příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, což 
zpracovatel zcela opomněl. 
Od věci není ani uvést nesoulad uváděný dne 29.5.2014 při ústním projednání Změny ÚP č.1 
s odkazem na ust. § 55 odst.3 stavebního zákona na volné zastavitelné plochy. Platnost „stanoviska“ 
je 5 let od jejího vydání s možným prodloužením o dalších 5 let. (§ 10 zákona). Takového posouzení 
však předloženo nebylo a počet uvedených volných zastavitelných ploch by se zcela jistě zredukoval.  
§ 17 odst.5 zákona pak ukládá pořizovateli z veřejného zasedání zápis údaje o účasti a dále pak úplný 
těsnopisný nebo zvukový záznam a tento je povinen zaslat mimo jiné i oznamovateli.  
Dle § 18 odst.1) hradí náklady spojené s posuzováním vlivů záměru na životní prostředí oznamovatel 
a má tedy právo na to, aby zpracovateli byly poskytnuty úplné informace k navrženému záměru, což 
se v dané věci nestalo. Územně plánovací podklady (ÚAP) lze z tohoto pohledu považovat za 
nedostačující. 
Vztah územního plánování a „ekonomické stability“ je v současné době založen stavebním zákonem a 
jeho prováděcí vyhláškou č.501/2006 Sb. Změna č.16 byla zastupitelstvem města doporučena 
k přijetí.  
V případě, že je pozemek parc. č. 1186/2 zahrada posuzován jako „významný krajinný prvek“ je 
nezbytná forma rozhodnutí ze strany CHKOB, nikoliv forma „závazného stanoviska“ (nenásleduje jiné 
rozhodnutí, pouze opatření obecné povahy podléhající přezkumu soudem bez možnosti řádného 
odvolání. 
Zásah do přírody lze očekávat minimální-jsou vybudovány veškeré inženýrské sítě, pozemek je zčásti 
oplocen a pravidelně jako zahrada udržován a uvedená kriteria splňuje.  
Změna je, dle  zadavatele Návrhu ÚP, „obtížně akceptovatelná z toho důvodu, že zasahuje do 
biocentra ÚSES“ za současného shrnutí, že přírodní stanoviště 3220, 3240, 5130, 7220, 8310, 9140, 
9410, 6210, 6230, 6430, 8220, 9110, 9130, 9170, 9180, 91EO buďto na území Města Rožnov pod 
Radhoštěm vůbec nevyskytují nebo jsou lokalizovány mimo dotčené prostory rozvojových lokalit 
přírodních hodnot (výskyt chráněných druhů rostlin či živočichů). Výměra parc.č.1186/2 je 1077 m2 a 
nikterak neovlivní existenci přirozeného či pozměněného avšak přírodě blízkého ekosystému. 
Uvedená lokalita je z hlediska zastoupených ekosystémů málo funkční, nedosahuje minimálních 
prostorových parametrů, není zde žádný stupeň ekologické stability. V případě možného výskytu 
chřástala polního či kropenatého je vyloučeno jeho hnízdění na posečené zahradě. Naopak je příznivé 
to, že by se mu v zimním období dostalo potravy.  
 
§ 2 odst.1,2 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění definuje pojem „ochrana přírody a krajiny“ 
§ 3 uvedeného zákona pak vymezuje náplň pojmů a úzce souvisí s hodnocením Změny dle § 45i 
tohoto zákona. Zpracovatel neuvedl žádný konkrétní  zákonný důvod k tomu, aby navrženou Změnu 
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č.16 nedoporučil přijmout. Obecný odkaz na zákon č.114/1992 Sb. a zákon č.186/2006 Sb, 
stavebního zákona nestačí.  
Zákon č.100/2001 Sb. v platném znění byl schválen v souladu s právem evropských společenství a 
upravuje, mimo jiné, postup správních úřadů a územních celků (obcí a krajů) při posuzování vlivů na 
životní prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají pouze vymezené záměry a koncepce, 
jejich provedení by mohlo závažně ohrozit životní prostředí. Rozsah posouzení zahrnuje vliv nejen na 
živočichy, rostliny, půdu, ekosystémy, ale také na hmotný majetek. Zadání Změny č.16 je v tomto 
směru naprosto nedostačující. “    
 
Návrh na rozhodnutí o námitce: 
Výrok: námitka se zamítá 
 
Odůvodnění:: 
Plocha č.16 se nachází v lokálním biocentru.Toto lokální biocentrum je součástí  závazné části ÚPD 
od 17.9.2002, kdy byl schválen územní plán města, a následně bylo potvrzeno úpravou územního 
plánu s nabytím účinnosti 30.12.2011. Stavební povolení na inženýrské sítě ( plynovod a el. vedení) 
bylo vydáno v době, kdy neplatil územní plán a nebyla schválena celková urbanistická koncepce 
města, platná ve schváleném ÚP od 17.9.2002..      
Vymezení systému ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství a příznivé 
působení na okolní méně stabilní části krajiny. Jeho hodnocení je v kompetenci orgánů územního 
plánování a příslušných dotčených  orgánů,  zejména orgánů ochrany přírody (SCHKOB).          
Pořizovatel po obdržení žádosti o změnu územního plánu provedl prohlídku v terénu a shledal, že 
zásah formou výstavby nového rodinného do funkčního systému ekologické stability - lokálního 
biocentra  by zřejmě znamenal vážné porušení ekosystémů v dané části biocentra. Záměr byl také 
projednán v komisi výstavby a ÚP, která jej  nedoporučila a odbor výstavby a ÚP při předložení 
záměru v zastupitelstvu města dne 17.4.2012 ve svém podání nedoporučil záměr pořízení změny 
v dané lokalitě. V rámci jednání zastupitelstva města pořizovatel nakonec doporučil prověřit lokalitu 
v rámci projednání změny č.1územního plánu a zastupitelstvo města záměr pořizování změny v této 
lokalitě v rámci svých kompetencí odsouhlasilo. Následně pořizovatel vypracoval a projednal zadání 
pro změnu č. 1 územního plánu. V rámci zadání uplatnily dotčené orgány ochrany přírody stanoviska, 
ve kterých bylo požadováno vypracování posouzení vlivů ÚPD dle § 45i zákona č.114/1992 Sb.a 
posouzení dle § 10i zákona č.100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí.  
Zpracovatel posouzení dle § 45 i zákona č.114/1992 Sb. Ing. Koláček, držitel autorizace k posuzování 
vlivů dle § 45i konstatuje, že není předpokládáno dotčení předmětů ochrany a tedy ovlivnění EVL a 
PO. Zároveň však v komentáři ve vyhodnocení vlivů uvádí,že upozorňuje na to že plocha změny leží 
v lokálním biocentru a její funkční náplň je režimem biocentra v rozporu. V posouzení dle § 10i zákona 
č.100/2001 Sb. zpracovatel Ing. Mitev, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí 
konstatuje, že pro snížení respektive kompenzaci záporných vlivů Změnyč.1 doporučuje  plochu č.16 
z důvodu že je součástí lokálního biocentra vypustit. Dále uvádí že návrh změny je v přímém rozporu 
s požadavky Státní politiky ŹP ĆR v této oblasti.     
 
Pořizovatel zaslal jednotlivě dotčeným orgánům oznámení o veřejném projednávání dotčeným 
orgánům, není však jeho povinností zajistit účast zástupců dotčených orgánů na tomto jednání. Na 
jednání byl přítomen zástupce pořizovatele změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm , 
splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost dle § 24 stavebního zákona,  proto 
účast dalšího zástupce odboru výstavby a ÚP MěÚ Rožnov pod Radhoštěm popřípadě účast 
vedoucího odboru výstavby a ÚP  nebyla potřebná.   
Na jednání zastupitelstva města dne 17.4.2012 předkládala podání o projednání návrhů na změnu č.1 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm  vedoucí odboru výstavby a územního plánování, tj. vedoucí 
stavebního úřadu i úřadu územního plánování. Předmětná plocha, označená v zadání i návrhu 
územního plánu  jako lokalita č.16 ( při projednávání  návrhů na změnu v ZM dne 17.4.2012 byla 
označena jako lokalita č.22, poté se číslování lokalit upravovalo z důvodu zmenšení počtu 
odsouhlasených lokalit) nebyla k projednávání odborem výstavby a ÚP a  komisí výstavby a ÚP   
doporučena (dle podání odboru výstavby a ÚP  do ZM 17.4.2012, pořadové číslo 7.1. a usnesení 
komise výstavby a ÚP dle zápisu č.2 KVÚP ze dne 23.3.2012).   
 
Podatelka námitky rozebírá projednávání záměru dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí, kdy je vedeno samostatné řízení dle tohoto zákona. Projednávání územně plánovací 
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dokumentace se řídí zákonem č.183/2006 Sb. a nelze proto postup uvedený v námitce na 
projednávání změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm aplikovat. 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dle 17.4.2012 zcela dle své kompetence rozhodlo o pořízení 
změny č.1územního plánu a schválilo, které lokality se budou v této změně projednávat. Dále je 
postup projednávání v kompetenci úřadu územního plánování, proto bylo následně postupováno dle 
ustanovení stavebního zákona tj. dle § 47 a následných.      
 
Pořizovatel byl při návrhu rozhodnutí o námitce veden jednak výše vyjmenovanými podklady, jednak 
nezpochybnitelným faktem, že předmětná plocha včetně pozemku parc .č. 1186/2, je součástí 
stávajícího biocentra. Prvky územních systémů ekologické stability nejsou v krajině vymezovány 
samoúčelně. Jejich vymezení je výsledkem složitého odborného procesu. Při projektování územních 
systémů ekologické stability musí být bráno v úvahu velké množství kriterií, např. rozmanitost 
potencionálních ekosystémů, kriterium prostorových vztahů potencionálních ekosystémů, kriterium 
aktuálnosti krajiny, kriterium společenských limitů a záměrů a zejména kriterium nezbytných 
prostorových parametrů. Výsledný návrh územního systému ekologické stability v předmětném území 
je výsledkem vzájemného vyvážení výše uvedených požadavků a jakékoliv zásahy do sítě územního 
systému ekologické stability prováděné následně po vymezení, mohou narušit funkčnost tohoto 
systému. Biocentrum je nutno posuzovat jako pestrý celek mnoha druhů biotopů nikoliv pouze 
konkrétní zahradní biotop tj. výřez v daném území.  
Další zmenšování rozlohy biocentra formou zakusování do jeho rozlohy bude mít vliv na jeho 
funkčnost. Změna územního plánu může být vydána jen pokud se dospěje k dohodě se všemi 
dotčenými orgány. Schválený územní plán má dostatek návrhových ploch a do změny byly zařazeny 
pouze takové plochy, které byly nekonfliktní a vydaly k nim kladná stanoviska dotčené orgány. 
 
Pořizovatel obdržel k záměru negativní stanoviska  dotčených orgánů Správy chráněné krajinné 
oblasti Beskydy a Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik.  
 
IV. 
„V souladu s ustanovením § 149 zákona č.500/2004 Sb, § 149 odst.4 Správní řád žádám orgán 
posuzující tyto námitky o potvrzení či změnu „závazného stanoviska“ CHKOB (jehož obsah mě není 
znám) od nadřízeného správního orgánu příslušného k vydání závazného stanoviska . Současně 
žádám doručení „Závazného stanoviska“ CHKOB v uvedené věci s možností podání návrhu na jeho 
zrušení pro nezákonnost či jeho změnu v přezkumném řízení.  
S ohledem na výše uvedené mám za to, že v dané věci došlo k porušení zákona a tímto vyjadřuji svůj 
nesouhlas s nedoporučením Změny č.16 do Územního plánu Města Rožnov pod Radhoštěm.“          
 
Návrh rozhodnutí o námitce:  
Výrok: námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 
V procesu územního plánování vydávají dotčené orgány dle § 4 odst.2 b) stavebního zákona 
stanoviska, která nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jejichž obsah je závazný pro 
opatření obecné povahy podle tohoto (stavebního) zákona.  Pořizovatel obdržel v rámci projednávání 
návrhu změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, ve fázi společného jednání dle § 50 
stavebního zákona,  stanovisko čj. 10508/Be/2013 ze dne 31.7.2014 a stanovisko  čj. 12406/BE/2013-
002 ze dne 20.12.2013.  Pořizovatel proto postupoval  podle § 51 stavebního zákona, kdy výsledky 
projednávání vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem RNDr. Václavem Mikuškem. Výsledek 
projednání byl promítnut do opatření obecné povahy, součástí jehož odůvodnění je vyhodnocení  
stanovisek dotčených orgánů. Znění stanoviska  bylo v rámci veřejného projednávání jako součást 
opatření obecné povahy zveřejněno na www.roznov.cz, dále byla možnost seznámení se s poklady na 
pracovišti územního plánování, v kanceláři pořizovatele.    
Jelikož se nejedná o závazné stanovisko dle § 2 odst.a) stavebního zákona ale o stanovisko dle § 2 
odst.b) stavebního zákona a nejedná se o rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem, nelze 
vyhovět podatelce námitky a vydat potvrzení či změnu závazné stanoviska dle § 149 odst.4 zákona 
č.500/2004 Sb. v platném znění (správní řád) , jak požaduje ve své námitce.  
Po ukončení vyhodnocení projednávání byly dotčené orgány včetně SCHKOB pořizovatelem s 
návrhem rozhodnutí o námitkách dle § 53 stavebního zákona seznámeny a vyzvány, aby ve lhůtě do 
30 dnů od obdržení návrhu rozhodnutí o námitkách uplatnily svá stanoviska. V této lhůtě byla 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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uplatněna stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, 
Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Rožnov pod Radhoštěm a  Krajského úřadu Zlínského 
kraje,  odbor územního plánování a stavebního řádu, které s návrhem rozhodnutí o námitkách 
souhlasí. Ostatní dotčené orgány svá stanoviska nezaslaly, proto se má dle § 53 odst.1 za to, že 
s návrhy pořizovatele souhlasí.  
Pozn. Na základě požadavku v námitce byla dopisem ze dne 2.6.2014 zaslána podatelce námitky 
kopie í stanoviska SCHKOB. 
 
VII.  Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny č.1  ÚP Rožnov pod Radhoštěm dle 
§ 52 stavebního zákona  
 
Připomínky nebyly v rámci veřejného projednání doručeny.  
 
 

III. Změna č.2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vydaná 
zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm usnesením č. XVII/9 ze dne 
21.2.2017 s nabytím účinnosti 11.3.2017  

 
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 
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 
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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. 
 
 
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 
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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 RSDr. Vojtěcha Mynáře  
 
-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          
 
- 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.  
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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.    
  
      
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. 
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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.  
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 
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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. 
     
 
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 
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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 Zerlina  

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. 

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 (Navmatix s.r.o.) 

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  
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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 (Neovit s.r.o.) 

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 (Salamandr s.r.o.) 

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.  

 
Lokalita č. 13 – Zemědělská ulice - Oseva (Rožnovská travní semena) 

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 
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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.   
 
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. 
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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 
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 
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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 
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  
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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  
- 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  
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- 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))  
 
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 
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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):  
- 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: 



57 

 

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.  
 
 
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 
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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.   
 
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  
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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 
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 Zerlina, č.8 Navmatix, č.9 P., č.11 Areál Loany, č.12 Salamandr  a č.13 
Rožnovská travní semena 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.  



60 

 

 
 

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.  
 
 -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 JUDr. 

Bražinou. 

Pořizovatel posoudil podání jako námitku.    
 
 
Znění námitky ze dne 12.9.2016: 
V zastoupení p. V.M. jako vlastníka pozemku parc. č. 1871/3 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Rožnov pod Radhoštěm zapsaném na listu vlastnictví Č. 2802 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 Horní Paseky, jako součást stávající funkční plochy krajinné zeleně, označené K 
a 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 Československým 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. 
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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. JUDr. Františkem Bražinou, 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.  
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. "  
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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 čj. výst. 2605/87-88 ze dne 07.01.1988  
5. Výpis z KN, LV 2802 ke dni 14.09.2000  
(Přílohy jsou součástí spisové dokumentace).  
 
Znění Doplnění námitky ze dne 12.09.2016: 
   
Já, V. M. 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 JUDr 
,Františkem Bražinou - 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.  
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 
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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.Sawický/  
· 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 
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. J.) bylo umožněno na okolních pozemcích získaných za shodných 
podmínek si stavby postavit a mně nikoliv.  
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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 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 
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 
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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 
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.  
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-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 
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.       
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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  a parc.č.1871      
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:      
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.  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 
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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 
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):   
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-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 ust.§ 173 správního řádu každý nahlédnout 
u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 
  
Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst.2 správního řádu podat opravný 
prostředek.   
                                                                         

 
Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy :  
 

 Příloha č.1 -Územní plán Rožnov pod Radhoštěm- právní stav po změně č.2 (textová část)   
 
 Příloha č.2- Územní plán Rožnov pod Radhoštěm – právní stav po vydání změny č.2 (grafická část)   
       - Základní členění území 
        -Hlavní výkres 
        -Veřejně prospěšné stavby a opatření  
 
Příloha č.3 -Textová část odůvodnění UP, Odůvodnění změny č.1 a Odůvodnění změny č.2    
Příloha č.4 -Grafická část odůvodnění  
        -Koordinační výkres  
        -Výkres širších vztahů  
    
 
                                                             

 ٭٭٭٭٭
 
Vyhotovení Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm zahrnující právní stav po změně č.2  ke dni 11.3.2017 je 
v tištěné podobě k nahlédnutí u pořizovatele na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm, Odboru výstavby a 
ÚP-úřadu územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm a rovněž je poskytnuto Odboru výstavby 
a ÚP-stavebnímu úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, Letenská 1918, dále na Krajském úřadu Zlínského kraje, 
odboru územního plánování a stavebního řádu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. V elektronické podobě je 
dokument zveřejněn na internetových stránkách www.roznov.cz..  
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Ing. Hana Žatková 
Vedoucí oddělení územního plánování  
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


