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Opatření obecné povahy č. 01/2015 
 

ÚZEMNÍ PLÁN ZUBŘÍ 
 
 
Zastupitelstvo města Zubří jako orgán příslušný dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s částí šestou - § 171 a následujících zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 54 odst. 2 
stavebního zákona, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona a § 13 a přílohy č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů 

 
 
I. 
 

vydává 
 

Územní plán Zubří 
 

obsahující: 

- textovou část návrhu Územního plánu Zubří, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha I.A, 

- grafickou část návrhu Územního plánu Zubří, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha I.B. 

 
 

II. 
 

dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 správního 
řádu, a ustanovením § 59 odst. 2 stavebního zákona 
 
 

ukončuje platnost 

 
Územního plánu sídelního útvaru Zubří, který byl schválen obecním zastupitelstvem Zubří dne 
20.02.1996 usnesením č. 8/96, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 
18/1996 s účinností od 22.6.1996‚ včetně jeho změn: 

stepanov
Text napsaný psacím strojem
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- vyhláška č. 23/1997 ze dne 4.3.1997 s účinností od 1.4.1997, kterou se měnila obecně 
závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Zubří č. 18/1996 , 

- změna č. 1 schválená dne 11.3.1998 pod č. usn. OZ 19/5, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 28/1998 s účinností od  3.6.1998 

- změna č. 2 schválená dne 18.4.2001 pod č. usn. ZO 18/14, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.40/2001 s účinností od 15.5.2001,  

- změna č. 3 schválená dne 1.10.2003 pod č. usn. ZM 6/08, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č.2/2003 s účinností od 1.11.2003, 

- změna č. 4 schválená dne 18.10.2004 pod č. usn. ZM 12/18, jejíž závazná část byla 
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 2/2004 s účinností od 20.11.2004,  

- změna č. 5a schválená dne 1.9.2006 pod č. usn. ZM 22/17, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 21.9.2006,  

- změna č. 5b schválená dne 4.12.2006 pod č. usn. ZM 2/17, jejíž závazná část byla vyhlášena 
obecně závaznou vyhláškou č. 7/2006 s účinností od 28.12.2006,  

- změna č. 6 vydaná dne 31.7.2008 pod č. usn. ZM 12/9, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č. 1/2008 s účinností od 18.8.2008,  

- změna č. 7 vydaná dne 15.9.2011 pod č. usn ZM 7/04, jejíž závazná část byla vyhlášena 
opatřením obecné povahy č.1/2011 s účinností od 12.10.2011. 

ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy č. 01/2015. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
I. Projednání a řízení 
 
Zastupitelstvo města Zubří schválilo dne 15.12.2008 pod č. usn. ZM 16/08 v souladu s § 6 odst. 5. 
písm. a) ve spojení s § 44 písm. a), zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení Územního plánu Zubří (dále jen ÚP Zubří). 

Obec Zubří požádala dne 2.4.2009 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a 
územního plánování (dále jen pořizovatel) o pořízení ÚP Zubří. 

Určeným zastupitelem města Zubří pro spolupráci s pořizovatelem byl ustanoven Ing. Vladimír Krupa 
(usnesení zastupitelstva města Zubří ze dne 1.3.2007, č.usnesení ZM 3/18. Toto pověření 
zastupitelstvo potvrdilo i pro volební období 2010-2014 na svém zasedání konaném dne 10.12.2010 
pod č. usnesení ZM 2/05). 

Základním a výchozím podkladem pro zpracování návrhu bylo zadání Územního plánu Zubří. 

Návrh zadání Územního plánu Zubří byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Krupou. 
Byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno 
na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 24.3.2011 do 9.5.2011 a Městského 
úřadu Zubří od 28.3.2011 do 13.5.2011. Dotčený orgán při pojednávání návrhu zadání uplatnil 
požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu přílohy stavebního zákona 
a na vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Na základě výsledků projednání byl návrh zadání ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a 
předložen zastupitelstvu města Zubří ke schválení. Zastupitelstvo města schválilo zadání dne 
15.9.2011 pod č. usn. ZM 7/05. 

 

Návrh ÚP Zubří vypracovala firma STEMIO a.s., Lazarská 1718/3 36/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, 
zpracovaná textová a grafická část návrhu ÚP Zubří byla předána pořizovateli dne 3.7.2013. 

V rámci návrhu územního plánu Zubří bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů územního plánu obce Zubří 
na udržitelný rozvoj území (zpracovatel: STEMIO a.s., Lazarská 1718/3 36/5, Praha 1 – Nové Město), 
jehož součástí je „ÚZEMNÍ PLÁN ZUBŘÍ - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) ve smyslu 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů“, červen 2013, autor RNDr. Jiří 
Procházka, EKOAUDIT, spol. s.r.o., Brno a Mgr. Radka Sitarová a „Hodnocení vlivů na lokality 
soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. - NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ZUBŘÍ“, červen 
2013, zpracovatelé Mgr. Jan Losík, Ph.D. a Mgr. Alice Háková).  
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Pořizovatel projednal zpracovaný návrh územního plánu dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona a správního řádu. V souladu s § 50 stavebního zákona bylo projednání návrhu územního 
plánu Zubří spolu s Vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zahájeno 
oznámením společného jednání dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci Zubří a sousedním obcím 
a oznámeno veřejnou vyhláškou. Územní plán Zubří spolu s Vyhodnocením vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů na MěÚ Zubří a na MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup na stránkách 
www.roznov.cz. Veřejná vyhláška - oznámení o jeho projednávání - byla vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 7.8.2013 do 23.9.2013 a na úřední desce Městského 
úřadu Zubří od 7.8.2013 do 23.9.2013 a zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup.  
Společné jednání o návrhu územního plánu Zubří se uskutečnilo dne 5.9.2013 na Městském úřadě v 
Rožnově pod Radhoštěm. 
Po společném jednání obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a připomínky občanů a 
dalších subjektů.  

K návrhu územního plánu uplatnily ke společnému jednání svá stanoviska a připomínky následující 
dotčené orgány: 
 - Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (stanovisko nadřízeného orgánu) 
 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik 
  - koordinované stanovisko z 27.9.2013 a koordinované stanovisko z 10.2.2014 
 - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín  
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
 - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 - Obvodní báňský úřad pro území Jihomoravského a Zlínského kraje 
 - Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy  
  - stanoviska z 26.9.2013, 3.10.2013, 30.1.2014 a 3.2.2014 
 - MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí - koordinované stanovisko  
 - Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín  
 - Ministerstvo dopravy, Praha 
 - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se sídlem ve Valašském Meziříčí  
 
V rámci společného jednání byly dále uplatněny připomínky: 
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno z pověření Ministerstva dopravy  
 - Správa železniční dopravní cesty 
 - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
 - RWE Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek ŘSD ČR, SŽDC, ČEZ Distribuce, a.s. a 
RWE Gas Net, s.r.o., je součástí části II. Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu Zubří, bod d) 
tohoto opatření obecné povahy. 
Vyhodnocení připomínek občanů bylo projednáno s dotčenými orgány a je obsaženo v části 
IX. Vyhodnocení připomínek podle § 50 stavebního zákona, které je součástí tohoto opatření obecné 
povahy. 
 
 
Pořizovatel zaslal dne 20.11.2013 v souladu s § 50, odst. (5) a (7) stavebního zákona Krajskému 
úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik a rovněž 
odboru územního plánování a stavebního řádu Návrh územního plánu Zubří spolu s Vyhodnocením 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území a stanoviska a připomínky podané k tomuto Návrhu 
územnímu plánu a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území jako podklad pro 
vydání stanoviska.  

„Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“ k návrhu koncepce dle § 10g zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí dle § 50 odst. (5) stavebního zákona bylo vydáno dne 
18.12.2013 pod č.j. KUZL 80290/2013, viz část IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle 
§ 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 50, 
odst. (7) stavebního zákona, bylo vydáno 11.12.2013 pod č.j. KUZL 74248/2013. Vyhodnocení 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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stanoviska Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí části II. Výsledek přezkoumání návrhu 
územního plánu Zubří, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 

Na základě připomínek občanů ke společnému jednání o návrhu územního plánu, které pořizovatel 
obdržel dle § 50, odst. (3) stavebního zákona, obnovilo město Zubří jednání o žádostech do nového 
územního plánu, jehož výsledkem byl dokument „PROJEDNÁVÁNÍ ÚP - Podklad pro další 
projednávání návrhu  nového ÚP“, ve kterém město Zubří požadovalo zařadit do projednání plochy, 
které byly již dříve projednány změnami územního plánu a projektant je z rozličných důvodů do 
územního plánu nezahrnul. Jelikož mezi těmito plochami, projednanými změnou ÚP, byly i plochy, 
které dříve nebyly posouzeny na životní prostředí, byl obeslán dotčený orgán ochrany přírody - Správa 
CHKO Beskydy - s žádostí o stanovisko k požadovaným plochám. SCHKOB ve svém stanovisku z 
30.1.2014, č.j. 43/BE/2014-002 konstatuje, že uvedené doplnění územního plánu nemůže mít 
významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Beskydy 
ani Ptačí oblasti Beskydy. Totéž potvrdil i Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a 
zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ve svém Koordinovaném stanovisku ze dne 
10.2.2014, č.j. KUZL 7441/2014, který nepožadoval pro nově doplněné lokality dopracování 
Posouzení vlivů územního plánu Zubří na životní prostředí (SEA) a Hodnocení vlivů územního plánu 
Zubří na lokality soustavy Natura 2000 a uplatnil k nově zařazeným plochám kladné koordinované 
stanovisko. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil 
upravení návrhu dle § 51 odst. (1) ve znění pozdějších předpisů. „Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Zubří 
před veřejným projednáním“ na základě Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek 
sousedních obcí a připomínek vlastníků dopravní a technické infrastruktury, připomínek občanů a 
dokumentu „PROJEDNÁVÁNÍ ÚP - Podklad pro další projednávání návrhu nového ÚP“ byly 
projednány s určeným zastupitelem 27.2.2014. Na základě pokynů došlo k těmto změnám v 
dokumentaci: 
 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny: 
 
Návrh - textová část 
- lokalita č. 45 - v regulativech stanovena intenzita využití  
- v regulativech WT, K, P, Z, L zahrnut zákaz umisťování opatření zamezujících průchodnosti krajiny 
- upraven regulativ - nepřípustné využití - pro plochu V č. 80  
- upraveny regulativy B, BH, BI, O, OS, DS, DZ, T*, P*, SO, SO.3, V, Z*, WT, K, P, Z, L, LX  
- pro územní studii ÚS2 pro plochu BI č. 40 stanoveno omezení výstavby ze strany lesního pozemku  
- pro územní studii ÚS1 pro plochu BI č. 2 stanovena intenzita využití pozemků max. 60%  
 
Návrh - grafická část 
- vyloučena lokalita SO.3 č. 16  
- vyloučena část lokality SO.3 č. 17 
- vyloučena lokalita SO.3 č. 24 
- upravena velikost lokality č. 27 (část zařazena do zast. území, část zůstala jako návrhová plocha)  
- lokalita BI 41 upravena (část vyloučena, část zahrnuta do zastavěného území) 
- vyloučena lokalita č. 46 
- vyloučena lokalita č. 50  
- upravena velikost zastavěného území dle požadavku SCHKOB (na pozemcích parc. č. 3212/1, 
 4172/1, 4161) 
- pozemky parc. č. 2053 a 2054 - přírodní památka Zubří - zahrnuty do ploch přírodních 
- v upraveno funkční využití části plochy 75 DS v místě pozemku parc.č. 5457/3 na plochu pro drážní 
 dopravu DZ   
- zmenšena velikost plochy BI 5  
- upravena plocha zeleně u školy T.G.Masaryka - nahrazena plochou O 
- nově řešena plocha jižně od areálu bývalého JZD  - upraveny plochy BI č. 3, BI č. 4,  P* č. 63, 
 Z* č. 95, V č. 80 
- zvětšena plocha BI 7  
- doplněna plocha SO.3 č. 32  
- doplněna plocha SO.3 č. 31   
- upraveno zastavěné území na pozemku parc. č. 2778/2 
- doplněna plocha SO.3 č. 53 
- doplněna plocha SO.3 č. 54 
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- doplněna plocha BI č. 12 
- doplněna plocha SO.3 č. 55 
- doplněna plocha BI č. 47 
- část plochy SO.3 č. 21 převedena do zastavěného území 
- pozemky parc. č. 2250, 2249 a 2248 změněny z P* na SO.3 
- pozemek parc. č. 1370 změněn z P* na plochu SO 
- upraveno zařazení pozemku parc. č. 4182/3, zařazení změněno z L na Z 
- upraven tvar plochy SO.3 č. 52  
- upraveno zastavěné území v návaznosti na plochu BI č. 40 (plocha BI č. 40 zmenšena) 
 
Odůvodnění - textová část 
- rozšířeno zdůvodnění, proč nebyly zařazeny nové požadavky občanů v kapitole C.1 
- v textové části drobné úpravy dle vyjádření MO  
 
Odůvodnění - grafická část 
- drobné úpravy v legendě koordinačního výkresu dle vyjádření MO 
- upravena poloha přeložky I/35 v souladu s vyjádřením MD 
- opravena poloha vedení VN mezi odbočkou na Randusky a odbočkou na Čertoryje 
 
 
 
Pořizovatel projednal návrh územního plánu dle § 52 stavebního zákona. Konání veřejného 
projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desce 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 2.6.2014 do 18.7.2014 a na úřední desce Městského 
úřadu Zubří od 3.6.2014 do 18.7.2014 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, umožňujícím 
dálkový přístup. Územní plán Zubří spolu s Vyhodnocením vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, 
na Městském úřadě Zubří a byl zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup, na stránkách 
www.roznov.cz. Pořizovatel přizval k veřejnému projednání město Zubří, dotčené orgány, krajský úřad 
a sousední obce jednotlivě.  

Veřejné projednání proběhlo dne 10.7.2014 v Kulturním domě Zubří, u veřejného projednání byl 
poskytnut výklad územního plánu. Na základě veřejného projednání obdržel pořizovatel připomínky a 
námitky občanů a dalších subjektů a stanoviska dotčených orgánů. 

K návrhu územního plánu uplatnily k veřejnému projednání k částem, které byly od společného 
jednání změněny, svá stanoviska a připomínky následující dotčené orgány: 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu   
- souhlas 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství - koordinované stanovisko  
- kladné stanovisko 

 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
      - bez připomínek 
 - Ministerstvo obrany – Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Brno  
      - bez připomínek 
 - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín  
      - bez připomínek 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno 
      - bez připomínek 
 - MěÚ Rožnov p.R., odbor životního prostředí - koordinované stanovisko  
      - bez připomínek 
 
V rámci veřejného projednání dále uplatnily připomínky a námitky: 
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno  
 - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - vznesl požadavek na zakreslení 
      HOZ Zašová 4B  
      Vyhodnocení : vyhovuje se, HOZ bylo zakresleno do ÚP 

 
Vyhodnocení připomínek a námitek občanů a ŘSD ČR je po jejich vyhodnocení a projednání 
s dotčenými orgány obsaženo ve vyhodnocení připomínek a námitek k veřejnému projednání, které je 
součástí tohoto opatření obecné povahy. 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Krupou vyhodnotil výsledky veřejného 
projednání návrhu a zajistil upravení dokumentace.  
Jelikož na základě námitek k veřejnému projednání bylo nutné přistoupit k úpravě funkčního využití 
návrhových ploch, bylo dohodnuto projednání upraveného územního plánu opakovaným veřejným 
projednáním.  
„Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Zubří před opakovaným veřejným projednáním“ na základě veřejného 
projednání a na základě připomínek a námitek občanů dle § 52 stavebního zákona byly projednány s 
určeným zastupitelem Ing. Krupou dne 9.10.2014 a předány zpracovateli územního plánu, 
dokumentace návrhu byla před opakovaným veřejným projednáním upravena. Na základě pokynů 
došlo k těmto změnám v dokumentaci pro opakované veřejné projednání: 
 
Části řešení, které byly od veřejného projednání změněny: 
 
Návrh - textová část 
- v kap. B.1, 5. odrážka, kap. C.1, Návrh urbanistické koncepce, 3. odrážka a v dalších kapitolách, kde 
se píše o zachování charakteru stávající zástavby k „Horní konec a Staré Zubří“ doplněna ještě část 
Randusky  
- doplněny regulativy BH, BI, SO.3 (do regulativů plochy č. 28 do podmíněně přípustného využití 
doplněna podmínka, že bude zajištěna ochrana přírodně cenné lokality), DZ, V, Z (doplněno 
podmíněně přípustné využití, nepřípustné využití) 
- upravena Definice použitých pojmů – Stavby pro zemědělství 
- upravena lhůta pro vložení dat do evidence ÚPČ na 31.12.2021 
 
Návrh - grafická část 
- opravena osa koridoru pro dopravu v souladu s technickou studií „Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod 
Radhoštěm“ z r. 2004, upraven koridor pro dopravu dle této osy včetně místa napojení na stávající 
komunikaci I/35, zakresleny plochy pro připojení (nájezd) na tuto komunikaci dle technické studie. 
- plocha přírodní památky Zubří na pozemcích parc. č. 2053 a 2054 (Plocha přírodní) zakreslena dle 
skutečného rozsahu, tedy ve vzdálenosti cca 10 m od objektu na pozemku parc. č. 2052. 
- opraven rozsah plochy výroby na Starozuberské ulici na pozemku parc. č. 1479/2  
- Upraveno funkční využití pozemků parc. č. 1467/1, 1468, 1467/2, 3973/12 a 1452 v k.ú. Zubří, 
upravena velikost ploch P*63, BI 4, navržena plocha Z*96, V 81. 
- doplněna plocha SO.3 č. 56 na pozemku parc. č. 4022/1   
- upraveno zastavěné území na pozemku parc. č. 4209/3  
- část pozemku parc. č. 5245/2 zahrnuta do zastavěného území do ploch smíšených obytných SO.3  
- opraveno funkční využití pozemku parc. č. st. 1618 z plochy O - Plochy občanského vybavení - na 
SO.3 – Plocha smíšená obytná vesnická 
 
Odůvodnění - textová část 
- u silnice I. třídy (kap. A.3, str. 16 Odůvodnění) odstraněno označení předpokládané silniční návrhové 
kategorie komunikace 
- upraveno odůvodnění zakreslení ploch dopravy v kap. A3, str. 16, Generel dopravy. 
- str. 16 - opraveno číslo komunikace na I/35 
- kap. A.1, 2. odrážka; str. 24, 5. odrážka; B.1, odst. c) - tabulka; str. 32, kap. j), 2. odst.; str. 40, posl. 
řádek; str. 69 - údaje o uspořádání ZPF  - doplněna část Randusky do textu  
 
Odůvodnění - grafická část 
- do koordinačního výkresu zakresleno hlavní odvodňovací zařízení (HOZ Zašová 4B)  
- v koordinačním výkrese a výkrese dopravní infrastruktury odstraněno zakreslení stávající a navržené 
komunikace I/35 dvojitou čarou.  
 
 
 
Z důvodu úpravy návrhu po veřejném projednání si pořizovatel vyžádal stanovisko příslušného úřadu 
a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v souladu s § 53, odst. 2 stavebního zákona (Stanovisko SCHKOB ze 4.12.2014, č.j. 
5354/BE/2014), zda má být pro upravený návrh pro veřejné projednání doplněn o posouzení 
z hlediska vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik ve svém dopise č.j. KUZL 72871/2014 
z 17.12.2014 nestanovil nutnost posouzení upraveného návrhu z hlediska vlivů na životní prostředí.  
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Pořizovatel znovu projednal návrh územního plánu dle § 52 stavebního zákona. Konání opakovaného 
veřejného projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední 
desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 22.12.2014 do 13.2.2015 a na úřední desce 
Městského úřadu Zubří od 22.12.2014 do 12.2.2015 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Návrh územního plánu Zubří spolu s Vyhodnocením vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadu Rožnov 
pod Radhoštěm, OV a ÚP, na Městském úřadě Zubří a byl zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový 
přístup, na stránkách www.roznov.cz. Pořizovatel přizval k opakovanému veřejnému projednání město 
Zubří, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce jednotlivě.  

Opakované veřejné projednání proběhlo dne 5.2.2015 v Kulturním domě Zubří, u veřejného 
projednání byl poskytnut výklad územního plánu. Na základě veřejného projednání obdržel pořizovatel 
připomínky a námitky občanů a dalších subjektů a stanoviska dotčených orgánů. 

K návrhu územního plánu uplatnily k opakovanému veřejnému projednání k částem, které byly od 
veřejného projednání změněny, svá stanoviska a připomínky následující dotčené orgány: 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu   
- souhlas 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství - koordinované stanovisko  
- kladné stanovisko 

 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
      - bez připomínek 
 - Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková, Brno  
      - bez připomínek 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Brno 
      - bez připomínek 
 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Rožnov pod Radhoštěm  
      - připomínka – viz vyhodnocení připomínek 
 - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, pobočka Vsetín  
      - připomínka – viz vyhodnocení připomínek 
 
V rámci opakovaného veřejného projednání dále zaslalo vyjádření: 
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno  - souhlas 
 
Vyhodnocení připomínek a námitek občanů a připomínek Státního pozemkového úřadu - KPÚ pro 
Zlínský kraj, pobočka Vsetín a Agentury ochrany přírody a krajiny, Rožnov pod Radh., je po jejich 
vyhodnocení a projednání s dotčenými orgány obsaženo ve vyhodnocení připomínek a námitek 
k opakovanému veřejnému projednání, které je součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
 
 
Určeným zastupitelem města Zubří pro spolupráci s pořizovatelem byl dne 12.2.2015 ustanoven Ing. 
Lubomír Vaculín (usnesení zastupitelstva města Zubří ze dne 12.2.2015 pod č. usnesení ZM 3/05 pro 
volební období 2014-2018). 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem v souladu s ustanovením § 53 
odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky projednání návrhu územního plánu Zubří a zpracoval 
návrh vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona, dále byl zpracován návrh 
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu územního plánu dle 
§ 52 stavebního zákona k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání. Návrh 
vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách byl projednán s určeným zastupitelem Ing. 
Vaculínem dne 22.6.2015, tento návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
včetně návrhu OOP doručil pořizovatel dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému 
orgánu k uplatnění stanovisek. 

Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu vyhodnocení připomínek a návrhu rozhodnutí o 
námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dotčených orgánů: 
 - Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
      - bez připomínek 
 - Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů 
      - bez připomínek 
  

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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 - Státní pozemkový úřad, KPÚ po Zlínský kraj, pobočka Vsetín 
      - požaduje doplnění návrhových zpevněných cest 
      CP1 – CP40, navržených v rámci PSZ k realizaci, do 
      územního plánu s odvoláním na vyjádření z 16.1.2015 

Vyhodnocení: požadavku nelze vyhovět, návrhové polní cesty nelze 
do územního plánu zakreslit, jedná se o podrobnost, kterou územní 
plán neřeší. Ve vyjádření z 16.1.2015 SPÚ požadoval zapracování 
polních cest CP1 – CP40. Umístění polních cest včetně 
zpevněných cest v plochách zemědělských, lesních, v plochách 
krajinné zeleně a v plochách přírodních a rovněž v zastavěném 
území je přípustným využitím pro tyto plochy, zpevněné polní cesty 
je možno v těchto plochách realizovat. Po realizaci komunikací dle 
PSZ bude možné komunikace, zapsané v KN, zapracovat do 
územního plánu jako plochy dopravy. 

 - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu 
- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  
- dle § 171 stavebního zákona upozorňuje, že po 
společném jednání lze uplatnit pouze připomínky, o 
kterých se nerozhoduje, námitky je možné podat až 
po veřejném projednání 
Vyhodnocení: Na podkladě upozornění KÚ ZK  bylo vyhodnocení 
připomínek, o kterých bylo rozhodnuto jako o námitkách, 
přepracováno a připomínky byly vyhodnoceny. 

 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
- souhlasí s návrhem rozhodnutí o námitkách a 
s návrhem vyhodnocení připomínek.  

 - ČR – státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Zlínský kraj 
- souhlasí bez připomínek.  
 

Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo po vydání stanoviska DO a krajského úřadu 
zapracováno do OOP č. 01/2015 - Územního plánu Zubří, viz část VIII. Rozhodnutí o námitkách a část 
IX. Vyhodnocení připomínek. 
 
Jelikož v průběhu projednání územního plánu Zubří  došlo k vydání Aktualizace č.1 Politiky územního 
rozvoje ČR, zveřejněné způsobem, umožňujícím dálkový přístup dne 16.4.2015, požádal pořizovatel 
nadřízený orgán, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, o 
vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Zubří z hlediska souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR. 
Souhlasné Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Zubří 
z hlediska souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, bylo vydáno dne 30.6.2015 pod č. j. KUZL 
37542/2015. 
 
Po vyhodnocení připomínek a zpracování rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému 
projednání a jejich projednání s DO  byly zpracovány „Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Zubří před jeho 
vydáním zastupitelstvem města Zubří“ a byly projednány s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem dne 
30.7.2015. Pokyny byly předány zpracovateli územního plánu k zapracování do dokumentace. Na 
základě pokynů došlo k těmto úpravám: 
 
Úpravy, které byly provedeny po opakovaném veřejném projednání: 
 
Návrh a odůvodnění - textová část: 
- upraven Záznam o účinnosti 
- doplněn postup vymezení zastavěného území v části návrh, kap. A - vymezení zastavěného území  
- Z* - Plochy sídelní zeleně – pro plochy Z* č. 95, Z* č. 96 byla dána možnost   
 situování soukromých zahrad, náležejících k rodinným domům, vč. oplocení 
- do textové části odůvodnění doplněno vyhodnocení souladu s PÚR ČR ve znění její  
 Aktualizace č. 1  

 

Návrh a odůvodnění - výkresová část: 
- upraven Záznam o účinnosti 
- vyloučena ze zastavěného území část pozemku 3157/6 v k.ú. Zubří  
- celý pozemek parc. č. 1619 v k.ú. Zubří dán do SO.3  
- upraveno zastavěné území na pozemku parc. č. 4851/1 v k.ú. Zubří 
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- upraveno zastavěné území na pozemku parc. č. 5031/1 v k.ú. Zubří  
- upraveno zastavěné území v návaznosti na intravilán obce Zubří 
- pozemek parc. č. 946/2 a jižní část pozemku 941/1 v k.ú. Zubří změněna dle   
 požadavku obce na plochu O – občanská vybavenost  
 
V případě těchto změn se jedná o nevýznamné úpravy územního plánu, tyto úpravy již nebyly dále 
projednávány. 
 
 
 
Zpracovaný územní plán obsahuje část návrhovou a odůvodnění. 
 
Návrh je zpracován v rozsahu daném přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění 
pozdějších předpisů a obsahuje textovou a grafickou část. Grafická část se skládá z výkresů Výkres 
základního členění 1:5 000, Hlavní výkres 1:5 000 a Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací 1:5 000.  
Návrh územního plánu Zubří je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako Příloha č. I.A - 
textová část a příloha č. I.B - grafická část. 
 
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, a uvádí informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území a předpokládaných důsledcích navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Grafická část odůvodnění obsahuje Koordinační výkres 1:5 000, Výkres širších vztahů 1:100 000, 
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000, výkres Technická infrastruktura - vodní 
hospodářství 1:5 000, výkres Dopravní a technická infrastruktura - energetika a spoje 1:5 000. 
Odůvodnění územního plánu je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako Příloha č. II.A -  
textová část a příloha č. II.B - grafická část 
 
 
 
 
 
Odůvodnění opatření obecné povahy - územního plánu Zubří, zpracované projektantem - dále 
pořizovatel doplňuje o následující: 
 

II. Výsledek přezkoumání návrhu Územního plánu Zubří 

Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Územního plánu Zubří (dále jen návrh) v rozsahu a obsahu dle 
§ 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona, a konstatuje: 
 
a) Soulad s Politikou územního rozvoje ČR schválené vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 

20.7.2009: 
 Územní plán Zubří je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou vládou 
 ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 ve znění Aktualizace č. 1. Toto je podrobně popsáno 
 v textové části odůvodnění územního plánu Zubří. 
 
 Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Zlínským krajem: 
 Územní plán Zubří je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  - se Zásadami 
 územního rozvoje Zlínského kraje, vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10. 9. 2008 pod 
 č. usn. 0761/Z23/08, které nabyly účinnosti 23. 10. 2008 a jejich aktualizací, vydanou 
 Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12. 9. 2012 pod č. usn. 0749/Z21/12, jak je podrobně 
 popsáno v textové části odůvodnění územního plánu Zubří. 
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b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona 

Byly vytvořeny podmínky pro výstavbu návrhem nových zastavitelných ploch při respektování 
udržitelného rozvoje území a jeho tří základních pilířů, tedy kvalitního a vyváženého životního 
prostředí, hospodářského rozvoje a soudržnosti společenství obyvatel města včetně zohlednění 
vazeb na sousední území. 
Snahou bylo zajištění a uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života 
následujících generací. Při navrhovaném rozvoji města byly respektovány požadavky na ochranu 
hodnot v území (architektonických a urbanistických, přírodních, kulturních, civilizačních, 
archeologických a krajinného rázu). 
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 a jsou stanoveny podmínky pro využívání 
zastavěného území a požadavky na ochranu nezastavěného území, viz textová část územního 
plánu Zubří. 
 

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 územního 
plánu Zubří je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve znění pozdějších 
předpisů. Obsah územního plánu ve členění na návrh - textová a grafická část a odůvodnění- 
textová a grafická část, odpovídá příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve 
znění pozdějších předpisů, výkresy jsou zpracovány nad mapovými podklady a v měřítcích v 
souladu s touto vyhláškou. Pořizovatel rovněž konstatuje soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů, jelikož územní plán 
splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a stanoví v souladu s vyhláškou plochy s 
rozdílným způsobem využití, které slouží k omezení střetů vzájemně neslučitelných činností. Tyto 
plochy jsou s ohledem na charakter území dále podrobněji členěny, stanovení ploch, které jsou 
podrobněji členěny z důvodu specifických podmínek, je odůvodněno projektantem v příloze II.A – 
textová část odůvodnění územního plánu.  
V průběhu projednání nebyly vzneseny připomínky, požadavky, námitky či doporučení, svědčící o 
opaku a 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, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Návrh územního plánu Zubří je zpracován v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel ve spolupráci s 
určeným zastupitelem stanoviska dotčených orgánů vyhodnotil a návrh byl upraven v souladu s 
těmito stanovisky. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k návrhu územního plánu Zubří - viz  
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek sousedních obcí a připomínek vlastníků 
dopravní a technické infrastruktury dle § 50 a § 51 zák. 183/2006 Sb., které je součástí části  
II. Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu Zubří, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odst. 8 stavebního zákona a ust. § 136 odst. 6 správního řádu 
nebyly při projednávání návrhu územního plánu řešeny. 
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VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, PŘIPOMÍNEK 

SOUSEDNÍCH OBCÍ A PŘIPOMÍNEK VLASTNÍKŮ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY dle § 50 odst. 2 a § 51 zák. 183/2006 Sb.  
 
Společné jednání se uskutečnilo v souladu s § 50 stavebního zákona dne 5.9.2013. Dotčené orgány mohly uplatnit svá 
stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne společného jednání. Sousední obce mohly ve stejné lhůtě uplatnit připomínky. 

 
 
Dotčený orgán, organizace     Vyhodnocení 
Stanovisko, připomínka 

 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu,  
ze dne 11.12.2013, č.j. KUZL 74248/2013 
 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Územního plánu Zubří  
 
Stanoviska a připomínky podle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny dne 20.11.2013 spolu se 
žádostí o vydání stanoviska k návrhu ÚP Zubři 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 (ust. § 50 odst. 7 
stavebního zákona).  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 
smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona souhlasí s návrhem ÚP Zubří z hledisek zajištěni koordinace využíváni území s 
ohledem na širší územní vazby, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem  
      vzato na vědomí 
 
Odůvodnění  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování posoudil 
ÚP Zubří 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 ÚP Zubří zásadní připomínky.  
      vzato na vědomí 
 
b) Soulad s politikou územního rozvoje  
Návrh ÚP Zubří není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) schválenou dne 20.7.2009 usnesením 
vlády ČR 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 510.2012 (dále jen ZÚR 
ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající z následujícího vymezení  
- priority územního plánování  
- rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko  
- koridor dopravní infrastruktury nadmístního významu Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm 1/35,  
PK06  
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území  
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES)  
 - nadregionální biokoridor (dále jen NRBK) Č. 145 - Radhošť - Kněhyně - K144, PU17  
 - regionální biocentrum (dále Jen RBC) č.133 - Střítež, PU80  
 - RBC č.134 - Kamenárka, PU81  
 - regionální biokoridor (dále jen RBK) č.1567 - Kluzov - Střítež, PU149  
- cílové charakteristiky krajiny  
 - krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Zubersko  
 
Návrh ÚP Zubří není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik – koordinované 
stanovisko 
ze dne 27.9.2013, č.j. KUZL 51223/2013 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle 
§ 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písmo g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 
základě zaslaného oznámení o společném jednání konaném dne 5. září 2013 ve věci „Návrhu opatření obecné povahy - 
územního plánu Zubří" vydává podle ust. § 4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění, žadateli Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování toto 
koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
Předkladatel koncepce Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm - odbor výstavby a územního plánování předal dne 7. srpna 2013 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dokumentaci: "Návrh opatření obecné povahy - 
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územního plánu Zubří společně s Vyhodnocením vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (Vyhodnocení) a 
Posouzením vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NA TURA 2000 podle 
§ 45i zákona Č. 114/1992 Sb. (Posouzení)". Zpracovatelem dokumentace Vyhodnocení je RNDr. Jiří Procházka. Dokumentaci 
Posouzení zpracovali Mgr. Jan Losík, Ph.D. a Mgr. Alice Háková.  
 
Předmět koncepce  
Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy: plochy bydlení B (1), plochy individuálního bydlení BI (2-11, 40-46), 
plochy smíšené obytné vesnické SO.3 (15-21, 23-30, 50-52), plocha smíšená obytná SO (35), plocha veřejných pohřebišť a 
souvisejících služeb OH (36), plochy veřejných prostranství P* (60-66), plochy pro silniční dopravu DS (70-78), plochy výroby a 
skladování V (80,81), plocha technické infrastruktury T* (84). Dále jsou navrženy 4 plochy přestavby a plochy sídelní zeleně Z* 
(95, 96).  
 
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 (dále jen zákon na ochranu ZPF):  
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil předloženou dokumentaci k "Návrhu opatření obecné povahy - územního 
plánu Zubří". Dokumentace vyhodnocuje důsledky navrhovaného řešení a zdůvodňuje toto řešení z hlediska zásad ochrany 
ZPF. Nové plochy jsou většinou navrhovány v přímé návaznosti na zastavěné území. Ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zák. Č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, nemá připomínky k tomuto návrhu změny - uplatňuje kladné stanovisko.  
      vzato na vědomí 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na 
úseku ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písmene d) a § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  
Územní plán Zubří byl posouzen z hlediska § 45i výše uvedeného zákona se závěrem, že hodnocený návrh ÚP Zubří nemá 
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Katastrálním územím Zubří prochází 
dálkový migrační koridor (DMK), jehož existenci je nutné respektovat, neboť slouží mimo jiné k migraci velkých šelem, které 
jsou jedním z předmětů ochrany Evropsky významné lokality (EVL) CZ0724089 Beskydy. Vzhledem k zachování průchodnosti 
tohoto DMK byly z návrhu vypuštěny kolizní lokality, které zasahovaly do jeho území (viz průmyslový areál). V souvislosti s 
dalším předmětem ochrany potenciálně dotčené EVL Beskydy, a sice vydry říční (Lutra lutra), je nutné konstatovat, že nebyl 
hodnocen záměr přeložky komunikace I/35, který si vyžádá přemostění Rožnovské Bečvy ve dvou místech. V navazujících 
řízení je tedy žádoucí, aby se tato skutečnost zohlednila a byla přijatá taková opatření, která podpoří průchodnost kritických 
úseků pro vydru říční i velké šelmy.  
      Vzato na vědomí. 
      Co se týká hodnocení záměru přeložky komunikace I/35 a jeho vlivu 
      na předmět ochrany (vydru říční), nejedná se o požadavek do 
      územního plánování, bude řešeno až v následných řízeních. 
      Opatření, které bude řešit průchodnost pro vydru říční, bude 
      provedeno v rámci následných řízení, týkajících se přeložky 
      komunikace I/35  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na 
úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 11 odst. 2 a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně a doplnění některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů:  
Bez připomínek.  
      vzato na vědomí 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na 
úseku dopravy podle ustanovení § 40 odst. 3 písmene f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy procházejí řešeným územím silnice III/01877 a III/01878, které v daném katastrálním území také 
končí, mají spíše místní význam. Silnice jsou v území i v ÚP stabilizovány, nejsou navrhovány nové plochy, které by byly s nimi 
ve střetu. K návrhu ÚP Zubří nemáme z hlediska dopravy žádné připomínky.  
 
      vzato 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 - 
územního plánu Zubří kladné koordinované stanovisko.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik – koordinované 
stanovisko 
ze dne 10.2.2014, č.j. KUZL 7441/2014 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené 
působnosti podle § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písmo g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o stanovisko k lokalitám zařazeným do ÚP Zubří po společném 
jednání, ve věci "Návrhu územního plánu Zubří"vydává podle ust. § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, žadateli Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, 
Odboru výstavby a územního plánování toto koordinované stanovisko k ochraně veřejných zájmů podle 
jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
 



Opatření obecné povahy č. 01/2015 - Územní plán Zubří 

 - 13 - 

Dne 5. února 2014 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o stanovisko k 
lokalitám, které požaduje obec Zubří zařadit do projednávání ÚP Zubří po společném jednání.  
 
Dne 5. 9. 2013 proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu, ke kterému pořizovatel - úřad územního plánování - 
obdržel připomínky dle § 50 odst. 3 stavebního zákona. Na základě těchto připomínek obnovilo město Zubří jednání o 
žádostech do nového územního plánu, jehož výsledkem je dokument "PROJEDNÁVÁNí ÚP - Podklad pro další projednávání 
návrhu nového ÚP". Tímto dokumentem město Zubří požaduje zahrnout do projednání ÚP lokality, které již byly jednou řešeny 
a schváleny změnou územního plánu, popřípadě které jsou zahrnuty v původním, v současné době platném územním plánu, a 
do nového územního plánu je již projektant nezahrnul.  
 
Dokument "PROJEDNÁVÁNí ÚP ... " navrhuje  
v části I. Projednání nových návrhových ploch  

• úpravu ploch navržených projektantem v návrhu nového ÚP (zmenšení, vyloučení, změnu využití), které již byly 
projednány ve společném jednání  

• rozšíření plochy výroby v návaznosti na stávající plochu výroby v lokalitě Hamra a v areálu bývalého JZD  
v části II. Projednání jednotlivých návrhů občanů  

• dokument navrhuje neprojednávat nové návrhy občanů nad rámec těch, které již byly projektantem zahrnuty do 
návrhu ÚP ke společnému jednání  

v části III. Projednání lokalit zmenšených nebo vyřazených z návrhu ÚP  

• zachovat všechny zastavitelné plochy a plochy změn, které jsou zahrnuty v platném územním plánu a jeho 
změnách s výjimkou plochy výroby v jihovýchodní části města (Průmyslová zóna).  

 
 

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku 
ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písmene d) a § 77a odst. 4 písmo x) zákona Č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:    

Do řešeného území (k. Ú. Zubří) zasahuje více než polovinu území evropsky významná lokalita EVL  
CZ0724089 Beskydy, která zaujímá shodné hranice s Chráněnou krajinnou oblastí Beskydy. Lokalitami umístěnými v tomto 
území se krajský úřad nezabýval, neboť zde není věcně ani místně příslušný k vydání stanoviska podle výše uvedeného 
zákona. Mimo území CHKO Beskydy se orgán ochrany přírody především zajímal, zda uvedená koncepce respektuje migračně 
významné území, které prochází mezi městy Zubřím a Rožnovem pod Radhoštěm v nezastavěném území. Tento migrační 
koridor je nezastupitelným prvkem sloužící k migraci velkých savců a tedy i velkých šelem, které tvoří jeden z předmětů ochrany 
potenciálně dotčené EVL Beskydy, a má význam pro zachování celistvosti území soustavy Natura 2000. Lokality BI 5 a 
navrhovaná Průmyslová zóna mezi Zuberským náhonem a Rožnovskou Bečvou jsou umístěny v tomto migračně významném 
území. Avšak vzhledem k tomu, že se navrhuje jejich vypuštění z územního plánu, ať už na návrh projektanta nebo Komise 
životního prostředí města Zubří, a bude-Ii v tomto duchu územní plán upraven, je možné konstatovat, že předložená koncepce 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle 
§ 45i odstavce 1) výše uvedeného zákona.  
      vzato na vědomí. Do migračně významného území zasahuje 
      navrhovaná Průmyslová zóna z původního územního plánu, kterou 
      návrh nového územního plánu neřeší, a krajní pozemek plochy č. 
      BI 5. Telefonicky bylo ověřeno, že byl v tomto případě skutečně 
      myšlen pouze krajní pozemek č. 3973/84 v k.ú. Zubří, zasahující do 
      migračního koridoru, a ne celá plocha BI 5, jak je uvedeno ve 
      stanovisku. Lokalita BI 5 byla v návrhu ÚP ponechána a pouze byl 
      upraven rozsah plochy na pozemku parc. č. 3973/84 v k.ú. Zubří 
      tak, aby byl respektován migrační koridor. Požadavek na úpravu 
      plochy byl zadán do pokynů pro úpravu návrhu před veřejným 
      projednáním a bylo upraveno v dokumentaci pro veřejné  
      projednání. 
 

 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku 
posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 písmene 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), v platném znění:  

Prostudováním předložených podkladů bylo zjištěno, že zařazení nových ploch do Návrhu ÚP Zubří nezakládá rámec pro 
budoucí posouzení záměrů uvedených v příloze Č. 1 zákona č.100/2001 Sb. Proto Krajský úřad Zlínského kraje nepožaduje 
doplnění Vyhodnocení vlivů územního plánu Zubří na životní prostředí (SEA.)  
 
Po prostudování předložených podkladů a v rámci své příslušnosti Krajský úřad Zlínského kraje nepožaduje doplnění 
Vyhodnocení vlivů územního plánu Zubří na životní prostředí (SEA) a Hodnocení vlivů územního plánu Zubří na lokality 
soustavy Natura 2000.  
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž 
chrání veřejný zájem, uplatňuje k nově zařazeným plochám do Návrhu územního plánu Zubří kladné koordinované stanovisko.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 
ze dne 28.8.2013, č.j.  SPU 356381/2013 
 
Podáním ze dne 7.8.2013 obdržel SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín oznámení společného jednání o návrhu opatření 
obecné povahy – Územního plánu Zubří včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 
V souladu s § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
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229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vtahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, 
že v současné době probíhá v k.ú. Zubří komplexní pozemková úprava (KoPÚ). Zpracovatelem návrhu KoPÚ je společnost 
AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, Brno, PSČ 638 00. V případě potřeby je možno kontaktovat projektanta KoPÚ 
Ing. Pavla Plíška (tel.: 533 033 996) z výše uvedené firmy. Předpokládáme, že ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku bude 
předložen zastupitelstvu města ke schválení plán společných zařízení (PSZ) vypracovaný v rámci této KoPÚ. Požadujeme 
respektovat tento PSZ, aby byl zajištěn jeho soulad s územním plánem. 
 
      Plán společných zařízení byl v rozpracovanosti koordinován  
      s územním plánem a je s ním v souladu, drobné odchylky v  
      řešení přírodních ploch nemají vliv na rozhodování v území 

 
 
 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Olomouc  
ze dne 5.9.2013, č.j. 55518/ENV/13, 1346/570/12 
 
Za státní správu geologie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění, (horní zákon) 
sdělujeme, že se na k.ú. Zubří nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, na která by se z horního zákona vztahovala 
územní ochrana vyplývající ze stanoveného CHLÚ. K projednávanému návrhu ÚP nemáme připomínky.  
Pro úplnost upozorňujeme, že na k. ú. Zubří jsou evidována sesuvná území, tj. území se zvláštními podmínkami geologické 
stavby ve smyslu ustanovení § 13 zákona 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Jejich zákresy jsou k dispozici 
v mapových podkladech, které zpracovala Česká geologická služba.  
 
      Zákresy sesuvných území již jsou zapracovány do  
      výkresové části dokumentace - jsou součástí koordinačního 
      výkresu 
 
Za ochranu zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) k 
řízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění, Krajský úřad Zlínského kraje. Pro úplnost 
však upozorňujeme, že pokud bude předmětem řešení návrhu územního plánu plocha o výměře nad 10 ha, je třeba postupovat 
podle Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 (Metodický pokyn váže Krajský úřad Zlínského kraje povinností 
projednat věc s MŽP, viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn.: 1 Ao 2/2010).  
 
      vzato na vědomí. Územní plán Zubří neřeší návrhovou  
      plochu nad 10 ha. 
 
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ze dne 21.8.2013, č.j. 33934/2013/31100 
 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin neuplatňujeme podle ust. § 50 
stavebního zákona a ust. § 15 odst. 2 horního zákona k výše uvedené ÚPD žádné připomínky, protože akceptuje problematiku 
ochrany a využití nerostného bohatství v řešeném území. 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Obvodní báňský úřad pro území Jihomoravského a Zlínského kraje  
ze dne 16.8.2013, č.j. SBS 23708/2013/OBÚ-01/1 
 
K Vašemu podání zn. MěÚ/Vyst/00913/2012/Ste ze dne 06.08.2013 ve výše uvedené věci, evidovanému Obvodním báňským 
úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského (dále jen „OBÚ v Brně“) pod čj. SBS 23708/2013 dne 07.08.2013 OBÚ v 
Brně jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný orgán státní 
báňské správy podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), Vám sděluje: 
Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 horního zákona, dobývací 
prostor v k.ú. Zubří, Zlínský kraj, není evidován. 
S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 horního zákona, zdejší úřad k Vašemu záměru v uvedeném 
katastrálním území nemá připomínek. 
      vzato na vědomí 
 
 
 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 3.10.2013, č.j. 10686/BE/2013 
 
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) jako orgán státní správy ochrany přírody a 
krajiny, podle ustanovení § 78 odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (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“) a podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zákona na základě seznámení se s návrhem 
Územního plánu města Zubří, toto stanovisko: 
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I. 
Správa CHKO Beskydy  vyhodnotila všechny navržené plochy a výsledky shrnula do následujícího přehledu připomínek:  
 
Plochy určené k zástavbě (čísla ploch odpovídají předloženému návrhu ÚP) 
      
  9. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
10. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas  
11. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
 
      vzato na vědomí 
 
17. Dle výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 
se jedná o území se zpřísněným režimem ochrany  krajinného rázu. Krajinářsky cenná, vysoce pohledově exponovaná plocha, 
která severozápadně nevhodně vystupuje do volné krajiny, navazuje na plochu , která byla pro zástavbu uvolněna výjimečně 
v rámci změny č. 1, kde dům už je vystavěn a možnosti pro další výstavbu v tomto území jsou vyčerpány. Navržená plocha 
nevhodně dobíhá až k lesnímu porostu, kde by zasahovala do cenného ekotonu. Konflikt s § 12 (ochrana krajinného rázu). 
Nesouhlas   
      Požadavku bylo vyhověno v rozsahu plochy, o kterou byla  
      lokalita SO.3 č. 17 v novém územním plánu zvětšena ve  
      srovnání s návrhovou plochou ze změny platného územního plánu, 
      plocha č. 17 byla upravena (tedy zmenšena) na velikost,  
      projednanou změnou územního plánu č. 1 ÚPN SÚ jako lokalita 
      1/32, viz. stanovisko CHKO ze dne 30.1.2014, č.j. 43/BE/2014-002 
 
16. Požadovaná plocha tvoří přirozený předěl zastavěné části od lesního porostu, je cenná z krajinářského hlediska. Celá 
plocha leží v ochranném pásmu lesa, tudíž narušuje cenný ekoton. Z dřívějších pozorování se jedná o louku s výskytem zvláště 
chráněného druhu, kolem polní cesty byly zjištěny botanicky významné druhy, je třeba chránit celý biotop. Konflikt s § 12 
(ochrana krajinného rázu), a s § 49 zákona. Nesouhlas    
 
      Požadavku bylo vyhověno, plocha č. 16 byla vyloučena z  
      projednání. 
                                                                             
18. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
19. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
20. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
21. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
23. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
 
      vzato na vědomí 
 
24. Vizuálně velmi citlivá plocha, která se, vzhledem ke konfiguraci terénu (velké převýšení oproti stávající komunikaci) 
pohledově promítá a uplatňuje do pohledového horizontu. 
Svým charakterem se jedná o druhově velmi pestrou louku navazující na louky s výskytem zvláště chráněných druhů. Celý svah 
táhnoucí se směrem k severu by neměl být ovlivněn zástavbou. Konflikt s § 12 (ochrana krajinného rázu), především se 
snížením jeho estetické hodnoty. Nesouhlas   
      Požadavku bylo vyhověno, plocha č. 24 byla vyloučena z  
      projednání.      
 
25. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
26. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas  
 
      vzato na vědomí 
 
27. K této ploše vydala v roce 2006 Správa CHKO Beskydy rozhodnutím souhlas s umístěním 2 objektů rodinného bydlení. 
Jeden objekt je již v území osazen. Správa souhlasí se záměrem za předpokladu dodržení výroku rozhodnutí, tj., že zde bude 
umístěn už pouze 1objekt rodinného bydlení.    
      Požadavku bylo vyhověno, plocha č. 27 byla upravena v  
      souladu se změnou č. 6. Pozemek s objektem zakresleným do KN 
      byl zahrnut do zastavěného území, pozemek pro druhý rodinný dům 
      je zakreslen jako návrhová plocha SO.3 č. 27 
 
28. Jedná se o plochu vyvýšenou nad místní komunikací v koncové části údolí, kde se dle dřívějšího pozorování jedná o 
druhově bohatou louku s pravděpodobným výskytem zvláště chráněného druhu. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo možné 
provést aktuální botanický průzkum ve vegetačním období, nelze plochu v současné době k zástavbě doporučit. K této ploše 
bylo Správou CHKO Beskydy vydáno souhlasné stanovisko v rámci změny č.5, s tím, že při územním řízení může dojít 
k omezení výstavby z důvodu možného výskytu chráněných druhů.  
 
      Vzato na vědomí. Vyhodnocení stanoviska nebylo možné  
      provést z důvodu jeho nejednoznačnosti, SCHKOB byla  
      požádána o upřesnění. Upřesnění stanoviska k ploše č. 28  
      bylo doplněno stanoviskem CHKO ze dne 3.2.2014, č.j.  
      374/BE/2013-003, plocha byla upravena v souladu s tímto  
      stanoviskem: plocha SO.3 č. 28 byla navržena k projednání 
      územním plánem, požadavek na řešení ochrany přírodně cenné 
      lokality pro tuto plochu v územním plánu byl zahrnut do regulativů 
      pro plochy SO.3 a plocha byla zakreslena do ÚP .  
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29. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
30. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas  
 
      vzato na vědomí 
 
40. Záměr doplní stávající zástavbu v kompaktní celek. Jedná se o rozsáhlou plochu na exponovaném svahu orientovaném na 
západ, kdy do pozemku zasahuje ochranné pásmo lesa. Požadované území zahrnuje druhově bohatý lesní lem u remízu 
v severní části lokality – z toho důvodu požadujeme od lesa redukci lokality o min. 15m. Plocha je součástí území se zpřísněnou 
ochranou krajinného rázu, proto se shodujeme s návrhem zpracování územní studie. Souhlas s redukovanou plochou,  která 
není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.     
      Požadavku bylo vyhověno, plocha byla upravena ve smyslu 
      požadavku SCHKOB, požadavek byl zapracován do  
      návrhu ÚP ve formě pokynu pro řešení územní studie ÚS2 pro 
      plochu BI č. 40.      
  
42. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
43. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
44. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
 
      vzato na vědomí 
 
45. Dle výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 
se jedná o území s přísným režimem ochrany  krajinného rázu. Plochy 45, 46 jsou součástí území zařazeného do III. zóny 
CHKO Beskydy.  Předmětné území je cenné především z krajinářského hlediska. Jedná se o enklávu volných, prostorných luk, 
které po obou stranách komunikace ukončují uliční typ zástavby a tvoří přirozený přechod do zástavby rozptýlené, která je 
charakteristická pro koncové části valašských údolí. Konflikt s § 12 (ochrana krajinného rázu), především se snížením jeho 
estetické hodnoty. 
Horní část svahu lokality 45 zahrnuje druhově velmi bohatou louku - naturový biotop T 1.1., který je zákonem rovněž chráněn. U 
plochy 45, vzhledem k výše uvedenému souhlasíme s umístěním 1 objektu, t.j. s intenzitou využití max. 25%. Souhlas 
s umístěním 1 objektu  

Požadavku bylo vyhověno, pro plochu č. 45 bylo stanoveno 
procento  využití tak, aby zde bylo možné umístit pouze 1 objekt. 

  
 46. Plochy 45, 46 jsou součástí území se zpřísněnou ochranou krajinného rázu. Jsou cenné především z krajinářského 
hlediska. Jedná se o území volných, prostorných luk, které po obou stranách komunikace ukončují uliční typ zástavby a tvoří 
přirozený přechod do zástavby rozptýlené, která je charakteristická pro koncové části valašských údolí. Konflikt s § 12 (ochrana 
krajinného rázu), především se snížením jeho estetické hodnoty. Nesouhlas 
 
      Požadavku bylo vyhověno, nesouhlas se týká plochy č. 46.  
      Návrhová plocha č. 46 byla vyloučena z projednání.  
      Plocha č. 45 byla řešena o odstavec výše, viz předchozí  
      vyhodnocení.      
      Upřesnění stanoviska k ploše č. 45 a 46 bylo provedeno ve  
      stanovisku SCHKOB ze dne 3.2.2014, č.j. 374/BE/2013- 
      003. 
 
50. Požadovaná plocha sice navazuje na zastavěné území, ale jedná se už  o odlehlejší část obce značně vystupující do volné 
krajiny s problematickým přístupem a bez možnosti řádného napojení na technickou infrastrukturu. Jižní část plochy sloužící 
jako zahrada – jedná se eutrofizované T1.1, severní část plochy tvoří podmáčené území  -   naturový biotop T 1.1. a T.5 , tyto 
jsou v lokalitě předmětem ochrany. V severní části byl dále zjištěn výskyt prstnatce májového. Podle §49 zákona  je zakázáno 
škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných rostlin, chráněn je celý jejich biotop. Nesouhlas    
 
      Požadavku bylo vyhověno, plocha č. 50 byla vyloučena z  
      projednání v souladu s požadavkem SCHKOB. 
 
51. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas                                                                         
 
52. Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas   
       
      vzato na vědomí.  
      Ve stanovisku SCHKOB z 3.10.2013 chybělo vyhodnocení  
      ploch č. 8 a 41, SCHKOB byla požádána o doplnění  
      stanoviska. Chybějící stanovisko k plochám č. 8 a 41 bylo   
      doplněno stanoviskem SCHKOB ze dne 3.2.2014, č.j.  
      374/BE/2013 - 003 
 
 
 

II. 
Obecné připomínky:  
V předloženém návrhu došlo více, či méně k úpravě zastavěného území. V drtivé většině je ze strany CHKO Beskydy tato 
úprava akceptovatelná. V několika případech ( viz příloha P1-připomínky k zastavěnému území ÚP Zubří), byla do stavebních 
ploch zahrnuta území, která s funkcí bydlení přímo nesouvisí a jsou evidována např. jako botanicky a zoologicky hodnotné 
plochy, či plní svou estetickou úlohu v území z hlediska krajinného rázu. Z hlediska krajinářského  se jedná často o  liniovou  a 
solitérní zeleň, sady, pole, zahrady, remízky, mokřadní plochy a  proluky mezi stávající rozptýlenou zástavbou. Tyto složky 
dotváří pestrou mozaiku krajinných prvků určitého místa či oblasti.  Cílem orgánu ochrany  přírody a krajiny, který mu ukládá 
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zákon je  zachování harmonického vzhledu krajiny. Tyto změny také nebyly vyhodnoceny v  hodnocení Natury  2000 ani 
hodnocení SEA. Z výše uvedených důvodů požadujeme v případech uvedených v Příloze P1 nenavyšovat zastavěné území 
z původní ÚPD.         
      Zastavěné území uvedené v příloze P1 obsahuje 3 lokality. 
      Zastavěné území č.1, 2 a 3 (číslováno zleva) bylo upraveno 
      v souladu s požadavkem SCHKOB. 
 
Umisťování staveb vyjmenovaných v ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona je s ohledem na ustanovení § 12 zákona 
(historické a kulturní charakteristiky) a s odkazem na Monitoring krajinného rázu velmi problematické (umisťováním 
vyjmenovaných staveb v nezastavěném území dochází k fragmentaci krajiny a tím k oslabování ekologických funkcí krajiny; 
předmětné stavby mohou být v CHKO Beskydy umisťovány vždy s ohledem k velikosti pozemku s tím, že jejich realizací dojde 
ke zhodnocení území). V nezastavěném území CHKO Beskydy není s ohledem na ustanovení § 12 zákona a ustanovení § 25 
odst. 2 zákona akceptovatelné umisťování staveb oplocení. Umisťování staveb v nezastavěném území nesmí být v rozporu s 
ustanovením §§ 49 a 50 zákona (zvláště chráněné druhy rostlin jsou chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních 
částech, ve všech vývojových stádiích a chráněn je rovněž jejich biotop; tyto rostliny je zakázáno sbírat, trhat, vykopávat, 
poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji a zvláště chránění živočichové jsou chráněny ve všech svých vývojových stádiích; 
chráněna jsou i jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop, dále je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje, 
zejména chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat a není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich 
vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla).  
Výjimky ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je podle ustanovení § 56 zákona možné povolit pouze ve 
veřejném zájmu. 
 Velmi problematické je převádění ploch do pozemků určených k plnění funkce lesa, kdy dochází k nežádoucímu poměru 
funkčního využití zemědělské půdy a lesa. 
 
      Do regulativů byl dán do nezastavěného území zákaz  
      umisťování opatření zamezujících průchodnosti  krajiny. 
      Požadavek byl zahrnut do pokynů pro úpravu návrhu před  
      veřejným projednáním a bylo upraveno v dokumentaci pro veřejné 
      projednání. 
 
Pozemky parcel č. 2053 a 2054 jsou součástí území Přírodní památky Zubří (Vyhláška ministerstva školství a osvěty číslo 
34.041/48-III/1 ze dne 19.2. 1948, kterým bylo zřízeno chráněné naleziště. Výnos Ministerstva kultury České socialistické 
republiky ze dne 29. listopadu 1988 č.j. 14.200/88-SUOP o prohlášení některých území v České socialistické republice za 
chráněná.), je proto nutno respektovat tento územní limit a předmětné pozemky zařadit do kategorie přírodních ploch, nikoliv do 
ploch SO 3.  
 
      Přírodní památka je zakreslená v koordinačním výkrese.  
      Požadavek na řešení ochrany přírodní památky v územním  
      plánu byl zahrnut do pokynů pro úpravu návrhu před  
      veřejným projednáním, pozemky parc. č. 2053 a 2054 byly do ÚP 
      zakresleny jako plochy přírodní. 
 
Z výše uvedených důvodů nárokujeme u ploch:  
 
Z* –  Plochy sídelní zeleně   
Z přípustného využití  vyloučit  „Malé vodní plochy“  a převést  do podmíněně přípustného využití   
 
      Dotčený orgán SCHKOB nestanovil podmínku, na základě  
      které lze zařadit požadované využití do podmíněně  
      přípustného využití, proto bylo toto využití v přípustném využití 
      ponecháno, ale bylo předepsáno, že je tak možno pouze v  
      odůvodněných případech.  
 
WT – Plochy vodních ploch a toků  
Z přípustného využití vyloučit  „Související  dopravní  a technická infrastruktura“ a převést do podmíněně přípustného využití   
      Dotčený orgán SCHKOB nestanovil podmínku, na základě  
      které lze zařadit požadované využití do podmíněně  
      přípustného využití, proto bylo toto využití v přípustném využití 
      ponecháno, ale bylo předepsáno, že je tak možno pouze v  
      odůvodněných případech.  
 
L – Plochy lesní  
Z přípustného využití  vyloučit  „Související dopravní a technická infrastruktura“ a „Malé vodní plochy“  a převést  do podmíněně 
přípustného využití   
      Dotčený orgán SCHKOB nestanovil podmínku, na základě  
      které lze zařadit požadované využití „Související dopravní a 
      technická infrastruktura“ do podmíněně  přípustného využití, proto 
      bude v přípustném využití ponecháno, ale bylo předepsáno, že 
      „Související dopravní a technická infrastruktura“ je možná pouze v 
      odůvodněných případech. 
       „Malé vodní plochy“ byly ponechány v přípustném využití  
      v původním znění, drobné vodní plochy jsou součástí  
      PUPFL dle zák. 289/1995 Sb., o lesích  
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LX – Plochy lesní  specifické  
Z přípustného využití vyloučit  Související dopravní a technická infrastruktura“  a    „Malé vodní plochy“ a převést do podmíněně 
přípustného využití   
      Plocha LX se nachází mimo zájmové území SCHKOB,  
      SCHKOB není v případě vyjádření k ploše LX dotčeným  
      orgánem, přípustné využití bude ponecháno v původním  
      znění 
K – Plochy krajinné zeleně   
1.) z podmíněně přípustného využití vyloučit „Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství mimo biokoridory ÚSES“ 
 

Požadavku bylo vyhověno, „stavby, zařízení a opatření pro 
zemědělství“ byly vyloučeny z podmíněně přípustného využití a
 zahrnuty do nepřípustného využití.  
Bylo upraveno v dokumentaci.  

 
2.) z přípustného využití převést „Pozemky určené k plnění funkce lesa“ do podmíněně přípustného využití  
       
      Dotčený orgán SCHKOB nestanovil podmínku, na základě  
      které lze zařadit požadované využití do podmíněně  
      přípustného využití, proto bylo v přípustném využití  
      ponecháno s uvedením, že je tak možno pouze v odůvodněných 
      případech. 
 
P – Plochy přírodní 
2.) z přípustného využití převést „Malé vodní plochy slučitelné s hlavním využitím“ do  podmíněně přípustného využití 
 
      Dotčený orgán SCHKOB nestanovil podmínku, na základě  
      které lze zařadit požadované využití do podmíněně  
      přípustného využití, proto bylo v přípustném využití  
      ponecháno, ale bylo předepsáno, že je tak možno pouze v  
      odůvodněných případech, a bylo zahrnuto do dokumentace.  
 
Z – Plochy zemědělské  
1.) v odstavci Přípustné využití uvést „ Související dopravní a technická infrastruktura v odůvodněných případech“ 
       
      Vyhovuje se, text byl v návrhu ÚP upraven v souladu se  
      stanoviskem SCHKOB. 
 
2.) „Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství“ a „Malé vodní plochy“ převést do podmíněně přípustného využití 
       

Požadavku se vyhovuje v části „Stavby, zařízení a opatření pro 
zemědělství“, bylo zahrnuto do podmínečně přípustného využití, 
znění podmínky bylo zpřesněno a byla stanovena podmínka, že 
nedojde k narušení krajinného rázu. V případě „Malých vodních 
ploch“ dotčený orgán SCHKOB nestanovil podmínku, na základě 
které lze zařadit požadované využití do podmíněně přípustného 
využití, proto bude v přípustném využití ponecháno, ale bylo 
předepsáno, že je tak možno pouze v odůvodněných případech.  

 
V definici použitých pojmů – Stavby pro zemědělství nesouhlasíme s uvedením konkrétně uvedené zastavěné plochy a výškové 
regulace ( Správa CHKO Beskydy bude záměry na svém území posuzovat m.j. podle ustanovení §12 odst. 1 a 2 zákona, neboť 
podrobnost řešení územního plánu neumožňuje stanovit takové podmínky, které by bylo možno považovat za podmínky 
ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody ve smyslu ustanovení §12 odst. 4 zákona). 
       

Požadavku neuvádění konkrétní plochy a výšky zemědělských 
staveb se nevyhovuje. Stavby pro zemědělství jsou v regulativech 
funkčních ploch uvedeny pouze u Z - ploch zemědělských jako 
podmíněně přípustná činnost a definice použitých pojmů velikost 
zemědělských staveb zpřesňuje, aby nedocházelo k umísťování 
nadměrných zemědělských staveb v krajině, což je v zájmu ochrany 
přírody. Pro stavby pro zemědělství byla stanovena podmínka, že 
nedojde k narušení krajinného rázu. Správa CHKO se bude z 
hlediska § č. 12 zákona o ochraně přírody a krajiny vyjadřovat k 
zemědělským objektům v rámci stavebního řízení. 

 
 
ÚSES na k.ú. obce Zubří je zpracován na velmi dobré úrovni. Odůvodnění ÚP dává ucelenou představu o náplni a funkci ÚSES 
a SCHKO Beskydy nemá dalších připomínek. 
 
      vzato na vědomí 
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Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 30.1.2014, č.j. 43/BE/2014-002 
 
I. STANOVISKO 
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 projednávání ÚP města Zubří po společném jednání a po vznesených připomínkách, toto stanovisko:  
 
I. Projednání nových návrhových ploch  
 
Pozemek parc. č. 3973/84 "na konci" ulice Rožnovská, 
části pozemků parc. Č. 3738/32 a 3738/33 u čistírny odpadních vod, Plocha zeleně nad ZŠ T. G. Masaryka,  
Areál bývalého JZD a plochy pod ním  -  
Jedná se o území mimo hranice CHKO Beskydy, tudíž se Správa nebude vyjadřovat.  
 
      vzato na vědomí, plochy budou zahrnuty do projednání 
 
prostor nad pálenicí - plocha 16  
k ploše 16 vyjádřila Správa nesouhlas v rámci stanoviska z 3. 10. 2013 pod č.j. 10686/BE/2013-003  
       
      vzato na vědomí, viz vyhodnocení stanoviska z 3. 10. 2013  
      10686/BE/2013-003 
 
Lokality" U Traktorky", "dolní Bořkova" a "Pod Lipůvkou" -  plochy 8, 9, 10, 11  
u těchto ploch souhlasíme se začleněním do stavebních ploch a s návrhem KRMZ na zpracování územní studie, která by 
vyřešila zejména dopravní prostupnost této enklávy  
 

Vzato na vědomí v rozsahu začlenění ploch 8, 9, 10, 11 do 
stavebních ploch, požadavku na zpracování územní studie nebylo 
vyhověno. V dokumentaci bylo řešení ploch ponecháno beze 
změny s odůvodněním, že původním řešením je prostupnost 
zajištěna a jednotlivé funkční plochy umožňují v případě 
podrobnějšího členění umístění dopravní infrastruktury. 

 
plocha 17  
k ploše 17 vyjádřila Správa nesouhlas v rámci stanoviska z 3. 10. 2013 pod č.j. 1 0686/BE/2013-003, kdy zmiňovala, že část 
plochy byla výjimečně zařazena v rámci změny Č. 1.  
Po opětovném předložení požadavku a obdržení dalších informací sdělujeme, že plánovaná zástavba na této ploše ještě není 
zcela využita a možnosti výstavby v tomto území jsou, vzhledem ke konfiguraci terénu a situaci v území, již vyčerpány. 
Sdělujeme tedy, že u plochy 17 souhlasíme s návrhem KŽP se zařazením v rozsahu dle nynějšího platného ÚP bez jakéhokoliv 
navýšení.  
      Požadavku bylo vyhověno, velikost plochy byla upravena na 
      velikost plochy schválené změnou ÚPN SÚ Zubří  č. 1/32, 
      viz rovněž vyhodnocení stanoviska z 3. 10. 2013   
      10686/BE/2013-003 
 
Ulice Josefa Holiše  
k ploše 23 vyjádřila Správa souhlas v rámci stanoviska z 3. 10. 2013 pod č.j. 10686/BE/20 13-003  
 
      vzato na vědomí, viz vyhodnocení stanoviska z 3. 10. 2013  
      10686/BE/2013-003, plocha již je v dokumentaci zahrnuta 
 
Ulice Horní (naproti bývalé "horní škole")  
k ploše 24 vyjádřila Správa nesouhlas v rámci stanoviska z 3. 10. 2013 pod č.j. 1 0686/BE/20 13-003  
 
      Požadavku bylo vyhověno, plocha byla vyloučena z projednání 
      na základě stanoviska z 3. 10. 2013,č.j.10686/BE/20 13-003 
 
 
Lokality "pod kaplí" a "ulice Pod Čihadlem"  
k ploše 42 vyjádřila Správa souhlas v rámci stanoviska z 3. 10. 2013 pod č.j. 10686/BE/2013-003  
 
      vzato na vědomí, viz vyhodnocení stanoviska z 3. 10. 2013  
      10686/BE/2013-003, plocha již je v dokumentaci zahrnuta 
 
k ploše 50 vyjádřila Správa nesouhlas v rámci stanoviska z 3. 10. 2013 pod č.j. 10686/BE/2013-003  
 
      Požadavku bylo vyhověno, plocha byla vyloučena z projednání 
      na základě stanoviska z 3. 10. 2013,č.j.10686/BE/20 13-003 
 
Lokalita "Hamra"  
Jedná se o území mimo hranice CHKO Beskydy, tudíž se Správa nebude vyjadřovat.  
 
      vzato na vědomí, plocha následně nebyla zahrnuta do projednání 
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Ulice nad točnou  
k převedení plochy 27 do stavebních ploch vedla Správa samostatné správní řízení a je vázána výrokem tohoto rozhodnutí - viz 
stanovisko z 3. 10. 2013  
      Požadavku bylo vyhověno, plocha byla upravena na základě 
      stanoviska z 3. 10. 2013,č.j.10686/BE/20 13-003 
 
 
II. Projednání jednotlivých návrhů občanů V tomto stanovisku se neřeší.  
 
III. Projednání lokalit zmenšených nebo vyřazených z návrhu ÚP  
 
Změna č. 2/4 a změna č. 5/19A ( Bořkova)  
Dle výstupu z "Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy" zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 se 
jedná o území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu. Obě lokality jsou podle odstupňované ochrany (ustanovení §27zákona) 
součástí území zařazeného do III. zóny, tj. do území s přísnou ochranou všech hodnot. Jedná se o svažité, pohledově 
exponované louky lemované vzrostlým lesním porostem. Vzhledem ke konfliktu s § 12 (ochrana krajinného rázu), především se 
snížením jeho estetické hodnoty, souhlasíme s návrhem projektanta, aby plocha 2/4 byla zmenšena a u plochy 5/19A 
souhlasíme s doporučením KRMZ, aby tato plocha pro bydlení byla zachována, ale ve zmenšené velikosti v linii upraveného 
sousedního jižního pozemku.  

Požadavku bylo vyhověno částečně. Plocha 2/4 byla ponechána v 
souladu s vyjádřením SCHKOB v rozsahu navrženém projektantem 
v návrhu územního plánu, tedy jako zmenšená ve srovnání s 
plochou projednanou změnou č. 2/4. Plocha 5/19A byla vypuštěna 
již v procesu zpracování návrhu ÚP, a to na základě negativního 
Naturového hodnocení, nebyla tedy do Územního plánu nově 
zapracována. 

Změna č. 3/3 (Převrátí)  
Jedná se o území mimo hranice CHKO Beskydy, tudíž se Správa nebude vyjadřovat.  
 

vzato na vědomí, plocha již byla částečně zahrnuta do projednání 
jako BI č.7, na základě požadavku obce po společném jednání byla 
její velikost upravena (zvětšena) 

  
Změna č. 4/2 (Randusky)  
Dle výstupu z "Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy" zpracovaného společností Arvita P spol. S.r.o., z ledna 2011 se 
jedná o území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu.  
Lokalita je podle odstupňované ochrany (ustanovení §27zákona) součástí území zařazeného do III. zóny, do území s přísnou 
ochranou všech hodnot. Jedná se o enklávu, kde je patrný dochovaný stav charakteristické rozptýlené zástavby na volných 
prostorných udržovaných lukách. Krajinářsky cenná, značně pohledově exponovaná lokalita, kde by zástavba většího rozsahu 
byla v konfliktu s §12 (ochrana krajinného rázu), především se snížením jeho estetické hodnoty. Z tohoto důvodu souhlasíme se 
zařazením pozemku za předpokladu uplatnění regulativu intenzity zastavění pozemku 15%.  
 
      Požadavku se vyhovuje. Plocha ze změny č. 4/2 byla  
      zahrnuta do projednání jako SO.3 č. 32 s pokynem řešit možnost 
      zastavění pozemku v souladu s požadavkem SCHKOB - maximální 
      intenzita zastavění 15 %.  
 
Změna č. 4/4 a změna Č. 5/29A (Randusky)  
Jedná se o území mimo hranice CHKO Beskydy, tudíž se Správa nebude vyjadřovat.  
 
      vzato na vědomí, plochy byly zahrnuty do projednání. Plocha č. 4/4 
      byla ponechána v původní velikosti projednané změnou územního 
      plánu a zakreslena do územního plánu jako SO.3 č. 31. Plocha č. 
      5/29A byla zahrnuta částečně jako součást zastavěného území. 
 
Změna č. 4/12 (nad Točnou)  
Správa souhlasí se zařazením požadované plochy za předpokladu splnění podmínky dané v prvotním vyjádření v rámci zadání 
změny č. 4 sídelního útvaru Zubří z 25. 4. 2003 pod Č. j. CHKO/1474/03/820-12.  
 

Požadavku bylo vyhověno. SCHKOB ve vyjádření č.j. 
CHKO/1474/03/820-12 z 25.4.2003 požadovala zachovat 
vzdálenost 20 m od vodoteče s ohledem na zajištění ekologické 
funkce vodního toku, tato podmínka vyplývala ze schváleného 
Plánu péče CHKO Beskydy. Do územního plánu byla část pozemku 
již v dokumentaci pro společné jednání zahrnuta do zastavěného 
území, na základě požadavku zařadit plochu ze změny č. 4/12 do 
projednání v souladu s vyjádřením CHKO byla zahrnuta do 
územního plánu do zastavěného území i zbývající část pozemku. 
Požadavek na zachování vzdálenosti od vodoteče se týká umístění 
objektů a bude řešen ve stavebním řízení 

 
Změna č. 4/20 (Zemanky)  
Správa se k lokalitě vyjadřovala v rámci změny Č. 4 souhlasným stanoviskem, nadále toto stanovisko neshledává kolizní se 
zájmy ochrany přírody a krajiny.  
      vzato na vědomí, plocha byla zahrnuta do projednání jako SO.3 
      č. 53 
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Změna Č. 5/5A (Na Galičky)  
K lokalitě se Správa vyjadřovala v rámci doplňku územního plánu v roce 2005 kladným stanoviskem. Průzkum území v tomto 
období neprokázal výskyt ZCHDR. V červnu 2013 byl v území zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, dále vzácných 
rostlin a vzhledem k charakteru louky je pravděpodobný i výskyt mokřadní orchideje. Jedná se o druhově bohatou louku, cenný 
biotop - rozpor s § 49 zákona 114/92 Sb.  
Dle výstupu z "Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy" zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 se 
jedná o území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu, kde se v souvislostí s rozvojovými možnostmi z hlediska ochrany 
krajinného rázu doporučuje povolení pouze jednotlivých ploch s vazbou na stávající zástavbu, což tento návrh nesplňuje. 
Vzhledem k výše uvedenému, Správa CHKO Beskydy přehodnotila své stanovisko, souhlasí s návrhem projektanta územního 
plánu plochu 5/5A vyloučit z území určeného pro zástavbu.  
 
      Požadavku bylo vyhověno. Plocha nebyla zahrnuta do  
      projednání 
 
Změna Č. 5/8B, změna Č. 5/9B a změna Č. 4/29 (Zemanky)  
Správa se k lokalitám 8,9 vyjadřovala v rámci změny Č. 5 souhlasným stanoviskem, nadále toto stanovisko neshledává kolizní 
se zájmy ochrany přírody a krajiny s tím, že tímto budou stavební aktivity v lokalitě vyčerpány a směrem východním bude 
respektován dochovaný stav území se sporadickou zástavbou.  
S plochou 29 souhlasila Správa v rámci změny 5, kdy bylo území požadováno pro plochu výroby, nyní má území sloužit k 
bydlení, což není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.  
 
      vzato na vědomí, plochy byly zahrnuty do projednání, z toho plochy 
      5/8B a 5/9B v celém rozsahu jako SO.3 č. 54, plocha 2/29 částečně 
 
Změna Č. 3/4 ( Pod Ostrým)  
K ploše 4 se Správa vyjadřovala v roce 2003, kdy m.j. konstatovala, že v území je nelegálně umístěn rekreační objekt, který 
doposud nebyl odstraněn.  
V rámci tvorby nového územního plánu téměř celá požadovaná plocha leží a je tak v  
rozporu s nově navrženým biokoridorem - území ÚSES, které osazování staveb nepřipouští. Dle výstupu z "Hodnocení 
krajinného rázu v CHKO Beskydy" zpracovaného společností Arvita P spol. S.r.o., z ledna 2011 se jedná o území se zvýšenou 
hodnotou krajinného rázu. Jedná se o svažité, vysoce pohledově exponované území v koncové lokalitě města, kde je další 
zahušťování zástavby v rozporu s § 12 (ochrana krajinného rázu), především se snížením jeho estetické hodnoty. Z výše 
uvedených důvodů Správa CHKO B přehodnotila své stanovisko z roku 2003, souhlasí s návrhem projektanta ÚP a požaduje 
plochu vyloučit z území určeného pro zástavbu.  
      Požadavku bylo vyhověno. Plocha nebyla zahrnuta do  
      projednání 
 
Změna Č. 4/6 ( Převrátí)  
Jedná se o území mimo hranice CHKO Beskydy, tudíž se Správa nebude vyjadřovat.  
 
      vzato na vědomí, plocha byla zahrnuta do projednání jako BI č. 12 
 
Změna č. 4/14 (Na Galičky)  
k plochám 45 a 46 se Správa vyjádřila v rámci stanoviska z 3. 10.2013 pod č.j. 10686/BE/2013-003  
 
      Požadavku bylo vyhověno, plochy byly upraveny na základě 
      stanoviska z 3. 10. 2013, č.j.10686/BE/20 13-003. Plocha BI č. 45 
      byla zachována, návrhová plocha BI 46 byla vyloučena z  
      projednání. 
 
Změna č. 4/15 (nad kaplí)  
Jedná se o pohledově exponovanou plochu, vizuálně citlivé místo v prostoru nad kaplí a souhlasíme s návrhem projektanta, 
plochu bydlení zmenšit.  
      Požadavku bylo vyhověno. Plocha byla zmenšena již ve fázi 
      návrhu územního plánu pro společné jednání a nebyla  
      předepsána její úprava před veřejným projednáním 
 
Změna č. 6/14 (Pádoly)  
k převedení území do stavebních ploch vedla Správa samostatné správní řízení. V území nedošlo ke změně podmínek a 
Správa je vázána výrokem prvotního rozhodnutí - viz souhlasné rozhodnutí z 24. 11. 2006 pod č.j. 2116/BE/E/06 a Č.S. 
354/BE/SR/06.  
      vzato na vědomí. Plocha byla zařazena do projednání a byla 
      zakreslena jako plocha SO.3 č. 55 
 
 
lokalita ze stávajícího ÚP (Vlkoprdy)  
Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlasíme s ponecháním území ve stavebních plochách dle stávajícího 
územního plánu.  
      vzato na vědomí 

Požadavek na zahrnutí plochy do územního plánu byl uveden do 
pokynů pro úpravu návrhu před veřejným projednáním, plocha byla 
do územního plánu zahrnuta částečně jako BI 47 

 
lokalita ze stávajícího ÚP (nad tisem)  
Jedná se o pohledově exponované území, které vystupuje nad hladinu stávající kompaktní zástavby.  
Předmětná plocha byla do zastavitelného území zařazena před 18-ti lety v rámci tvorby prvotního územního plánu.  
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Lokalita je podle odstupňované ochrany (ustanovení §27zákona) součástí území zařazeného do III. zóny, tj. do území s přísnou 
ochranou všech hodnot.  
Dle výstupu z "Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy" zpracovaného společností Arvita P spol. S.r.o., z ledna 2011 se 
jedná o území se zvýšenou hodnotou krajinného rázu. Od 1996( zařazení pozemku do stavebních ploch) nevznikla potřeba 
žádného stavebního záměru. V souladu s výše uvedeným, Správa přehodnotila stanovisko a souhlasí s návrhem projektanta 
územního plánu tuto plochu vypustit.  
 
      Požadavku bylo vyhověno. Plocha nebyla zahrnuta do  
      projednání 
 
Změna č. 1/8 ( Převrátí)  
Jedná se o území mimo hranice CHKO Beskydy, tudíž se Správa nebude vyjadřovat.  
 
      vzato na vědomí. Plocha nebyla zařazena do projednání z důvodu 
      její nekoncepčnosti. 

 
II. STANOVISKO 

 
Správa CHKO Beskydy jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona, po posouzení výše 
uvedených ploch daného ÚP dále vydává v souladu s ustanovením § 45i odst.1 zákona stanovisko, že uvedený doplnění ÚP 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Beskydy ani Ptačí 
oblasti Beskydy (dále jen "EVL" a PO").  
Při hodnocení Správa CHKO Beskydy přihlédla zejména k závěrům v již zpracovaném Hodnocení vlivů na lokality soustavy 
Natura 2000 (Háková, Losík 2013) návrhu ÚP Zubří. Celková rozloha stanoviště 6510 (předmět ochrany EVL Beskydy - 
ovsíkové louky) v rámci ploch z návrhu ÚP činí 1,593 ha, což znamená ztrátu 0,97 % stanoviště v rámci předmětného katastru. 
Výměra nově zařazených ploch do ÚP ve spojení z výše uvedenými hodnotami nebude dosahovat limitních hodnot, při kterých 
by bylo možno konstatovat významný negativní vliv na předměty ochrany EVL Beskydy.  
Z výše uvedených důvodů Správa CHKO Beskydy může významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL 
či PO vyloučit.  
Toto stanovisko není rozhodnutím orgánu ochrany přírody vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.  
      vzato na vědomí 
 
 
 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 3.2.2014, č.j. 374/BE/2013-003 

Správa Chráněné krajinné oblastí Beskydy (dále jen "Správa CHKO Beskydy") jako orgán státní správy ochrany přírody a 
krajiny, podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (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") a podle ustanovení § 2 odst. 2 písmo g) zákona na základě seznámení se s návrhem 
Územního plánu města Zubří, doplňující stanovisko:  

I.  STANOVISKO  
Správa CHKO Beskydy vyhodnotila navržené plochy a výsledky shrnula do stanoviska vydaného 3. 10. 2013 pod č.j. 1 
0686/BE/2013_003. Toto stanovisko zůstává v platnosti.  
Na žádost pořizovatele územního plánu obce Zubří o doplnění stanoviska o vyjádření k několika lokalitám Správa CHKO 
Beskydy sděluje:  
Plochy určené k zástavbě (čísla ploch odpovídají předloženému návrhu ÚP)  
BI 8 - Nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Souhlas  
      vzato na vědomí 
 
BI 28 - Jedná se o plochu vyvýšenou nad místní komunikací v koncové části údolí, kde se dle dřívějšího pozorování jedná o 
druhově bohatou louku s pravděpodobným výskytem zvláště chráněného druhu. Vzhledem k nutnosti dodržet lhůty vyjádření, 
nebylo možné provést aktuální botanický průzkum ve vegetačním období. K této ploše bylo Správou CHKO Beskydy vydáno 
souhlasné stanovisko v rámci změny Č.5, s tím, že při územním řízení může dojít k omezení výstavby z důvodu možného 
výskytu chráněných druhů. Vzhledem k výše uvedenému, souhlasí Správa se zařazením pozemku s podmínkou, že bude 
zajištěna ochrana přírodně cenné lokality.  
      Požadavku bylo vyhověno. Plocha SO.3 č.28 byla navržena k 
      projednání územním plánem a požadavek na zahrnutí této  
      plochy a řešení ochrany této přírodně cenné lokality v územním 
      plánu byl zahrnut do regulativů pro tuto plochu SO.3 č.28 
 
BI 41 - k ploše se Správa vyjadřovala zamítavým stanoviskem už v rámci zpracování změny Č. 3 a opakovaně ve změně Č.4 
ÚP Zubří, v roce 2001, kdy konstatovala rozpor s § 12 a zásah do ploch ÚSES.  
Původní vyjádření:  
 
Lokalita Č. 20" Staré Zubří IV": Jedná se o část pozemku parc. Č. 4093/1 v k.ú. Zubří. ktetý je součástí III. zóny CHKO  
Beskydy. Správa CHKO Beskydy nesouhlasí s návrhem - předmětný pozemek je z části plochou biokoridoru sítě ÚSES a 
biocentrum tvoří východní hranici navrhované plochy. Území se svažuje východním směrem. Svažitá území všeobecně jsou pro 
umisťování staveb z hlediska krajinářského většinou problematická, stavba se dostává do pohledově exponovaných lokalit, 
vnímaných i ze vzdálených stanovišť a narušuje tak krajinný ráz daného území. Příkré svahy jakožto strukturní typ navíc patří 
do volné krajiny příp. mohou tvořit okrajové zóny zastavěného území. Předmětná část území není charakterizovaná jako příkrý 
svah, návrh je však pojednán velkoplošně, což se v konečném důsledku projeví stejně negativně jako u příkřejších lokalit. 
Začleněním navržených ploch do ploch bydlení by došlo k porušení ustanovení § 12 zákona a v obecnější formě § 26 odst. 1 
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zákona.  
Lokalita Č. 21 " Staré Zubří V": Jedná se o pozemek parc. Č. 4093/3 v k. Ú. Zubří. Správa CHKO Beskydy nesouhlasí s 
návrhem. Důvody nesouhlasu jsou shodné jako u lokality Č. 20 (plochy pozemků na sebe navazují).  
1. Lokalita.,H - Starozuberská ul., plocha č.21": Jedná o pozemky parc. č.4095/2, část 4093/10,4093/9, 4910, 4911 a 4912, 

ktetý je součástí III. zóny CHKO Beskydy (území se zpřísněným režimem ochrany). Správa CHKO Beskydy nesouhlasí se 
změnou ÚPD na plochu bydlení. Jedná se o svažité území bez vybudovaného příjezdu. Část lokality je součástí biocentra 
Č. 8 a jihovýchodní část je si/ně podmáčena. Návrh je v rozporu s ustanovením § 12 a § 26 odst. 1 písmo i) zákona 
(ochrana krajinného rázu a dochovaného prostředí) a také s ustanovením § 2 odst. 2 písmo a) zákona (ochrana a vytváření 
ÚSES krajiny).  

2. Lokalita.,H - Starozuberská ul., plocha č.22": Jedná o pozemky parc. Č. 4089 a 4093/25, které jsou součást III. zóny CHKO 
Beskydy (území se zpřísněným režimem ochrany). Správa CHKO Beskydy nesouhlasí se změnou ÚPD. Jedná se o 
území, kde byly v rámci projednávání předcházejících změn odsouhlaseny plochy pro zástavbu, ale stavby nejsou 
doposud realizovány. Výchozí podmínky pro zhodnocení lokality ve smyslu požadovaného návrhu se tedy nezměnily. 
Rozšiřování zastavitelného území dle předloženého požadavku by vedlo k narušení struktury zástavby v území tzn. v 
konečném důsledku k porušení ustanovení § 12 a 26 odst. 1 písmo i) zákona (ochrana krajinného rázu a dochovaného 
prostředí).  

3. Lokalita "H - Starozuberská, olocha č.26": Jedná o pozemek parc. Č. 4093/21, ktetý je součástí 1fI. zóny CHKO Beskydy 
(území se zpřísněným režimem ochrany). Správa CHKO Beskydy nesouhlasí se změnou ÚPD na plochu bydlení. Jedná se 
o území jako u lokality č. 22 - Odůvodnění nesouhlasu shodné s lokalitou Č. 22. Návrh je rovněž v rozporu s ustanovením § 
2 odst. 2 písm. a) zákona (ochrana a vytváření ÚSES krajiny).  

 
V návrhu zpracování nového ÚP města Zubří došlo v předmětné lokalitě k úpravě systému ÚSES, s nímž plocha BI 41 už není v 
rozporu. V současné době se celá navrhovaná plocha nachází v prostoru, který byl vymezen jako dálkový migrační koridor 
(DMK). Toto vymezení sítě nejdůležitějších migračních koridorů a migračně významných území velkých savců bylo provedeno v 
rámci projektu vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR v r. 2010.  
 
Migrační prostupnost by neměla být snižovaná. Navrhovaná výstavba, která umožňuje osazení několika domů, je v rozporu s 
ochranou koridoru. Největší konflikt se zájmy ochrany přírody a krajiny. na který se Správa odvolávala už ve svých předešlých 
vyjádřeních, shledává ve snížení hodnoty krajinného rázu (§ 12 zákona), především jeho estetické hodnoty. Svažitá území, jako 
taková, jsou všeobecně většinou krajinářsky problematická z hlediska umisťování objektů. Stavba se dostává do pohledově 
exponovaných ploch, vnímaných i ze vzdálených stanovišť.  
Předmětná lokalita není charakterizovaná jako příkrý svah, návrh je však pojednán velkoplošně, což se v konečném důsledku 
projeví stejně negativně jako u příkřejších lokalit.  
V souvislosti s výše uvedeným, Správa souhlasí se zařazením plochy BI 41 pouze částečně, a to dle přílohy P BI 41, kde k 
zastavění doporučuje pouze plochy, které doplní proluky mezi současnou zastavěným územím, ale pouze tak, aby směrem 
západním nevystupovaly do volné krajiny nad současnou zástavbu.  
 

Požadavku bylo vyhověno. Plocha BI 41 byla upravena v  souladu 
se stanoviskem SCHKOB - část plochy byla zahrnuta do 
zastavěného území, zbývající část plochy BI č. 41 byla z projednání 
vyloučena  

 
BI 45 - zůstává v platnosti stanovisko vydané 3. 10. 2013 pod č.j. 1 0686/BE/2013_003. tj., že souhlasíme s umístěním 1 
objektu.  
Původní vyjádření:  
45. Dle výstupu z "Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy" zpracovaného společností Arvita P spol. s.r.o., z ledna 2011 
se jedná o území s přísným režimem ochrany krajinného rázu. Plochy 45, 46 jsou součástí území zařazeného do III. zóny 
CHKO Beskydy. Předmětné území je cenné především z krajinářského hlediska. Jedná se o enklávu volných, prostorných luk, 
které po obou stranách komunikace ukončují uliční typ zástavby a tvoří přirozený přechod do zástavby rozptýlené, která je 
charakteristická pro koncové části valašských údolí. Konflikt s § 12 (ochrana krajinného rázu), především se snížením jeho 
estetické hodnoty.  
Horní část svahu lokality 45 zahrnuje druhově velmi bohatou louku - naturový biotop T 1.1., který je zákonem rovněž chráněn. U 
plochy 45, vzhledem k výše uvedenému souhlasíme s umístěním 1 objektu, ti s intenzitou využití max. 25%. Souhlas s 
umístěním 1 objektu.  
 
      Požadavku bylo vyhověno, viz vyhodnocení stanoviska  
      SCHKOB z 3.10.2013, pro plochu č. 45 stanovit procento  
      využití tak, aby zde bylo možné umístit pouze 1 objekt.   

Bylo zahrnuto do dokumentace textové části – návrh, Podmínky pro 
využití ploch BI.  

 
BI 46 - zůstává v platnosti stanovisko vydané 3. 10. 2013 pod č.j. 1 0686/BE/2013_003, tj, že nesouhlasíme s převedením 
pozemku na zástavbu.  
Původní vyjádření:  
46. Plochy 45, 46 jsou součástí území se zpřísněnou ochranou krajinného rázu. Jsou cenné především z krajinářského 
hlediska. Jedná se o území volných, prostorných luk, které po obou stranách komunikace ukončují uliční typ zástavby a tvoří 
přirozený přechod do zástavby rozptýlené, která je charakteristická pro koncové části va/ašských údolí. Konflikt s § 12 
(ochrana krajinného rázu), především se snížením jeho estetické hodnoty. Nesouhlas  
       
      Požadavku bylo vyhověno, viz rovněž vyhodnocení stanoviska 
      SCHKOB z 3.10.2013, plocha č. 46 byla vyloučena z  
      projednání.  
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Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 26.9.2013, č.j. 11350/BE/13 
 
Sdělení k návrhu ÚP Zubří: zajištění ochrany dálkového migračního koridoru (DMK) velkých savců v nezastavěném 
území mezi městy Rožnov p.R. a Zubří, v části DMK mimo CHKO Beskydy  
 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), podle něhož dle § 8 odst. 2 správní 
orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy, Vám zasílá odborné sdělení k ochraně migračního koridoru velkých savců 
v k.ú. Zubří v souvislosti s připravovaným územním plánem města Zubří.  
V roce 2010 byl realizován projekt vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d4/36/08 "Vyhodnocení 
migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření". Na základě terénních výzkumů 
byla na území České republiky vymezena migračně významná území a zpracován návrh sítě tzv. dálkových migračních koridorů 
(viz výstupy projektu - publikace "Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce" a mapa "Migrační koridory pro velké savce v 
České republice". CHKO Beskydy je od roku 2004 evropsky významnou lokalitou (EVL) velkých šelem (rys ostrovid, vlk obecný 
a medvěd hnědý) a podle výsledků výše uvedeného projektu je migračně významným územím (MVÚ), kterým procházejí 
dálkové migrační koridory (DMK) a pokračují mimo území CHKO.  
Výsledky projektu mají sloužit k ochraně migračně významných území a koridorů v praxi, proto je třeba je zohlednit už ve fázi 
územního plánování. Každý koridor je potřeba zachovat průchodný v celé své trase, jinak by zde volně žijící živočichové 
nemohli přecházet a ztratila by smysl i ochrana ostatních úseků. Obecným principem při ochraně DMK je nezužovat šířku 
migračního koridoru výstavbou, která by mohla negativně ovlivnit jeho využívání migrujícími druhy. To se týká především bytové 
výstavby, průmyslové výstavby, stavby energetických zařízení, rekreační výstavby a budování nočního osvětlení.  
Jeden z DMK prochází nezastavěným územím mezi městy Rožnov p.R. a Zubří a propojuje dvě části CHKO Beskydy. 
Nejcitlivější úsek tohoto koridoru se nachází v údolí Rožnovské Bečvy, mimo území CHKO Beskydy. Vzhledem k tomu, že je 
tento úsek již nyní průchozí jen s velkým omezením (zástavba, frekventovaná silnice), byl v mapě koridorů ČR vyznačen jako 
problémové místo. Průchodnost problémových míst by bylo třeba pomocí různých opatření zlepšovat. V popsaném místě, na 
pozemku parc. č. 5347/3, k.ú. Zubří, však současní vlastníci pozemku prosazují záměr výstavby průmyslové zóny (PZ), který je 
v souladu se stávajícím ÚP. Pokud by došlo k realizaci této průmyslové zóny, DMK by se stal pro velké savce neprůchodný a 
zanikl by.  
 

Vzhledem k tomu, že území s navrženou průmyslovou zónou leží mimo CHKO Beskydy, žádáme Vás o spolupráci při zajištění 
ochrany DMK. Předmětný pozemek p.č. 5347/1, k.ú. Zubří, je součástí zemědělského půdního fondu (orná půda) a leží v 
zachovalé údolní nivě Rožnovské Bečvy (její část je regionální koridor ÚSES). Tento pozemek se z velké části nachází v 
záplavovém území pro Q20 a Q100 a umísťování průmyslových staveb do takového území by bylo proti smyslu protipovodňové 
ochrany. Zachování nezastavěného území mezi městy Zubří a Rožnov p.R. je také v souladu s historickým vývojem našich 
měst a obcí, kdy jednotlivé sídelní celky byly od sebe vždy odděleny volnou krajinou.  
Správa CHKO Beskydy obdržela také připomínky Hnutí DUHA k ochraně DMK v k.ú. Zubří adresované Městskému úřadu v 
Rožnově p.R. Text tohoto vyjádření přikládáme.  
 
Příloha:  
Mapka DMK v k.ú. Zubří  
Mapka záplavového území mezi Rožnovem p.R a Zubřím  
Připomínky Hnutí DUHA k návrhu ÚP Zubří z 5.9. 2013 (viz připomínky k ÚP Zubří, připomínka č. 10)  
 
      vzato na vědomí, plocha průmyslové zóny nebyla do  
      projednání územního plánu zahrnuta, na pozemku parc. č.  
      5348/3 však nadále probíhá územní řízení na povolení stavby 
      „Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě“. 
 
 
 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí – koordinované stanovisko 
ze dne 27.9.2013, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6 
 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy vydává k předloženému 
návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Zubří včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ve 
smyslu ust. § 4 odst. 6 zák. Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění toto 
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  
S předloženým návrhem MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP jako příslušný vodoprávní úřad souhlasí za podmínky doplnění 
regulativů:  
U vodní plochy + toky do přípustného využití - vodní díla včetně zařízení souvisejících s protipovodňovou ochranou  
U plochy krajinné zeleně a plochy zemědělské - do přípustného využití - stavby vodních děl.  
 
      Stavby vodních děl, tedy stavby pro vodní hospodářství,  
      jsou v nezastavěném území přípustné dle § 18 stavebního  
      zákona, jestliže je regulativy územního plánu v ploše  
      výslovně nevylučují. Jelikož v těchto plochách nejsou stavby 
      pro vodní hospodářství vyloučeny, jsou v případě ploch  
      „vodní plochy a toky“, „krajinná zeleň“ a “plochy   
      zemědělské“ tyto stavby přípustné, regulativ bude ponechán 
      v původním znění 
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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 MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového 
hospodářství neuplatňuje žádné připomínky.  
 
      vzato 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 MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy lesů neuplatňuje žádné 
připomínky.  
      vzato na vědomí 
 
4. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 5,  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor ŽP, jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ZPF neuplatňuje 
žádné připomínky.  
      vzato na vědomí 
 
5. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. § 77 odst. 2 písm. j) v souvislosti 
s § 2 odst. 2 písm. g)  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., pro plochy mimo území CHKO Beskydy, odbor ŽP, jako příslušný orgán státní 
správy na úseku ochrany přírody a krajiny neuplatňuje žádné připomínky a s návrhem souhlasí.  
 
      vzato na vědomí 
 
6. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. e)  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán státní památkové 
péče neuplatňuje žádné připomínky.  
      vzato na vědomí 
 
7. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4 písm. c)  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad neuplatňuje žádné 
připomínky.  
      vzato na vědomí 
 
8. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, §15 odst. 5:  
K předloženému návrhu MěÚ Rožnov p. Radh., krizové řízení a plánování, vojenská správa jako příslušný orgán státní správy 
neuplatňuje žádné připomínky.  
      vzato na vědomí 
 
Závěr:  
Městský úřad Rožnov p. Radh., na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních předpisů, s 
předloženým návrhem opatření obecné povahy Územního plánu Zubří včetně Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území souhlasí za výše uvedených podmínek.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
Česká republika - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc  
ze dne 6.9.2013, č.j. 3649/2013-1383-ÚP-OL 

 

Česká republika - Ministerstvo obrany ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vydává stanovisko. 
V grafické části Územního plánu Zubří (koordinačním výkrese) požadujeme (v souladu se stanoviskem č.j. 1060-
2287/20516/2011-1383-ÚP-OL ze dne 4.dubna 2011) změnit uvedený text: 
„celé řešené území leží v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“ opravte na „celé řešené území leží v 
ochranném pásmu leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“. 
Dále požadujeme výše uvedený limit a následně uvedené zájmy Ministerstva obrany zapracovat do textové části Odůvodnění v 
následujícím znění (oproti stanovisku k zadání je opraveno tak, aby bylo v souladu s úplnou aktualizací ÚAP): 
- ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání, podle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 
 
      Požadavku bylo vyhověno, bylo opraveno v dokumentaci 
      textové části  odůvodnění (kapitola A.2, odst. (11) ) a  
      výkresové části odůvodnění - v legendě koordinačního  
      výkresu.  

    

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska MO ČR 
zastoupeného VUSS Brno. 
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Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby): 

o Větrných elektráren 
o Výškových staveb (i dominant v terénu) 
o Venkovního vedení VVN a VN 
o Základnových stanic mobilních operátorů 
o Staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického záření 

V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a výškových staveb nad 30 m nad terénem výškově 
omezena nebo zakázána. 

      Požadavku bylo vyhověno, do kapitoly B.1, odstavec h) bylo 
      do odstavce Obrana státu doplněno do vybraných druhů  
      staveb „Venkovní vedení VN a VVN“ a „Základnové stanice  
      mobilních operátorů“. Bylo zahrnuto do pokynů pro úpravu  
      návrhu před veřejným projednáním 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován i z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb (dle ÚAP – jev 119) 

Dle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
stanoviska MO ČR, VUSS Brno: 

o Výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. třídy 
o Výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
o Výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
o Výstavba vedení VN a VVN 
o Výstavba větrných elektráren 
o Výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 
o Výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
o Výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
o Výstavba objektů tvořící dominanty v území (nap. rozhledny) 

      

     Netýká se územního plánu, bude řešeno až v následných  
      řízeních 

 
 
 
 
Ministerstvo dopravy, Praha 
ze dne 7.10.2013, zn. 740/2013-910-UPR/2 
 
Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Č:eské republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v 
rozsahu své působnosti za její uskutečňováni. Ustanovení § 22 citovaného zákona dále uvádí, že ministerstva zpracovávají 
koncepce rozvoje svěřených odvětví.  
Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 
Ministerstvo dopra,/y vydává, jako dotčený orgán ve věcech dopravy, stanovisko podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.l3/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, podle § 88 
odst. 1 písm. s) a t) zák. č. 4911997 Sb., o civilním letectví, v platném znění a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské 
plavbě, v platném znění, k návrhu územního plánu Zubří.  
 
Silniční doprava  
Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu přeložku silnice I/35 je nutné vymezit jako návrhovou plochu, bez vymezování přesné 
trasy silnice. Není možné zakreslovat trasu budoucí přeložky mimo vymezený koridor (viz koordinační výkres).  
 
      vzato na vědomí, koridor pro přeložku silnice I/35   
      byl již v dokumentaci pro společné jednání vymezen jako  
      návrhová plocha šířky cca 120 m. V koordinačním výkrese  
      byl v této ploše opraven návrh trasy přeložky.  
Železniční doprava  
Nesouhlasíme s vymezením plochy 75 DS. Do plochy stávající železniční trati nelze vymezovat plochy s jiným funkčním 
využitím než pro drážní dopravu.  
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.  
 
      Požadavku bylo vyhověno, v dokumentaci bylo upraveno  
      funkční využití části plochy 75 DS v souladu s požadavkem  
      Ministerstva dopravy a v návaznosti na požadavek SŽDC v  
      místě pozemku parc.č. 5457/3 na plochu pro drážní dopravu 
      DZ.      
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Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
ze dne 23.9.2013, č.j. KHSZL 15111/2013 
 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 82 odst. 1 
zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 82 odst. 2 písmo j) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 
odst. 2 písmo b) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, posoudila návrh opatření obecné povahy - Územního plánu Zubří.  
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská 
hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto stanovisko:  
S návrhem opatření obecné povahy - Územního plánu Zubří se souhlasí.  
V souladu s § 77 věta třetí zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:  
· V nově navrhovaných plochách výroby a skladování V Č. 80, 81 požaduji stanovit jako nepřípustné využití území 

umisťování zdrojů nadměrného hluku, tj. hluku přesahujícího hygienické limity hluku stanovené v nařízení vlády 
ČR Č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný vnitřní prostor 
staveb, chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb a pro denní a noční dobu.  
 

      Připomínce bylo vyhověno, pro plochu 80 byl upraven  
      regulativ ve smyslu stanoviska KHS (umístění pouze  
      nerušící výroby), plocha V č. 81 byla změněna na základě  
      požadavku obce na jiné využití než výrobu. Po veřejném projednání 
      došlo k další úpravě územního plánu a plocha V č. 81 byla  
      zapracována zpět do dokumentace jako plocha V, pro plochy V č. 
      80 a 81 bylo stanoveno nepřípustné využití „umisťování zdrojů 
      nadměrného hluku...“ 
 
Odůvodnění: 
Urbanistická koncepce územního plánu Zubří vychází ze základního rámce daného polohou sídla a jeho urbanistickou 
strukturou a dále ze základních předpokladů, které byly stanoveny v zadání územního plánu. Respektuje a rozvíjí stávající 
urbanistickou strukturu území a v návaznosti na ni určuje podmínky pro další rozvoj funkcí (bydlení, podnikatelské aktivity, 
veřejná infrastruktura, zeleň) současně s podmínkami pro zachování a ochranu přírodních hodnot v území, posílení 
ekostabilizačních funkcí a možnosti rekreačního využívání krajiny.  
 
Bydlení  
Rozvoj obytné zástavby je řešen východním směrem v návaznosti na smíšenou plochu v centrální části města - plochy pro 
bydlení individuální BI č. 2, 3, 4. V návaznosti na centrální obytnou část jsou dále navrženy plochy pro bydlení individuální BI č. 
5 - 11 a v minimálních rozlohách plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 15 - 21 a č. 23- 26. Na "horním konci" jsou navrženy 
plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 27 - 30 jen v odůvodněných případech, aby nenarušovaly stávající urbanistické 
struktury. V části Staré Zubří jsou navrženy plochy pro individuální bydlení 81 č. 40 - 46 v přímé návaznosti na zastavěné území 
a minimalizované plochy SO.3 č. 50 - 52. Návrhem plochy bydlení B č.1 jsou vytvořeny předpoklady pro zástavbu tvořící 
přechodnou zónu mezi stávajícími plochami hromadného a individuálního bydlení.  
 
Rekreace  
V územním plánu jsou stabilizovány plochy pro krátkodobou rekreaci jako součást ploch smíšených obytných vesnických SO.3. 
Plochy pro individuální rekreaci nejsou navrhovány.  
 
Občanské vybavení  
Územní plán stabilizuje stávající plochy občanského vybavení charakteru veřejné vybavenosti (základní škola, obchod, kostel, 
kulturní dům, veřejná správa aj.) ve stávajících monofunkčních plochách občanského vybavení (O) nebo v plochách smíšených 
obytných (SO) a s menším podílem i v plochách hromadného a individuálního bydlení (BH, BI). Stabilizován územním plánem 
byl také hřbitov, a to v ploše vymezené jako plochy veřejných pohřebišť a souvisejících služeb (OH). Současně je navržena 
plocha pro jeho rozšíření OH č. 36. Dále jsou stabilizovány plochy pro tělovýchovu a sport jako součásti stávajících sportovních 
areálů (fotbalové hřiště, házenkářská hala, sokolovna, kuželna, střelnice a další).  
 
Výroba  
Rozvoj výroby je navržen pouze v návaznosti na stávající výrobní areály - plochy výroby a skladování V č. 80, 81 jižně od ulice 
Starozuberská. Vlivy výroby na obytnou zástavbu jsou eliminovány návrhem ploch sídelní zeleně Z* č. 95 a 96.  
 
Veřejná prostranství  
V návrhu územního plánu jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství, z nichž většina plní základní komunikační 
funkci. Nová veřejná prostranství lze vymezit také v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Nově je navržena 
plocha veřejného prostranství P* č. 60 pro funkci parkoviště v návaznosti na výrobní areál Gumáren Zubří. Dále jsou navrženy 
plochy veřejných prostranství plnících komunikační funkci v návaznosti na navrhované plochy bydlení - P* č. 62,64,65, 66 a 
navrhovaná veřejná prostranství P* č. 61, 63 doplňující stávající nebo navrhovaný veřejný prostor.  
 
Plochy technické infrastruktury  
Jsou stabilizovány plochy technické infrastruktury pro elektrické vedení WT* č. 84, které představují záměry vyplývající ze 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK).  
 
Koncepce dopravní infrastruktury  
Stávající silniční doprava je uskutečňována prostřednictvím silnice I. třídy, silnicemi III. třídy a místními a účelovými 
komunikacemi, který celý systém propojují. Nově navržené plochy pro dopravu navazují na stávající dopravní kostru. Základní 
silniční síť, zejména silnice I. třídy, je územním plánem stabilizována jako plochy pro silniční dopravu. Nové komunikace jsou 
řešeny v rámci ploch pro veřejné prostranství a ploch pro silniční dopravu nebo v rámci ostatních ploch s rozdílným způsobem 
využití.  
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Do řešeného území zasahuje na jižním okraji silnice I/35, která je silničním tahem mezinárodního významu (silnice E442). Pro 
tuto silnici je jako navržena jako požadavek nadřazené územně plánovací dokumentace (ZÚR ZK) její přeložka (dvoupruhová 
homogenizovaná komunikace v předpokládané kategorii S11,5/80) mimo zastavěné území - plochy pro silniční dopravu DS č. 
70, 71, 72, 73, 74. Proti původní územně plánovací dokumentaci je trasa přeložky silnice I/35 stabilizována v odlišném rozsahu 
z důvodu vypuštění severního obchvatu Rožnova pod Radhoštěm (úprava směrových poměrů a návaznost na stávající trasu 
silnice I/35 na hranici katastru s Rožnovem p.R.). Stávající nevyhovující odbočení ze silnice I/35 do obce křížící železnici je 
upraveno návrhem plochy DS č. 75, což umožní přidání odbočovacího pruhu a tím zvýšení bezpečnosti.  
Z důvodu zlepšení přístupu do stávajících obytných lokalit a propojení stávající sítě pozemních komunikací jsou nově navrženy 
plochy DS č. 76, 77 a 78.  
V návaznosti na areál Gumáren Zubří je navržena plocha veřejného prostranství pro parkování P* č. 60. Ve stávajících i v 
lokalitách nové výstavby budou požadavky na dopravu v klidu řešeny v rámci jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. 
U ploch s požadavkem na zpracování územní studie (BI č. 2 a 40) bude doprava v klidu předmětem řešení těchto studií.  
Cyklistická, železniční, pěší a hromadná doprava vede po stávajících komunikacích a je stabilizována.  
Případný rozvoj železniční dopravy(modernizace regionální železniční trati č. 281 - bez elektrizace) se předpokládá ve 
stávajících plochách dráhy bez požadavku na vymezení nových ploch ..  
 
Koncepce vodního hospodářství - zásobování vodou  
Územní plán respektuje a rozvíjí stávající systém zásobování pitnou vodou pro území města Zubří z veřejného vodovodu 
napojeného na skupinový vodovod Stanovnice ve třech talkových pásmech pro centrální část Zubří a o dvou tlakových pásmech 
pro Staré Zubří.  
Potřeba pitné vody bude zajištěna v lokalitách souvislé zástavby ze stávajících zásobovacích řadů vodovodu pro veřejnou 
potřebu a z nově dobudovaných zásobovacích řadů vodovodu pro veřejnou potřebu, napojených na stávající vodárenskou 
soustavu, jako součást jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, bez požadavku na vymezování samostatných ploch 
pro technickou infrastrukturu. Lokality mimo souvislou zástavbu a mimo dosah veřejné vodovodní sítě budou zásobovány pitnou 
vodou individuálním způsobem.  
 
Koncepce vodního hospodářství - kanalizace  
Odkanalizování města Zubří je řešeno jednotným systémem kanalizace, který je zaústěn do stávající mechanicko - biologické 
čistírny odpadních vod Zubří.  
Odvodnění navrhovaných ploch se bude provádět napojením na stávající a navrhovaný kanalizační systém v rámci jednotlivých 
ploch bez nároků na další samostatné plochy technické infrastruktury. Lokality mimo souvislou zástavbu budou odkanalizované 
individuálně. Do doby vybudování veřejné technické infrastruktury lze řešit likvidaci odpadních vod individuálním způsobem.  
Dešťové vody budou částečně vsakované do terénu, částečně odváděné do stávající kanalizace.  
Územní plán Zubří byl posouzen i z hlediska vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
(dokument ÚZEMNí PLÁN ZUBŘí - vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný společností EKOAUDIT, spol. s r.o., Podnásepní 1h, Brno, PSČ: 602 00, v červnu 
2013 ) se závěrem, že z hlediska vlivů na složky životního prostředí, lidské zdraví a udržitelný rozvoj se jeví předkládaná 
koncepce územního plánu jako přijatelná.  
Návrh opatření obecné povahy - Územního plánu Zubří není při respektování uplatněné podmínky opírající se o požadavky § 
30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, v rozporu s požadavky shora citovaného zákona.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Valašské Meziříčí  
ze dne 12.9.2013, č.j. HSZL-4316-3/VS-2013 
 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán státní správy na úseku požární ochrany a na úseku ochrany 
obyvatelstva ve smyslu ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění rudějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární 
ochraně, výše uvedenou dokumentaci. 
 
Na základě provedeného posouzení Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, oddělení prevence a pracoviště ochrany 
obyvatelstva a krizového řízení, souhlasí s návrhem opatření obecné povahy územního plánu. 
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky sousedních obcí :  
 

K návrhu územního plánu Zubří ke společnému jednání nebyly uplatněny připomínky sousedních obcí.  
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Připomínky vlastníků dopravní a technické infrastruktury :  
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
ze dne 27.9.2013, č.j. 002807/11300/2013 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR podává v rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Zubří (k. ú. Zubří) následující 
vyjádření:  
 
Územím obce jsou vedeny následující silnice:  
I/35  st. hr. - Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou - Val. Meziříčí - st. hr.,  
III/01877  Zubří - průjezdná,  
III/08178  Zubří - Staré Zubří.  
K návrhu zadání Územního plánu jsme se vyjadřovali spisem č. 001332/11300/2011 ze dne 11.4.2011, naše vyjádření stále 
platí.  
Z rozvojových záměrů silniční infrastruktury zasahuje do správního území obce koridor pro výhledovou přeložku silnice I/35, 
který je vymezen v nadřazené ÚPD - ZÚR Zlínského kraje jako dopravní koridor nadregionálního významu (záměr je zařazen do 
veřejně prospěšných staveb s označením PK06).  
Trasa budoucí přeložky byla zpracována v technické studii "Silnice I/35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm" v roce 2004 firmou 
Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.  
 
K návrhu zadání územního plánu máme následující připomínky:  
Respektovat navržený koridor pro přeložku silnice I/35 uvedený v ZÚR ZK. Záměr, včetně souvisejících staveb, je nutné zařadit 
v ÚP do veřejně prospěšných staveb v souladu se ZÚR ZK. Vzhledem k tomu, že trasa budoucí přeložky není stabilizována a 
bude upřesněna teprve v dalších stupních PD, musí být koridor vymezen v dostatečné šíři, aby nebylo v budoucnu nutné 
pořizovat změny ÚPD. Šířku koridoru požadujeme min. v šířce budoucího ochranného pásma, tj. 50m od osy vozovky nebo 
přilehlého jízdního pásu dle zpracované výše uvedené technické studie (tj. v celkové šířce cca 120 m). Koridor je nutné vymezit 
jako návrhovou plochu, tzn., že v něm nesmí být vymezeny žádné jiné návrhové ani stavové plochy. Není možné, aby trasa 
budoucí přeložky šla mimo jí vymezený koridor (viz koordinační výkres).  
 
      Připomínce bylo vyhověno částečně, koridor byl zakreslen v 
      šířce cca  120 m již v dokumentaci pro společné jednání,  
      pouze v místě vedení obchvatu kolem ČOV byl koridor  
      zakreslen jako zúžený s ohledem na stávající plochu  
      technické infrastruktury a stávající plochu výroby. V  
      dokumentaci byla upravena trasa přeložky I/35 tak, aby  
      byla umístěna v ploše koridoru.  
 
V případě vymezení návrhových ploch ÚSES upozorňujeme na to, že zasahují do ochranného pásma stávající silnice I/35. V 
případě realizace fyzického křížení prvku ÚSES se silnicí I/35 je nutné jeho návrh projednat s ŘSD ČR, odborem výstavby Brno 
a postupovat podle §32 - Zákona o pozemních komunikacích, tj. požádat o souhlas s využitím ochranného pásma příslušný 
silniční správní úřad. Podle §40 tohoto zákona je tímto úřadem v tomto případě Krajský úřad Zlínského kraje.  
Při návrhu připojení návrhových ploch umístěných u silnice I/35 požadujeme využít přednostně stávající silnice nižších tříd a 
místní komunikace, aby nedocházelo ke zvyšování počtu sjezdů a samostatných sjezdů ze silnice I. třídy. V případě, že není 
možné jiné připojení než ze silnice I/35, je nutné návrh připojení nejprve projednat s ŘSD ČR, Odborem přípravy staveb Brno. 
Toto je povinnost stavebníka/investora, připomínka se netýká pořizovatele územního plánu. Souhlas ŘSD ČR s vymezením 
návrhové plochy není souhlasem s připojením k silnici 1/35.  
 
      připomínka se netýká územního plánu, bude řešeno až v  
      územním a stavebním řízení 
 
Silnice III. třídy vedoucí územím obce jsou ve vlastnictví Zlínského kraje. Silnice I. třídy I/35 je majetkem státu.  
 
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 
ze dne 3.10.20123, zn. 41337/2013-026 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽOC), je zřízena Ministerstvem dopravy a spravuje vlastnická 
práva k nemovitostem, tvořícím železniční dopravní cestu, včetně souvisejících staveb a zařízení potřebných pro provoz 
železniční dopravy. Vyjádření SŽOC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva 
dopravy, které je v procesu územního plánování dotčeným orgánem podle § 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona.  
 
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury vám dáváme následující vyjádření:  
Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční trať č. 281 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, 
která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.  
 
Se změnou vymezení a podmínek funkčního využití z plochy pro drážní dopravu (DZ) na plochu pro silniční dopravu v 
lokalitě 75(DS) v návrhu ÚP Zubří nesouhlasíme.  
Požadujeme zachovat pozemek p. Č. 5457/3 v k. Ú. Zubří jako spojitou plochu drážní dopravy (DZ).  
 
      Požadavku bylo vyhověno, v dokumentaci bylo upraveno  
      funkční využití části plochy 75 DS v souladu s požadavkem  
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      Ministerstva dopravy a v návaznosti na požadavek SŽDC v  
      místě pozemku parc.č. 5457/3 na plochu pro drážní dopravu 
      DZ.  
 
K rozvojovému záměru, který je v návrhu územního plánu Zubří označen 60(P*) a 75(DS), nemáme jiných připomínek.  
      vzato na vědomí 
 
 
 
 
ČEZ Distribuce a.s., Oddělení Rozvoj sítí Morava, pracoviště Valašské Meziříčí,  
ze dne 14.8.2013,  č.j. 9.8.2013/Gl 
 
Znění připomínky: 
V rámci projednávání návrhu územního plánu obce Zubří požadujeme respektovat energetické zařízení v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména 
PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1. 
Kolizní místa je nutno projednat v předstihu. Přeložky musí být provedeny plně v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., § 47. 
Připojování nových odběrných míst na stávající distribuční zařízení bude realizováno dle vyhlášky č. 81/2010 Sb. Případné 
nové požadavky na odběr el. energie nad přenosovou schopnost stávajícího zařízení nutno zohlednit v územním plánu, 
zejména navržením tras přípojek vysokého napětí 22 kV a umístěním trafostanic 22/04 kV. Hlavní energetická zařízení (přípojky 
vysokého napětí a trafostanice) požadujeme zařadit mezi veřejně prospěšné stavby. 
 
      Vzato na vědomí, územní plán nenavrhuje nové přípojky  
      vysokého napětí 22 kV a nové trafostanice 22/04 kV.  
      Přípojky lze realizovat v rámci regulativů ploch s rozdílným  
      způsobem využití, bude řešeno v navazujících řízeních. 
  
Po dokončení návrhu ÚP doporučujeme konzultovat návrhy energetických sítí se zástupcem ČEZ Distribuce, a.s. 
Pro poskytování územně analytických podkladů, dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., byly spuštěny externí služby. 
Data ČEZ Distribuce jsou umístěna ve formě pro ÚAP na portálu http://geoportal.cez.cz/ 
Jednotlivá ORP mají zřízen přístup na tato data na území své působnosti. 
 
      vzato na vědomí, ÚAP byly podkladem pro zpracování  
      územního plánu 
 
 
 
 
RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, Ústí nad Labem,  
ze dne 29.8.2013, č.j. 5000827677 
 
Znění připomínky: 
Obec je plynofikována STL plynovodem z VTL RS. Sledovaným územím rovněž prochází i VTL plynovod. Tato plynárenská 
zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu. 
V územním plánu požadujeme: 

1. respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem 
č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem. 

- Ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu v rozsahu: viz příloha č. 1 
- Ochranné pásmo STL plynovodů v zastavěném území obce činí 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu; 

      Plynárenská zařízení byla respektována. Bezpečnostní  
      pásmo VTL plynovodu  je zakresleno v dokumentaci do  
      koordinačního výkresu. Ochranné pásmo STL plynovodu  
      1m se v měřítku územního plánu neprojeví, do ÚP se  
      nezakresluje. 
 

2. Zakreslit plynárenská zařízení (PZ) v aktuálním stavu a rovněž nově navržená PZ v detailech části ÚP. 
 
      Požadavku bylo vyhověno. Plynárenská zařízení navržená i 
      aktuální byla zakreslena do grafické části návrhu ÚP -  
      Koordinačního výkresu a výkresu Dopravní a   
      technická infrastruktura, energetika a spoje 
 
Konkrétní technické podmínky napojení, stanovisko ke kapacitě, stanovisko k investorství rozšíření DS, podmínky rozšíření DS 
a další budou řešeny v následující fázi po upřesnění počtu a charakteru nových OM v rámci tzv. „Smlouvy o připojení“ nebo tzv. 
„Protokolu o zajištění kapacity v DS“. 
      Není předmětem územního plánování 
Při řešení územního plánu je nezbytné dodržet: 

a) V ochranném pásmu zejména: 
- může být realizována běžná zemědělská činnost bez omezení (neporušit orientační sloupky a ostatní případná 

nadzemní zařízení na trase); 
- je nutno keře, nízkokořenné stromy vysazovat 2 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- je nutno hlubokokořenné stromy vysazovat 4 m od osy plynovodu na každou stranu; 
- v ochranném pásmu 4 m musí zůstat volně přístupný zelený pás; 
- oplocení pozemku, stavbu parkoviště apod. umístit mimo ochranné pásmo; 

 

http://geoportal.cez.cz/
http://geoportal.cez.cz/
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b) v bezpečnostním pásmu zejména: 
- výstavbu objektů provádět mimo bezpečnostní pásmo, mimo otevřených staveb např. parkoviště nebo skladové 

otevřené plochy; 
- sklady hořlavin, čerpací stanice PHM apod. umístit mimo bezpečností pásmo; 
 
c) dále: 
- styk našeho zařízení se stavbou jiných inženýrských sítí řešit zásadně dle ČSN EN 1594; 
- přejezdy na staveniště přes VTL plynovod zásadně zabezpečit silničními panely; 
- v zájmové lokalitě se nachází stanice katodové ochrany (SKAO), která je součástí plynovodu. Pro anodové uzemnění 

(AU) tohoto zařízení je nutné dodržet ochranné pásmo (TPG 920 25) 100m, vrtaná anoda 40m. Pro elektrický kabel 
1m. Skutečné pásmo ovlivněné AU lze přesněji určit na základě změření rezistivity půdy a zhodnocením proudového 
odběru. Toto měření provede a vyhodnotí na náklady investora úsek správy DS. 
 

      Bude řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. 
 

Data pro obce s rozšířenou působností jsou k dispozici na adrese: http://portal.geostore.cz/uap (pouze plynovody bez 
technických údajů). 
Adresa pro požadavek exportu aktuálních dat (s vybranými technickými údaji): gis@rwe-smp.cz 
Toto vyjádření nenahrazuje souhlas s případnou plynofikací – zárukou dodávky zemního plynu je buď uzavřena „Smlouva o 
připojení k distribuční soustavě“ (v případě vzniku 1 odběrného místa) nebo uzavřená „Smlouva o podmínkách napojení, o 
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zřízení a o smlouvě budoucí kupní“ (v případě vzniku více odběrných míst). 
Pro podání žádosti o vyhotovení těchto smluv můžete využít následující odkaz: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-
system/  nebo http“/www.twe-distribuce.cz/cs/distribuce-plynu-online/. 
Pro jakékoliv stavební práce v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu je nutno se obrátit na RWE distribuční služby – odbor 
operativní správy sítí a vyžádat si písemný souhlas. 
Stanovisko vychází ze znalostí současného a budoucího stavu plynárenských sítí SMP net, s.r.o., platných k datu vydání tohoto 
stanoviska. 
Při respektování uvedených podmínek s návrhem územního plánu souhlasíme. 
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její 
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případné další stanoviska k jiným částem stavby. 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5000827677a datum tohoto 
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55. 
 
      Vzato na vědomí, netýká se ÚP 
 
 
 
 
 
 

III. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V průběhu projednání návrhu zadání věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody vydal 
stanovisko, ve kterém nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 
2000) a současně byl uplatněn požadavek na posuzování návrhu územního plánu ve smyslu 
ustanovení § 10i a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, proto bylo zpracováváno „Vyhodnocení vlivů územního plánu obce Zubří 
na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí je „ÚZEMNÍ PLÁN ZUBŘÍ - vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí (SEA) ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů“, a 
„Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. - NÁVRH 
ÚZEMNÍHO PLÁNU ZUBŘÍ“.  
 
Předložený návrh byl vyhodnocen s ohledem na možné střety s požadavky na ochranu životního 
prostředí a veřejného zdraví a s ohledem na vztah k cílům zásadních koncepčních materiálů krajského 
a celostátního významu. Realizace ÚP umožní rozvoj obce a povede ke zvýšení atraktivity území, 
jeho lepšímu využití včetně zvýšení jejího rekreačního potenciálu, což je v konečném důsledku 
pozitivním faktorem.ÚP Zubří je ekologicky únosný a v souladu s trvale udržitelným rozvojem.  

Realizace územního plánu ve svém důsledku pozitivně ovlivní rovnoměrný vývoj všech tří pilířů 
udržitelného rozvoje území. Pro zajištění kontinuálního ekonomického vývoje vymezuje rozvojovou 
plochu výroby a skladování č. 80 a 81, doprovázenou příslušným rozvojem ploch veřejné 
infrastruktury, zejména ploch pro silniční dopravu č. 70 - 74 (pro přeložku silnice I/35). Poptávka po 
pracovní síle, spojená s realizací záměru na těchto plochách, povede spolu s vymezením 
dostatečného počtu ploch pro bydlení a ploch se smíšenou funkcí k příznivému sociodemografickému 
vývoji, a v konečném důsledku se zvýší podíl mladých lidí v obci. Negativním rysem rozvoje obce je 
nutný zábor zemědělské půdy a lesa, který je však oproti původní územně plánovací dokumentaci 
menší. Z enviromentálního hlediska je ÚP přínosný pro budoucí generace tím, že chrání cenné lokality 
- území NATURA 2000 (EVL a PO), respektuje podmínky chráněné krajinné oblasti Beskydy a 
chráněné oblasti přirozené akumulace vod Beskydy a Vsetínské vrchy, brání vodní a větrné erozi 

http://portal.geostore.cz/uap
http://portal.geostore.cz/uap
mailto:gis@rwe-smp.cz
mailto:gis@rwe-smp.cz
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/
http://www.rwe-ds.cz/
http://www.rwe-ds.cz/
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stabilizací krajiny včetně vymezení ÚSES, omezuje rozvolňování obytné zástavby vymezením ploch 
přiléhajícím k zastavěné části obce. Nejvýraznější ovlivnění z enviromentálního hlediska představují 
navrhované plochy pro silniční dopravu a pro technickou infrastrukturu, jejichž požadavek však 
vyplývá z republikových dokumentů a z územně plánovací dokumentace vydané krajem. Tyto plochy 
však leží mimo území NATURA 2000 a CHKO Beskydy. 

Územní plán ve svém důsledku povede k posílení všech tří pilířů udržitelného rozvoje. Příznivý vliv na 
ekonomický rozvoj obce přinese především další rozvoj veřejné infrastruktury a vymezení nových 
ploch pro výrobu a skladování V č. 80 a 81 a ploch se smíšenou funkcí SO č. 35 (pro doplnění 
veřejného prostoru (náměstí) a ploch bydlení BI č. 1, u kterých se předpokládá podíl občanského 
vybavení typu služeb. Vymezení dostatečného počtu ploch pro bydlení a občanskou vybavenost bude 
mít kladný vliv na příznivý sociodemografický vývoj. 

Územní plán Zubří přispívá k vyváženosti vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Návrhem nového územního plánu nejsou 
vytvářeny žádné disproporce mezi vyvážeností všech pilířů. 

 

 

IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor u životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik podle § 50 odst. 5 stavebního zákona v platném znění bylo vydáno jako 
„Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí“ podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů dne 18. 12. 2013, číslo jednací KUZL 80290/2013  
 
 
 

STANOVISKO 
K POSOUZENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životni prostředí), ve znění pozdějších předpisů  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad podle § 22 písmo 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  "Návrhu opatření obecné povahy - Územního plánu Zubří" za dodržení 
následující podmínky:  
je nutné respektovat dálkový migrační koridor velkých savců a zachovat jeho průchodnost  
 
 
ODŮVODNĚNÍ:  
I. Charakter koncepce  
Územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy: plochy bydlení B (1), plochy individuálního bydlení BI (2-11, 40-46), 
plochy smíšené obytné vesnické SO.3 (15-21, 23-30,50-52), plocha smíšená obytná SO (35), plocha veřejných pohřebišť a 
souvisejících služeb OH (36), plochy veřejných prostranství P* (60-66), plochy pro silniční dopravu DS (70-78), plochy výroby a 
skladování V (80, 81), plocha technické infrastruktury T* (84). Dále jsou navrženy 4 plochy přestavby a plochy sídelní zeleně Z* 
(95, 96). Dále byly vymezeny prvky ÚSES v plochách přírodních P (biocentra 86-88) a v ploše krajinné zeleně K (biokoridor 90).  
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
(dokumentace Vyhodnocení):  
 
RNDr. Jiři Procházka - autorizovaná osoba podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (číslo 
rozhodnutí o udělení autorizace č. j. 135/13/0PVŽP/94, č. j. rozhodnutí o prodloužení autorizace 43139/ENV/06, 45966/ENV/11)  
 
Zpracovatelé posouzení podle § 45í zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Hodnocení vlivů na soustavu 
NATURA 2000 (dokumentace Posouzení):  
 
Mgr. Jan Losík, Ph.D. - autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí o 
prodloužení autorizace č. j. 630/279/05, 11060/ENV/10297/630/10)  
Mgr. Alice Háková - autorizovaná osoba k provádění posouzení podle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (číslo rozhodnutí o 
prodloužení autorizace č. j. 630/1731/05, 51774/ENV/10-1551/630/10)  
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II. Průběh posuzování  
Oznámení o zahájení projednávání Návrhu zadání územního plánu Zubří bylo odboru životního prostředí a zemědělství 
Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen "KÚ ZK") předloženo dne 24. března 2011.  
Z posouzení obsahu předloženého Návrhu zadání, dále pak na základě kritérií uvedených v příloze č.8 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí") a vyjádření věcně příslušných oddělení KÚ ZK, provedl odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný 
orgán, zjišťovací řízení podle § 10d odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP v souladu s ust. § 10i odst. 3 tohoto zákona.  
Ze závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 4. května 2011 pod č. j. KUZL 21310/2011 vyplynul požadavek na zpracování 
komplexního vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí další fáze územního 
plánu Zubři. Důvodem požadavku na zpracování Posouzení koncepce podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny bylo stanovisko orgánu ochrany přírody, který ve svém stanovisku uvedl v souladu s ust. § 45i odst. 1 tohoto zákona, že 
pro hodnocenou koncepci nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen "EVL") a ptačí oblasti (dále jen 
"PO"). Pro zpracování Vyhodnocení bylo určující, že některá funkční využití území (např. plochy občanského vybavení, plochy 
pro výrobní činnost a podnikatelské aktivity, zlepšení rekreačního potenciálu obce atd.) mohou stanovit rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na ŽP, jedná se tedy o koncepci posuzovanou podle § 10i 
tohoto zákona.  
Závěr zjišťovacího řízení byl zveřejněn v Informačním systému SEA Ministerstva životního prostředí na internetové adrese 
http://www.cenia.cz/sea,   kód koncepce ZLK588P.  
Dne 7. srpna 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK oznámení o společném jednání k Návrhu opatření 
obecné povahy - Územního plánu Zubří společně s Vyhodnocením vlivů územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví 
(Vyhodnocení) a Posouzením vlivu koncepce na předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy NA 
TURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (Posouzení)". Společné jednání se uskutečnilo 5. září 2013 v budově 
Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm.  
Dne 27. září 2013 vydal KÚ ZK pod č. j. KUZL 51223/2013 koordinované stanovisko k Návrhu opatření obecné povahy - 
územního plánu Zubří.  
Dne 20. listopadu 2013 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství KÚ ZK jako příslušný úřad od odboru výstavby a 
územního plánování Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm stanoviska a připomínky podle § 50 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) k Návrhu opatření obecné povahy - územního plánu 
Zubří jako podklad pro vydání stanoviska podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 

III. Hodnocení koncepce  
Návrh OOP - ÚP Zubří je předkládán v jedné variantě.  
Vyhodnocení vlivů Návrhu OOP - ÚP Zubří na životní prostředí bylo zpracováno přiměřeně v rozsahu přílohy stavebního 
zákona. Podle zpracovatele dokumentace Vyhodnocení může uplatnění koncepce územního plánu města mít negativní vliv na 
krajinný ráz, CHKO Beskydy, předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 (EVL Beskydy), dálkový migrační 
koridor velkých savců, zábor ZPF a PUPFL. Naopak pozitivní vliv může mít stabilizace a doplnění ploch pro ÚSES, zařazení 
nových ploch krajinné a sídelní zeleně, ploch přírodních, navržená koncepce pozitivně ovlivní ekonomické a sociální vlivy, 
rekreační potenciál krajiny, extenzivní zemědělské využití krajiny a agroturistiku, pozitivní vlivy přinese také rozvoj dopravní a 
technické infrastruktury. Zpracovatel Vyhodnocení posoudil vlivy jednotlivých návrhových ploch a jsou zde uvedeny podmínky, 
které se však převážně týkají následných správních řízení, dodržování platných právních předpisů nebo jsou již součástí 
podmínek uvedených v rámci územního plánu.  
Zpracovatel dokumentace Posouzení v závěru konstatuje, že hodnocená koncepce Návrhu OOP - ÚP Zubří nemá významný 
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Mírně negativní vliv byl zaznamenán na přírodní 
stanoviště 6510 Extenzívní sečené louky nížin a podhůří (BI: 41, 45; SO.3: 19-21,23-30, 50- 52; DS 77) a funkci dálkového 
migračního koridoru velkých šelem - rys ostrovid, vlk obecný, medvěd hnědý (BI: 5,41; SO.3: 20, 21, 27-30, 51, 52; T*: 84). 
Mírně pozitivní vliv na vydru říční byl vyhodnocen na plochách P 86 a P 87 a na velké šelmy v plochách P 88 a K 90. 
Zpracovatel nehodnotil vliv přeložky silnice 1/35 na předměty ochrany EVL Beskydy. Nebyla navržená žádná zmírňující 
opatření.  
VI. Vypořádání připomínek  
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k Návrhu opatření obecné povahy 
Územního plánu Zubří zaslal  Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování KÚ ZK, odboru 
životního prostředí - příslušnému správnímu úřadu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle ustanovení § 22 
písmene e) zákona o posuzování vlivů na ŽP.  KÚ ZK jako příslušný úřad podle § 22 e) je příslušný k vypořádání připomínek, 
které se týkají dokumentace Vyhodnocení. Takové připomínky nebyly uplatněny.  

 

 

 

V. Sdělení, jak bylo stanovisko dle § 50, odst. 5 zohledněno  

Stanovisko dle § 50, odst. 5 bylo územním plánem zohledněno, Územní plán Zubří respektuje dálkový 
migrační koridor velkých savců a zachovává jeho průchodnost. 
 
 
 

VI.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je podrobně zpracováno v textové části odůvodnění územního 
plánu Zubří.  

Řešení nebylo zpracováváno ve variantách. 

http://www.cenia.cz/sea
http://www.cenia.cz/sea
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VII. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona a zakresleno do dokumentace 
územního plánu. Vymezené zastavěné území vychází z intravilánu obce k 1.9.1966, dále zahrnuje 
zastavěné stavební pozemky, proluky, veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny 
ostatními pozemky zastavěného území. Hranice zastavěného území je vedena po hranici zastavěných 
stavebních pozemků, v případě, že intravilán nebyl v minulosti zastavěn, tvoří hranici zastavěného 
území v těchto místech hranice intravilánu. Z toho důvodu je tato hranice vedena v několika případech 
v ploše Z – plochy zemědělské, popř. K – plochy krajinné zeleně. V okrajových částech obce – 
Čertoryje, Bořková a v části Zubří za odbočkou na Staré Zubří, kde došlo ke změně parcelace 
v takové míře, že nebylo možné intravilán jako podklad pro vymezení zastavěného území převzít za 
současného dodržení podmínky § 58 SZ, kdy hranice ZÚ je vedena po hranicích parcel, bylo 
zastavěné území vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona v návaznosti na intravilán nově po 
hranicích pozemků. Hranice intravilánu se v některých případech nachází v místě zastavitelných 
ploch, rovněž zde bylo zastavěné území vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona po hranici 
zastavěných stavebních pozemků s tím, že v zastavitelném území lze umísťovat stavby dle funkčního 
využití ploch shodně jako v území zastavěném. 

V zastavěném území je možné umísťovat stavby v souladu s jeho funkčním využitím, hranice 
zastavěného území neznamená automaticky, že všechny pozemky v zastavěném území jsou určeny 
k zastavění.  

Nová výstavba je v obci Zubří přednostně situována do proluk ve stávající zástavbě. S ohledem na 
kompaktní charakter zástavby v centru města a rozptýlený v ostatních částech obce je část 
navržených ploch umísťována také na okraj zastavěného území ve vazbě na stávající plochy, územní 
plán navrhuje v souladu s koncepcí dosud platného územního plánu rozvoj výstavby východním 
směrem od komunikace III/01877, vedené obcí. Jedná se o doplnění a rozšíření obytného území 
města navázané na optimální využití stávající dopravní a technické infrastruktury. 

Stávající i návrhové plochy pro bydlení jsou vymezené jako plochy bydlení, plochy bydlení 
hromadného, bydlení individuálního, plochy smíšené obytné v kombinaci s občanským vybavením pro 
dotvoření centrálního městského prostoru a plochy smíšené obytné vesnické, tedy bydlení v rodinných 
domech v kombinaci s výrobními a nevýrobními službami. Pro možnost rozvoje občanské vybavenosti 
jsou stabilizovány plochy veřejného vybavení, je navržena plocha pro rozšíření hřbitova. 

Pro rozvoj výroby je navržena plocha V č. 80 a 81 v návaznosti na stávající výrobní areály. Tyto 
výrobní areály jsou od ploch bydlení oddělené plochou zeleně, popřípadě plochou veřejného 
prostranství. Dále jsou vymezeny plochy pro veřejná prostranství z důvodu zajištění přístupu k novým i 
stávajícím plochám s rozdílným způsobem využití a pro umístění technické infrastruktury plochy 
technické infrastruktury. Pro řešení dopravní situace v jižní části města je zakreslena návrhová plocha 
pro dopravu. Návrh přispěje k vytvoření podmínek pro účelné využití území a dosažení optimálního 
rozvoje obce a současně zajištění příznivých podmínek pro život v obci s ohledem na ochranu 
životního prostředí a hodnot v území. 

Potřeba vymezit nové zastavitelné plochy vychází z faktu, že na území Zubří dochází k pozvolnému 
nárůstu počtu obyvatel a dále z potřeby zajistit stabilizaci obyvatel v produktivním věku a mladších. V 
řešení je obsažena rezerva pro zohlednění nedostupnosti některých ploch, která je určena na 
rozvolnění zástavby nebo nerealizovatelnost výstavby. 
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VIII. Rozhodnutí o námitkách 

Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. při veřejném projednání 
 
Znění námitky: 
Námitky č. 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31 a 36  nebo jejich části se týkají nesouhlasu vlastníků pozemků 
s tím, že jejich pozemky nebyly zařazeny do ploch umožňujících bydlení (ploch BI resp. SO.3). Vlastníci pozemků se cítí dotčeni 
návrhem řešení a proto podali námitku, ve které znovu požadují zařazení jejich pozemků do projednání územním plánem. 
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům je podání, učiněné pod názvem „připomínka“, 
„žádost“, „odvolání“, „námitka“ a pod. vyhodnoceno jako námitka. 
 
Rozhodnutí o námitce č. 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31 a 36: 
Námitka se zamítá.  
 
Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce č. 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 28, 29, 30, 31 a 36 (dále jen 
„Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce“) : 
  
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty žádosti, které jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a s požadavky na 
rozvoj území obce, stanovenými územním plánem (Návrh ÚP, kapitola B.1, C.1).  
Koncepčním záměrem je doplnění sídelní struktury východním směrem, požadavkem v řešení je zohlednit technickou i 
ekonomickou dostupnost stávající veřejné infrastruktury, minimalizovat návrh zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem 
zachovat charakter stávající rozptýlené zástavby a nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající 
urbanistické struktury, (viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1, odst. c).  
Záměrem koncepce je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou 
zástavbu v okrajových částech města. Nové zastavitelné plochy nejsou ve volné krajině navrhovány s výjimkou jednotlivých 
drobných ploch, které dotváří urbanistickou strukturu stávající zástavby. 
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem jejich regulace dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní 
krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, území 
Natura 2000 a další). (Návrh ÚP, kapitola A.1) 
Umístění dalších návrhových ploch mimo zastavěné území obce by představovalo výrazné navýšení záboru ZPF a rozšíření 
zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, 
spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Výše jmenované požadavky na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu jsou v rozporu s cíli územního plánování 
dle § 18 stavebního zákona, neboť neodrážejí veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
Žádostem nebylo vyhověno a nové zastavitelné plochy nebyly do návrhu územního plánu Zubří zahrnuty z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP Zubří. Při řešení územního plánu bylo nutné přihlížet k mnoha 
hlediskům, zejména z důvodů demografických, finančních, infrastruktury, možnosti napojení na vodovod a kanalizaci, z těchto 
důvodů nebylo možné vyhovět žádostem všech vlastníků pozemků. 
 
Jelikož se pozemky, jichž se námitky týkají, nacházejí mimo zastavěné území, ve většině případů ve volné krajině, znamenalo by 
zahrnutí většiny z výše jmenovaných pozemků do ploch pro výstavbu pro obec nutnost vybudovat zcela novou, nebo zkapacitnit 
stávající dopravní infrastrukturu a vybudovat do navrhovaných lokalit technickou infrastrukturu, což by znamenalo neúměrnou 
ekonomickou zátěž pro obec. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků, které někteří vlastníci 
pozemků navrhují, je vzhledem k velké koncentraci žádostí v okrajových částech obce nekoncepční a v rozporu s urbanistickou 
koncepcí obce. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem 
k nadměrnému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu 
obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
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Námitka č. 1 ze dne 20.6.2014 
 
 
Jako vlastník staveb na pozemcích parc. č. 5236/1, 5245/2 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemků parc. č. 5236/1 a 
5245/2 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu do plochy určené pro bydlení.   
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Žádost o zahrnutí stávajících staveb do územního plánu. 
Zdůvodnění: stávající objekty vybudoval otec žadatele. Po jeho smrti chce žadatel pan  jako nynější majitel pozemků a staveb 
na nich tyto níže uvedené stavby zahrnout do územního plánu za účelem dodatečného stavebního povolení. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění:  
Jedná se o stavby na pozemcích parc. č. 5236/1 (zděný sklad) a 5245/2 (dřevěný sklad). Pozemek parc. č. 5236/1 je již nyní v 
návrhu územního plánu zakreslen jako plocha smíšená obytná SO.3 - stav, pozemek parc.č. 5245/2 je v návrhu ÚP zakreslen 
jako lesní pozemek. Pro část tohoto lesního pozemku, označenou v geometrickém plánu číslo 2090-95/2013 jako pozemek parc. 
č. 5245/5, je Rozhodnutím MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OŽP, dotčeného orgánu správy lesů, č.j. MěÚ-OŽP/04326/14/R-Hb, 
povoleno trvalé odnětí pozemků pro plnění funkcí lesa, dotčený orgán správy lesů souhlasí se zahrnutím této části pozemku 
parc.č. 5245/2 do ploch smíšených obytných SO.3. Bylo upraveno v dokumentaci. 
 
 
 
Námitka č. 2 ze dne 23.6.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří podal p. námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří do 
územního plánu Zubří pro bydlení a současně podal žádost o zařazení 50% pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.   
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podávám námitku proti rozhodnutí nevložení parcely č. 4015/1 v katastrálním území Zubří. Žádám Vás tímto o vložení části 
50% parcely č. 4015/1 do územního plánu, pro výstavbu rodinného domu. 
Tímto vložením 50% parcely nenaruším vzhled krajiny pro výstavbu, ani neomezím koridor pro zvěř, který je zakreslen v návrhu 
územního plánu. 
Věřím, že po přehodnocení mé žádosti bude vložena část parcely do územního plánu. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4015/1  v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním plánem 
nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. 
P.  podal již dne 18.9.2013 připomínku dle § 50 stavebního zákona proti nevložení pozemku parc. č. 4015/1 v katastrálním území 
Zubří do návrhu územního plánu Zubří jako plochy pro výstavbu. Tato připomínka byla po společném jednání vyhodnocena jako 
připomínka č. 27, v souladu s vyhodnocením pozemek nebyl zahrnut do projednání. V rámci veřejného projednání podal p. Mitáš 
opakovanou žádost o zařazení alespoň 50% pozemku parc. č. 4015/1 v katastrálním území Zubří. 
Přestože podatel požádal o změnu funkčního využití pouze části pozemku, odůvodnění nezařazení pozemku do projednání 
územním plánem pro výstavbu zůstává shodné. V případě pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský 
pozemek nacházející se v migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 2000. Dle Politiky územního rozvoje ve znění 
Aktualizace č.1 je republikovou prioritou pro územní plánování č. (20a) vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy. 
Pozemek má omezené možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (chybí možnost napojení na veřejný vodovod). 
Individuální řešení zdroje vody je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí.  
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a urbanistickou koncepcí rozvoje území obce. 
 
 
 
Námitka č. 3 ze dne 23.6.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří podal p. připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Obracím se na Váš odbor, jako na pořizovatele územně plánovací dokumentace Města Zubří o prošetření a zdůvodnění 
konečného záměru změny UP u parcely č. 4304/2 v k.u. Zubři projednávaného návrhu nového územního plánu.  
Jsem majitelem par. č. 4304/2 v k.u, Zubři v lokalitě Zubří, ulice Na Kopci. Jedná se o pozemek, který bych chtěl darovat své 
dceři, aby si mohla na něm postavit rodinný dům. K pozemku vede cesta, na pozemku je zajištěna elektrika i zdroj vody.  
Po celou dobu je pozemek mnou řádně udržován a obhospodařován.  
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Z výše uvedených důvodu jsem v roce 2007 požádal město Zubři o schválení záměru změny UP pro výstavbu rodinného domu. 
Domnívali jsme se, že schválení změny bude pouze formalitou.  
Přes všechny potíže jsme trpělivě cekali a na ubezpečeni města Zubří, že tam není žádny problém, jsme doufali, že naše 
žádost bude kladně vyřízena v novem UP. Minulý týden jsem však ze zveřejněného návrhu zjistil, že moje parcela nebyla do 
nového UP zařazena.  
Proto se obracím na Vás a odpovědné pracovníky o zdůvodnění, proč se tak stalo a tímto zároveň podávám odvolání ke 
zveřejněnému návrhu nového územního plánu města Zubří.  
Jsem si vědom, že schváleni UP je složitý proces, ke kterému se vyjadřuje mnoho organizací a dotčené organy státní správy a 
každý z nich, pokud je to opodstatněné, může vydat záporné stanoviska. Zatím mi však nikdo takový argument nepředložil.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská  z původního územního plánu se novým územním plánem 
nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází nadále v plochách zemědělských.  
V případě pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří  se jedná o zemědělský pozemek v území NATURA 2000 ve III. zóně CHKO, ve 
volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v pásmu 50 m od lesa. Pozemek je bez možnosti napojení na 
veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace), individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Umístění elektrického vedení a zdroje vody na sousedním pozemku není důvodem k zařazení  pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. 
Zubří jako zastavitelného. 
 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona, řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky v území. Proti návrhu územního plánu nelze podat v souladu se zák. č. 500/2004Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání. 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna dálkovým přístupem a byla vystavena k nahlédnutí na MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu projednání s územním plánem seznámit 
a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku této možnosti využil a podal jak připomínku ke společnému jednání, tak námitku k 
veřejnému projednání. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem se námitkou zabýval, o námitce bylo rozhodnuto. 
Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách je součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města 
Zubří. Po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná 
součást územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. 
Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, 
aby každý, tedy i podatel, se s ním mohl seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách. 
P.  podal obsahově shodnou připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří do projednání územním plánem 
pro výstavbu již dne 16.9.2013 dle § 50 stavebního zákona, tato připomínka byla po společném jednání vyhodnocena jako 
připomínka č. 14, připomínce nebylo vyhověno a pozemek nebyl zahrnut do projednání. 
 
 
 
Námitka č. 4 ze dne 25.6.2014 
 
 
Jako vlastník pozemků v k.ú. Zubří podal p.  žádost o změnu trasy biokoridoru na jeho pozemcích v k.ú. Zubří v návrhu 
územního plánu Zubří.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Žádám tímto o změnu trasy koridoru zvěře vedoucí v bezprostřední blízkosti našeho domu napříč naší zahradou přes pozemky 
parc. č. 4225/6, 4314, 4309, 4310. Dochází tímto k výraznému omezení mých vlastnických práv (zemědělská činnost, chov 
domácích zvířat, vjezdová brána k domu atd.) 
Navrhuji tímto řešení vyhovující všem stranám a změnu trasy dle přiloženého situačního nákresu. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Poloha biokoridoru ÚSES byla v dokumentaci pro veřejné projednání zachována ve stejném rozsahu jako v dokumentaci pro 
společné jednání, nebyla upravena dle požadavku podatele. Jedná se o luční biokoridor ÚSES, který není vhodné trasovat přes 
jiné kultury (les apod.) a který není v rozporu s platným povolením oplocení pozemku žadatele (k oplocení bylo dne 9.5.2006 
Městským úřadem Zubří pod č.j. MěÚ/OV1313/2006/Har-330 vydáno sdělení k ohlášení drobné stavby - město Zubří nemá k 
provedení stavby oplocení v rozsahu uvedeném v ohlášení námitky - jedná se o platné povolení stavby oplocení).  
Žadatel neuvádí, jakým způsobem dojde k omezení jeho vlastnických práv. Zakreslení lučního biokoridoru na pozemcích nemá 
vliv na zemědělskou činnost a chov domácích zvířat a vjezdovou bránu do domu lze umísti pouze v ploše, určené pro výstavbu, 
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tedy SO.3. Návrh nového územního plánu nově vymezuje zastavěné území, které je na pozemcích žadatele dle nového ÚP 
definováno v podstatně větším rozsahu, než v původním územním plánu sídelního útvaru Zubří z 20.2.1996. Dle nového 
územního plánu má tedy žadatel nesrovnatelně větší možnosti, co se týká umístění vjezdové brány či výstavby doplňkových 
objektů, než mu umožňoval původní ÚPN SÚ Zubří, ve kterém byla do zastavěného území zahrnuta pouze malá část plochy, 
která je nyní určena pro výstavbu novým územním plánem. 
  
 
 
Námitka č. 5 ze dne 30.6.2014 
  
 
 
Jako spoluvlastník pozemků parc. č. 1503 a 1505 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemků 1503 a 1505 v k.ú. Zubří do 
územního plánu pro bydlení. Z důvodu obsahu a vlastnických vztahů k pozemku je vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Obracíme se na Vás s připomínkou k nyní projednávanému územnímu plánu Zubří. 
V roce 2010 jsme žádali o začlenění našich pozemků do ploch určených k zástavbě rodinných domů. 
Jedná se o parcely číslo: 1503 a 1505 k.ú. Zubří. 
Po shlédnutí návrhu nového územního plánu jsme však zjistili, že do zástavby rodinných domů byla zahrnuta jen část parcely č. 
1503. 
Žádáme tedy, aby byly výše uvedené parcely zahrnuty v územním plánu v plochách určených k zástavbě. 
Jsme přesvědčeni, že stavbě rodinných domů na těchto pozemcích nic nebrání a tak neshledáme důvod, proč nebyly oba 
pozemky zahrnuty v návrhu územního plánu do zastavitelných ploch. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci zpracování návrhu územního plánu Zubří byla do územního plánu zařazena levá část pozemku parc. č. 1503, na které 
stojí objekt, do zastavěného území, plochy SO.3 – Plochy smíšené obytné vesnické, v případě pravé části pozemku parc. č. 
1503 a pozemku parc. č. 1505 nebylo žadateli vyhověno.  
V případě pravé části pozemku parc. č. 1503 a pozemku parc. č. 1505  v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská 
z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy 
zemědělské.  
V případě pravé části pozemku parc. č. 1503 a pozemku parc. č. 1505 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělské pozemky, které 
oddělují plochu SO.3, umožňující umístění objektů pro bydlení, od plochy výroby. Tyto pozemky nebylo možné zahrnout do 
plochy pro výstavbu, jelikož plochy pro bydlení není vhodné umisťovat do přímého sousedství ploch pro výrobu z důvodu 
zamezení rušivých vlivů výroby na plochy bydlení. Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití 
zastavěného území a výstavba probíhala primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno 
území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Pozemky nejsou napojeny na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních 
vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a s koncepcí rozvoje obce. 
Ing. podal proti nezařazení pozemku parc. č. 1505 a části pozemku parc. č. 1503 do projednání územním plánem pro výstavbu 
připomínku již dne 20.9.2013 dle § 50 stavebního zákona. Tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č 60. 
Připomínce nebylo vyhověno a pozemky nebyly zahrnuty do projednání územním plánem na změnu funkčního využití pro 
bydlení.  
V rámci veřejného projednání podali obsahově shodnou námitku proti nezařazení části pozemku parc. č. 1503 a pozemku parc. 
č. 1505 v k.ú. Zubří , tato námitka byla zamítnuta. 
 
 
 
Námitka č. 6 ze dne 2.7.2014 
 
 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 4128, 4129, 4140/1, 4143, 4142, 4141/1 a 4151/1 v k.ú. Zubří podali  a p.  námitku proti 
zařazení sousedního pozemku parc. č. 4132 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových, z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům a jelikož se namítající cítí dotčeni návrhem 
řešení, je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
S manželkou jsme majitelé těchto nemovitostí a pozemků: 4128 (ZPN), 4129 (TTP), 4140/1 (OP), 4143 (TTP), 4142 (TTP), 
4141/1 (TTP) a 4151/1 (LP) dle listu vlastnictví č.545 v katastrálním území Zubří ( okres Vsetín ) 793783 část obce Skalka.  
V návrhu územního plánu je provedena změna pozemku 4132 ve vlastnictví p.  ze zahrady na stavební parcelu.  
Přes parcely 4132, 4131, 4136/7, 4137/2 a 4139/2 vede jediná přístupová cesta k pozemkům 4140/1, 4143, 4142, 4141/1 a 
4151/1 viz příloha kopie původního věcného břemene. Původní břemeno se nějak vytratilo během několika převodů sousední 
nemovitosti, což je momentálně v řešení opravy územního operantu. V příloze č.2 až č.5 zasílám kopie notářského zápisu a 
dalších dokladů k této služebnosti.  
 
Mám námitky proti změně parcely 4132 na stavební parcelu a to z těchto důvodů:  
Pozemky a nemovitosti má majitel p.  k prodeji a změna územního plánu nahrává jeho spekulativnímu prodeji. Majitel od nabytí 
nemovitosti zde nejezdí a ani nebydlí. Jedná se jen o změnu pro navýšení ceny prodávající nemovitosti. Myslím si, že toto 
nebude kladným přínosem pro město Zubří a lidi zde žijící. Případnou výstavbou a oplocením bude zamezen přístup k našim 
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pozemkům. K vůli velkým terénním rozdílům by komíny budoucí stavby byly v úrovni základů přilehlých nemovitostí. Není zde 
vhodná příjezdová cesta, z tohoto důvodu zde ani nejezdí kukavůz.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 4132 byl na základě nového vymezení zastavěného území projektantem zahrnut do dokumentace návrhu 
územního plánu jako stavební proluka v zastavěném území, zastavěné území bylo vymezeno v souladu s § 58, odst. (2), písm. 
b) stavebního zákona. 
Z námitky a jejích příloh nelze dovodit, že přes pozemek parc. č. 4132 vede věcné břemeno k pozemkům podatele. Podatel sám 
konstatuje, že „původní břemeno se nějak vytratilo“ a odvolává se na přílohu - dokument z 6.6.1930, kde se však žádné jméno 
vlastníka ani číslo pozemku neshoduje se současným stavem. Dokument neuvádí žádné údaje, na základě kterých by bylo 
možné dovodit souvislost s pozemkem parc. č. 4132 v k.ú. Zubří, na základě přiloženého dokumentu tedy není možné 
konstatovat, že v případě pozemku parc. č. 4132 je tento pozemek zatížen věcným břemenem k výše jmenovaným pozemkům, 
jak podatel uvádí. Úpravu majetkoprávních vztahů formou uzavření smlouvy o věcném břemeni územní plán neřeší.  
Co se týká prodeje nemovitosti, to, jakým způsobem bude s pozemkem dále nakládáno (zastavění, darování, prodej atd.) a jaké 
budou důsledky tohoto nakládání územní plán neřeší. 
Přístupy k pozemkům lze řešit v rámci pozemkových úprav. Umístění objektu na pozemku, osazení objektu do terénu a oplocení 
bude projednáno v územním řízení, není předmětem územního plánování. Pozemek je napojen na veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci, vedoucí kolem pozemku parc. č. 4132 v k.ú. Zubří k dalším rodinným domům, nacházejícím se ještě za tímto 
pozemkem parc. č. 4132, nelze tedy konstatovat, že příjezdová cesta není vhodná pro příjezd k pozemku parc. č. 4132 v k.ú. 
Zubří. 
Organizace svozu odpadů v městě není předmětem územního plánování a nemá vliv na vymezení zastavěného území. 
 
 
 
Námitka č. 7 ze dne 4.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2163 v k.ú. Zubří podala  námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 2163 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající k pozemku je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
K připomínkám ze dne 19.9.2013 k Návrhu územního plánu města Zubří připojuji znovu následující námitky: 
 - pozemek (parc. č. 2163 dle připomínky ze dne 19.9.2013) je v zastavěném území, jedná se o proluku v zastavěném 
   území 
 - ke stavebním účelům využiji jen část pozemku, viz žádost o zařazení pozemku do Územnímu plánu Zubří podaná u 
   Městského úřadu Zubří 
 - vyhovím požadavkům ochránců přírody, viz připomínky z 19.9.2013 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 

Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 2163 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení.  
Pozemek je v platném ÚPN SÚ veden jako neurbanizované území – plochy ZPF, novým územním plánem byl změněn na plochu 
Z* - plochy sídelní zeleně v zastavěném území. Jedná se o urbanisticky důležitý pozemek na soutoku potoků s významným 
potenciálem pro veřejné prostranství a zeleň (parčík atd.) Využití plochy jako plocha pro bydlení není vhodné s ohledem na 
polohu mezi komunikacemi a hlubokými koryty toků a současně s ohledem na navazující využití ze severní strany (občanské 
vybavení) a rozhledové poměry v místech dopravního křížení. Požadovaný pozemek je bez napojení na veřejnou dopravní 
infrastrukturu, nachází se v území NATURA 2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Oblast se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005 
a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury“. 
Vzhledem k poloze pozemku, odděleného od ostatních ploch smíšených obytných SO.3 komunikací a potokem a ze severní 
strany navazující na plochu občanské vybavenosti, nelze tento pozemek posuzovat jako „pozemek uprostřed zástavby“.  
Dle § 43 stavebního zákona Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, jeho plošného a prostorového 
uspořádání, vymezí zastavitelné plochy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch. O pořízení územního plánu rozhoduje a 
územní plán vydává v souladu s § 6 stavebního zákona zastupitelstvo obce. 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
Ing. podala připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 2163 v k.ú. Zubří do územního plánu Zubří jako plochy pro výstavbu již 
dne 20.9.2013 dle § 50 stavebního zákona. Tato připomínka byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č 43. 
Připomínce nebylo vyhověno a pozemek nebyl navržen na projednání územním plánem na změnu funkčního využití pro bydlení.  
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V rámci veřejného projednání podala  námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 2163 v k.ú. Zubří do ploch určených pro 
výstavbu s doplněním, že se jedná o proluku, že využije jenom část pozemku pro výstavbu a vyhoví požadavkům ochrany 
přírody, rovněž tato námitka byla zamítnuta. 
 

 
 

Námitka č. 8 ze dne 7.7.2014 
 
 

Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 1467/1 v k.ú. Zubří podal p. námitku proti zařazení pozemku parc. č. 1467/1 v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu jako veřejné prostranství.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 1467/1 o výměře 4505 m2 nesouhlasím s návrhem změny územního plánu, kde tento 
pozemek je nově navržen jako veřejné prostranství. 
Jelikož byl tento pozemek zařazen již dříve jako stavební pozemek v průmyslové zástavbě a v loňském roce byl v dokumentaci 
pro jednání stále veden jako stavební pozemek pro průmyslovou zástavbu, neměl jsem tudíž důvod již dříve podat námitku, 
jelikož se daného pozemku žádná změna netýkala. 
V nové dokumentaci pro veřejné projednání je již pozemek navržen jako veřejné prostranství s čímž zásadně nesouhlasím a proti 
tomuto novému návrhu podávám tuto námitku, jelikož jako vlastníka pozemku mě tento nový návrh poškozuje. 
Jelikož je mi známo, že tato „zelená zóna“ byla již dříve navržena na sousedním pozemku jiného spoluobčana, mám tudíž 
důvodné podezření, že město Zubří tímto krokem vyřešilo jeho dřívější námitky a jen šalamounsky přesunulo problém na můj 
pozemek. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 1467/1 byl v původním územním plánu zakreslen v ploše výroby a technických zařízení.  
V návrhu územního plánu Zubří pro společné jednání byl pozemek zahrnut do plochy V – Plocha výroby a skladování. Pro 
oddělení této plochy výroby od navržených ploch bydlení byl navržen na jižní straně pás zeleně na soukromých pozemcích. Dle 
připomínek majitelů pozemků, kteří nesouhlasili s návrhem plochy veřejné zeleně na svých pozemcích a požadovali změnu svých 
pozemků pro bydlení tak, jak byla v původním územním plánu, bylo u pozemků žadatelů upraveno funkční využití a na pozemku 
1467/1 bylo využití tohoto pozemku nahrazeno plochou P* - Plochy veřejných prostranství, které mělo sloužit k oddělení plochy 
stávající výroby u cesty na Staré Zubří od navržených ploch bydlení, aby došlo k omezení rušivých vlivů z výroby na bydlení. 
Na základě námitky p. bylo funkční využití plochy P* - Plochy veřejných prostranství přehodnoceno a změněno na původní využití 
V - Plocha výroby a skladování s tím, že pro tuto plochu V č. 81 územní plán stanovil v regulativu jako nepřípustné využití „zdroje 
nadměrného hluku“ a k oddilatování plochy výroby od plochy bydlení byl jižně od plochy výroby opět navržen pás sídelní zeleně. 
 
 
 
Námitka č. 9 ze dne 8.7.2014 
 
 
 
Jako vlastníci pozemků parc. č. 3489/62, 3489/53, 3489/13, 3489/58 v k.ú. Zubří podali p. žádost o zařazení pozemků parc. č. 
3489/62, 3489/53, 3489/13, 3489/58 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
 
Znění námitky: 
Žádám znovu o prošetření žádosti na pozemky v k.ú. Zubří na zařazení k výstavbě rodinných domů. Žádost je podaná již 8 roků. 
Čísla pozemků: 3489/62, 3489/53, 3489/13, 3489/58. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 3489/62, 3489/53, 
3489/13 a 3489/58 v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu se novým územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. 
Jedná se o pás zemědělských pozemků nenavazující na zastavěné území a značně vybíhající do volné krajiny. Na částech 
pozemků parc. č. 3489/62, 3489/53 byly provedeny investice do půdy. Pozemky o celkové ploše cca 10.500 m2 jsou bez 
možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a zahrnutí těchto pozemků pro výstavbu by znamenalo 
kompletní vybudování dopravní a technické infrastruktury v daném území. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních 
vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí.  
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce, danou územním plánem – územní 
rozvoj v návaznosti na centrální část města směřovat východním směrem od zastavěného území s cílem doplnit stávající 
urbanistickou strukturu. 
P. , p. a p.  podali obsahově shodnou připomínku proti nezařazení pozemků parc. č. 3489/62, 3489/53, 3489/13 v k.ú. Zubří do 
územního plánu Zubří jako plochy pro výstavbu již dne 19.9.2013 dle § 50 stavebního zákona. Tato připomínka byla po 
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společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 32. Připomínce nebylo vyhověno a pozemky nebyly zahrnuty do projednání 
územním plánem na změnu funkčního využití těchto pozemků na bydlení.  
V rámci veřejného projednání podali žadatelé námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 3489/62, 3489/53, 3489/13 v k.ú. Zubří 
do ploch určených pro výstavbu, tato námitka č. 9 ze dne 8.7.2014, podaná po veřejném projednání, byla rozšířena o pozemek 
parc. č. 3489/58 žadatelky. Rovněž tato námitka byla zamítnuta. 
 
 
 
Námitka č. 10 ze dne 8.7.2014 
Občané Skalky 
 
Jako vlastníci pozemků parc. č. 4128, 4122, 4112/2, 4135/2, 4108, 4123, 4122  v k.ú. Zubří podali  námitku proti zařazení 
sousedního pozemku parc. č. 4132 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových, z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům a z důvodu, že se majitelé cítí dotčeni návrhem 
řešení, je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
My, níže podepsaní občané ulice Skalka, 756 54 Zubří, prostřednictvím této Výhrady ke změně územního plánu katastru 
Města Zubří Ulice Skalka, striktně odmítáme jakoukoli výstavbu nových domů, ani jinou další výstavbu. S výjimkou případných 
rekonstrukcí a přístaveb již stávajících objektů.  
Žádáme, aby zastupitelstvo obce Zubří, jakožto zastupitelé občanů ulice Skalka 756 54 Zubří, se těmito níže uvedenými 
výhradami zabývali a našemu požadavku vyhověli.  
Důvody odporu  
1. Ulice Skalka je velice klidná oblast, s nádherným přírodním prostředím v ROZSÁHLÉM CHRÁNĚNÉM ÚZEMÍ BESKYD.  
2. Žijí zde převážně starší občané, kteří již jsou na odpočinku, a tudíž si zaslouží klid a pohodu potřebnou v důchodovém 

věku.  
3. Občané Skalky zde žijí v poklidném sousedství, které by bylo další výstavbou zcela jistě narušeno.  
4. Příjezdová cesta je zpevněná - asfaltová - v dobrém stavu. Občané Skalky si této skutečnosti váží, na výstavbu této 

komunikace poskytli své pozemky (mnozí zdarma), a tudíž nemají zájem, aby tato cesta byla zničena pod koly těžkých 
nákladních vozidel a bagrů.  

5. V cestě jsou vedeny plynovodní a vodovodní přípojky. Vlivem jízdy těžkých nákladních automobilů je velká 
pravděpodobnost, že budou poškozeny. Také je velká pravděpodobnost, že se celá cesta vlivem váhy těžkých 
nákladních vozidel sesune.  

6. U rodinného domu pana T. je velmi úzký průjezd, kde se velké nákladní auto pravděpodobně nevejde a pokud ano, 
tak vlivem časté jízdy velkých nákladních automobilu dojde k poškození případně zhroucení celé plotové zídky.  

7. Těžké nákladní automobily ani jiné ostatní se nemají kde otočit.  
8. Během výstavby by zcela jistě docházelo k omezení průjezdu vozidel trvale bydlících občanů a tím pádem k velkým 

konfliktům a dalším stížnostem např. při skládání materiálu, průjezdu nákladních vozidel a bagrů, hluk, špína - bláto - 
prach, případné agrese stavebních dělníků na připomínky občanů nejen Skalky apod ..  

9. Změna územního plánu na parcele 4132 na stavební parcelu je z hlediska nového majitele pouze spekulativní. Tento 
nemá zájem o výstavbu domu. Jeho zájem je pouze zvýšení prodejní ceny nemovitostí, které by změnou územního 
plánu získal. To samé platí pro případnou budoucí změnu parcely 4131 na stavební pozemek.  

10. Občané žijící přes cestu by přišli o soukromí a nádherný výhled na Beskydy.  
Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednávány a brány v potaz.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
 
Odůvodnění: 
Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území. Žádosti o 
pořízení územního plánu jsou v souladu s § 44 písm. d) na návrh fyzické osoby, která má vlastnická práva k pozemku na území 
obce, zařazení jednotlivých návrhových ploch do projednání územním plánem vychází ze zásady legitimního očekávání, kdy 
obec dbá o to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.  
Obec zařadila žádosti o projednání územním plánem na základě svých kompetencí, všechny žádosti byly posouzeny na 
udržitelný rozvoj území a posouzeny příslušnými dotčenými orgány. Pozemek parc. č. 4132 byl na základě nového vymezení 
zastavěného území projektantem zahrnut do dokumentace návrhu územního plánu jako stavební proluka v zastavěném území, 
které bylo vymezeno v souladu s § 58, odst. (2), písm. b) stavebního zákona. Přístup k pozemku a rovněž tak napojení na sítě 
technické infrastruktury může být podrobně projednáno až v územním řízení.  
Co se týká prodeje nemovitosti, to, jakým způsobem bude s pozemkem dále nakládáno (zastavění, darování, prodej atd.) územní 
plán neřeší. 
Pozemek je napojen na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, vedoucí kolem pozemku parc. č. 4132 v k.ú. Zubří k dalším 
rodinným domům, nacházejícím se za tímto pozemkem, nelze tedy konstatovat, že příjezdová cesta není vhodná pro příjezd 
k pozemku parc. č. 4132 v k.ú. Zubří. Územní plán neřeší technický stav komunikace a okolnosti, týkající se průběhu výstavby. 
Body 5, 6, 7 z odůvodnění námitky občanů se netýkají územního plánu, bude řešeno v územním řízení. 
Rovněž body 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 z odůvodnění námitky občanů územní plán neřeší. 
 
 
 
 
Námitka č. 11 ze dne 9.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1618 v k.ú. Zubří podal p.  námitku proti zařazení pozemku parc. č. 1618 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu jako Občanská vybavenost.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
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Znění námitky: 
Vznáším námitku proti zařazení pozemku parc. č. 1618 do územního plánu Zubří pod označením „Občanská vybavenost“. 
Důvod: Na pozemku parc. č. 1618 se nachází rodinný domek č.p. 606 s přilehlou hospodářskou budovou, který je v mém 
vlastnictví. K mylnému zařazení mého soukromého vlastnictví do tzv. Občanské vybavenosti došlo omylem patrně proto, že se v 
těsné blízkosti nalézá Pohostinství Pod Lipůvkou. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 

Odůvodnění: 
Funkční využití bylo v dokumentaci pro opakované veřejné projednání upraveno v souladu se skutečným stavem - pozemek 
parc. č. 1618 v k.ú. Zubří, na kterém se nachází rodinný dům s hospodářskou budovou, byl upraven na SO.3 – Plocha smíšená 
obytná vesnická. 
 
 
 
Námitka č. 12 ze dne 9.7.2014 
 
 
Námitka č. 13 ze dne 9.7.2014 
 
 
(obsahově shodné námitky) 
 
Jako spoluvlastníci pozemků parc. č. 4566/3 a 4567/2 v k.ú. Zubří podali p.  a  p.  žádost o zařazení pozemků do územního 
plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podatel je vlastníkem pozemků par. č. 4566/3 a 4567/2, vše v k.ú. Zubří. Tuto nemovitosti podatel využívá k plánované stavbě 
rodinného domu.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitky a připomínky:  
Nesouhlasím s ponecháním dotčených pozemků v kategorii zemědělská plocha. Požaduji, aby pořizovatel ÚP - město Zubří 
status pozemků překvalifikovalo a zařadilo je mezi zastavitelné plochy do kategorie plocha smíšená obytná vesnická SO.3.  
 
Odůvodnění:  
V době koupě své nemovitosti jsme vyčkávali vypracování nového územního plánu, dle pokynů zástupců obce. Pozemek není 
možno, díky své pozici v krajině (vzhledem k zeleni, k sousednímu pozemku sloužícímu jako přistup na pozemky manželů  a 
také vzhledem k pozemkům Ing. ), v žádném případě využívat jako zemědělskou půdu. Pozemek je mírně svažitý, příhodný pro 
stavbu vhodného domu. Jako důležitý argument uvádím, že na mezujícím pozemku směrem k jihu již stojí 2 stavby, proto není 
důvod nepovolit v jejich blízkosti stavbu novou. Dům na dotčených pozemcích by nikterak nezasahoval do charakteru krajiny, 
nenarušoval by koncepci uspořádání krajiny, přirozené i památkové dominanty by nebyly narušeny, zůstanou zachovány 
veškeré biokoridory. Dopravní infrastruktura nebude nijak narušena. Prvky technické infrastruktury jsou snadno řešitelné (vše 
přístupné na mezujícím pozemku). Charakter zástavby (a její výšková regulace v souladu s pravidly pro S0.3) by nenarušil 
podmínky pro zachování ochrany krajinného rázu. Práva nikoho ze sousedů nebudou taktéž nikterak narušena. Požadavek ve 
veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví, bude plně respektován.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do ploch určených pro 
bydlení.  
V případě pozemků parc. č. 4566/3 a 4567/2 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. Jedná 
se o zemědělské pozemky ve volné krajině. Pozemky jsou situovány na vyvýšeném místě na pohledovém horizontu, cca 60 m za 
posledním objektem v této části obce, za pozemky se již nachází lesní porost. Pozemky se nacházejí v oblasti se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000, v pásmu 50 m od lesa, pozemkem prochází biokoridor ÚSES. Jsou bez 
možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
 
Návrh na možnost zastavění pozemku, nacházejícího se nad kaplí ve Starém Zubří, je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se 
základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví „respektovat hodnoty v území při 
vymezování zastavitelných ploch – např. nenavrhovat nové zastavitelné plochy v blízkosti kaple na Starém Zubří“. 
Nové zastavitelné plochy je třeba vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a koncepcí rozvoje obce. 
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P.  podala obsahově shodnou připomínku ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona dne 20.9.2013, tato připomínka 
byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 51. 
Pan  podal obsahově shodnou připomínku dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání rovněž dne 20.9.2013, tato 
připomínka byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 57. 
Připomínkám č. 51 a 57 nebylo vyhověno a pozemky nebyly zahrnuty do projednání územním plánem na změnu funkčního 
využití těchto pozemků pro bydlení. 
V rámci veřejného projednání podali p. a p.  námitky (námitka č. 12 a 13) proti nezařazení pozemků parc. č. 4566/3 a 4567/2 
v k.ú. Zubří do ploch určených pro výstavbu, tyto námitky byly zamítnuty.  
 
 
 
Námitka č. 14 ze dne 14.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemků parc. č. 3489/63 a 3489/64 v k.ú. Zubří podal p.  žádost o zařazení pozemků do územního plánu pro 
bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podávám námitku proti nezařazení výše uvedených pozemků (pozemky parc. č. 3489/63 a 3489/64) do zastavěného území, jako 
jsou navrženy plochy 7 a 12 v návrhu územního plánu. Podél těchto pozemků vede polní cesta, parcelní číslo 3489/48 v majetku 
města, která je využívána k vjezdu zemědělské techniky na pole, k přístupu vlastníků na své pozemky, k procházkám a podobně. 
Na výše uvedené pozemky i na polní cestu pozemkový úřad zahájil pozemkové úpravy. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 3489/63 a 3489/64  
v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým 
územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské.  
Jedná se o pás zemědělských pozemků značně vybíhající do volné krajiny. Pozemky jsou bez možnosti napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu. Přístup k pozemku musí být po zpevněné pozemní komunikaci, vyježděná polní cesta na 
pozemku parc. č. 3489/48 v k.ú. Zubří v majetku města je v KN vedena jako orná půda, nelze ji tedy považovat za příjezd 
k pozemkům dle vyhlášky ke stavebnímu zákonu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce, danou územním plánem – územní 
rozvoj v návaznosti na centrální část města směřovat východním směrem od zastavěného území s cílem doplnit stávající 
urbanistickou strukturu. 
Plochy BI č. 7 a BI č. 12, na které se podatel odvolává, byly do návrhu územního plánu zařazeny na základě požadavku obce o 
zahrnutí již dříve projednaných změn z územního plánu sídelního útvaru Zubří. Plocha BI č. 7 byla převzata jako návrhová plocha 
pro bydlení ze změny ÚPN SÚ Zubří č. 3, schválené zastupitelstvem města Zubří dne 1.10.2003 jako lokalita 3/3. Plocha BI č. 
12, která byla rovněž převzata z původního ÚPN SÚ Zubří, byla projednaná změnou územního plánu č. 4 a schválená a vydaná 
zastupitelstvem města Zubří jako lokalita 4/6 a byla rovněž zařazena ve zmenšeném rozsahu do projednání návrhu územního 
plánu po společném jednání na základě námitky jako návrhová plocha pro bydlení. V případě ploch BI č. 7 a BI č. 12 se tedy 
nejedná o nové návrhové plochy, zařazené do návrhu územního plánu na základě požadavků vlastníků, ale o návrhové plochy 
pro bydlení převzaté ze současně platného územního plánu sídelního útvaru Zubří. 
 
 
 
Námitka č. 15 ze dne 14.7.2014 
 
 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 3384/1 v k.ú. Zubří podali p. a p.  žádost o zařazení pozemku do územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Nesouhlasíme se zveřejněným návrhem, nebot' náš pozemek parc.č. 3384/1 katastrální území Zubří se nachází v lokalitě 
rozptýlené zástavby a je situován přímo u veřejné zpevněné komunikace. Samozřejmě je nám zřejmé, že v této lokalitě se 
nenachází žádná veřejná sít' (vodovod či kanalizace) s čím samozřejmě počítáme, a proto jsme i v našem návrhu o 
změnu územního plánu pro pozemek parc.č. 3384/1 upřednostnili vlastní studnu a ČOV a s prodloužením vodovodu či 
kanalizace jsme v této lokalitě nepočítali. Pozemek máme situovaný přímo u komunikace, není proto nutné budovat 
zpevněné plochy pro příjezd k budoucímu rodinnému domu a zabírat dalších zelených ploch.  
 
Na základě co nejméně zabírání těchto zelených ploch jsme ustoupili z požadavku dát celý pozemek do plochy bydlení a 
po vyhodnocení této lokality, jsme dali do návrhu pouze část pozemku a to tak, aby bylo zabráno co nejméně pozemku a 
to i z důvodu, aby zůstala část podél potoku volná, kde zasahuje lokální biokoridor.  
 
Je zvláštní, že pozemek parc.č. 3472/3 v k.ú. Zubří úplně ve stejné lokalitě, se stejnými stavebními podmínkami v návrhu 
změny územního plánu je zahrnut jako stavební, i když již dávno prošel změnou územního plánu a nikdo do této doby na 
něm stavbu nezahájil, když tedy nebudeme počítat "černou stavbu", která na něm stojí. Nebo máme to brát tak, že 
pořizovatelé územního plánu zahrnují do nového územního plánu, jako stavební pozemky jen pozemky s již existujícími 
"černými stavbami" a ty pozemky, kde majitelé řádně čekají, na legální legislativní proces pro zahájení stavby se neberou 
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v potaz? Je zvláštní, že do návrhu nového územního plánu se zařadilo, spousta pozemků, které sice byly již dříve 
stavební, ale evidentně na nich nikdo stavět nechce a majitelé vlastních pozemků, kteří by rádi, aby v tomto městě 
vystavili rodinné domy jejich potomci, tuto možnost nedostanou.  
 
Proto žádáme o nové vyhodnocení, zda je možné pozemek parc.č. 3384/1 k.ú. Zubří byl v novém územním plánu zařazen 
jako pozemek pro individuální výstavbu rodinného domu.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 3384/1  v k.ú. Zubří 
v lokalitě Randusky do ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se 
novým územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské.  
V případě pozemku parc. č. 3384/1 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek v území NATURA 2000, nacházející se 
částečně v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Celý pozemek se nachází v pásmu do 50 m od lesa, západní část 
pozemku je v sesuvném území. Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). 
Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Přístup na pozemek je po kapacitně nevyhovující komunikaci, vedoucí do místní části Randusky. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Plocha SO.3 č. 31 na pozemku parc. č. 3472/3 v k.ú. Zubří, na kterou se podatelé odvolávají, byla do návrhu územního plánu 
zařazena po společném jednání na základě požadavku obce o zahrnutí již dříve projednaných změn z územního plánu sídelního 
útvaru Zubří. Plocha SO.3 č. 31 byla převzata ze změny ÚPN SÚ Zubří č. 4, schválené zastupitelstvem města Zubří dne 
18.10.2004 jako lokalita 4/4. V případě plochy SO.3 č. 31 se tedy nejedná o novou návrhovou plochu, zařazenou do návrhu 
územního plánu na základě požadavku vlastníka po společném jednání, ale o návrhovou plochu pro bydlení převzatou 
z platného územního plánu ÚPN SÚ Zubří.  
 
 
 
Námitka č. 16 ze dne 14.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemků parc. č. 3928, 3931 a 3930 v k.ú. Zubří podala p.  námitku proti zakreslení návrhové plochy – koridoru 
pro dopravu – na pozemcích vlastníka. 
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Námitka č.1  
Nesouhlasím s trasou zakresleného koridoru v šíři 110 m pro možnou výstavbu obchvatu Zubří v blízkosti stávajícího 
stavebního objektu s popisným číslem 430 na parcele č. 3928.  
z důvodů, že tato trasa svou plochou zasahuje do tohoto stavebního objektu a požaduji, aby byla upravena tak, že nebude tuto 
nemovitost překrývat.  
 
Odůvodnění:  
Pokud by v budoucnu došlo na výstavbu obchvatu Zubří, tak tato komunikace bude v těsné blízkosti objektu a tuto nemovitost a 
její obyvatele bude negativně ovlivňovat hlukem, emisemi a otřesy, které budou způsobovat projíždějící vozidla, zejména 
nákladní. Otřesy mohou mít destruktivní dopad na stavební objekt (nemovitost je po rekonstrukci - nová střecha a fasáda).  
 
Námitka č.2  
Nesouhlasím s trasou zakresleného koridoru v šíři 110 m pro možnou výstavbu obchvatu Zubří v blízkosti stávajícího pozemku 
na parcele č. 3931 z důvodů, že tato trasa svou plochou zasahuje na tento pozemek a požaduji, aby byla upravena tak, že 
nebude tento pozemek překrývat.  
 
Odůvodnění:  
Pokud by v budoucnu došlo na výstavbu obchvatu Zubří, tak komunikace bude v těsné blízkosti pozemku, na kterém se nachází 
přírodní zdroj pitné vody a tento je sveden do studny, která je jediným zdrojem pitné vody pro obyvatele rodinného domu s 
popisným číslem 430. Tento přírodní zdroj pitné vody bude negativně ovlivněn budoucím provozováním komunikace obchvatu, 
a to zejména v zimních měsících při chemickém ošetřování vozovky.  
 
Námitka č.3  
Nesouhlasím s trasou zakresleného koridoru v šíři 110 m pro možnou výstavbu obchvatu Zubří v blízkosti stávajícího pozemku 
na parcele č. 3930 z důvodů, že tato trasa svou plochou zasahuje na tento pozemek a požaduji aby byla upravena tak, že 
nebude tento pozemek překrývat.  
Odůvodnění:  
Pokud by v budoucnu došlo na výstavbu obchvatu Zubří tak komunikace bude v těsné blízkosti pozemku, který se využívá pro 
pěstování ovoce a zeleniny, tedy je zde využitá zemědělská půda. Emise z vozidel při průjezdu po komunikaci v blízkosti 
pozemku budou negativně ovlivňovat kvalitu zemědělských výpěstků (složky těžkých kovů).   
 
 
 



Opatření obecné povahy č. 01/2015 - Územní plán Zubří 

 - 45 - 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá v rozsahu části 1. a 2.  
Námitka je bezpředmětná v rozsahu části 3. 
 
Odůvodnění: 
ad 1., 2. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno, návrhová plocha pro dopravu DS 72 byla v dokumentaci 
návrhu územního plánu zachována beze změn.  
Územím města Zubří prochází v jeho jižní části koridor veřejně prospěšné stavby pro dopravu nadmístního významu, 
který je vymezen v ZÚR Zlínského kraje jako PK06 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Koridor má šířku 200 m 
a je určený pro přeložku komunikace I/35, sloužící jako obchvat města Zubří. Jedná se o stavbu nadmístního významu, 
určené v případě této dopravní stavby pro stavbu ve veřejném zájmu pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy v 
okrajových oblastech příhraničí.  
Veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená 
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.  
Jedná se o koridor zařazený do územního plánu na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných dne 
10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje, a jejich aktualizace, která stanoví pro město Zubří, nacházející se v rozvojové oblasti 
nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko, úkol pro územní plánování „řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a 
koridorů vymezených ZÚR v území N-OB1“. Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené dokumentace a zapracovat je 
do územního plánu. Trasa v územním plánu - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - plocha silniční 
dopravy, tvořená plochami DS č. 70, 71, 72, 73 a 74, je zpřesněním tohoto koridoru, čímž dochází k jeho zúžení ze šířky 200 m 
v ZÚR na šířku max. 110 m v územním plánu.  
 
Pozemky z listu vlastnictví navrhovatelky, tedy pozemek parc. č. 3928, 3931 a 3930 v k.ú. Zubří, se v současné době nacházejí v 
koridoru pro silniční dopravu ze ZÚR. Územní plán zpřesňuje trasu koridoru dopravy na šířku 110 m, dochází tedy k podstatnému 
zmenšení plochy zakreslené na pozemcích parc. č. 3928 a 3931 v k.ú. Zubří, v územním plánu zařazených jako plochy SO.3 – 
plochy smíšené obytné vesnické.  
Upřesněním koridorů a jejich zmenšením dochází k omezení vlastnických práv v nezbytně nutné míře. Nemovitosti, které se 
nacházejí v tomto koridoru pro dopravu, není možné přistavovat nebo nadstavovat, lze zde provádět pouze udržovací práce, na 
pozemcích mimo koridor dopravy, které jsou v územním plánu zahrnuty v plochách SO.3 – Plochy smíšené obytné vesnické, je 
však další rozvoj lokality Háje možný. 
 
Koridor pro dopravu je v této oblasti navržen již v současně platném územním plánu, schváleném dne 20.2.1996.  
Trasa upřesněného koridoru vychází v novém územním plánu z Technické studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", 
která byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. v r. 2004, je umístěna mimo hustě zastavěné území obce, které 
se nachází severně od komunikace I/35 a rovněž jižně od komunikace I/35 v návaznosti na tuto komunikaci. Návrhová trasa 
(koridor šířky 110 m) je vedena řídce zastavěnou částí obce, v převážné části mimo zastavěné území tak, aby omezení již nyní 
zastavěné části obce bylo co možná nejmenší. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, vydané dne 10.9.2008 Zastupitelstvem 
Zlínského kraje, definují ve shodné trase koridor pro dopravu šířky 200 m, v současné době se tedy v koridoru pro dopravu ze 
ZÚR nachází podstatně větší část zastavěného území v okolí rodinného domu č.p. 430, než v koridoru š. 110 m zúženém 
územním plánem, tedy v ploše DS č. 72, nacházející se na pozemcích podatelky.  
 
Odůvodnění: 
ad 3. 
Pořizovatel prověřil umístění koridoru dopravy vzhledem k pozemku parc. č. 3930 v k.ú. Zubří a konstatuje, že pozemek parc. č. 
3930 v k.ú. Zubří není koridorem pro dopravu DS č. 72 dotčen, celý pozemek se nachází mimo tento koridor, námitka spojená 
s požadavkem úpravy koridoru dopravy tak, aby nezasahoval na pozemek parc. č. 3930 v k.ú. Zubří, je tedy bezpředmětná. 
 
 
 
Námitka č. 17 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemků v k.ú. Zubří podal p.  námitku proti zakreslení návrhové plochy – veřejného prostranství – na pozemcích 
vlastníka. 
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Na parcele č. 1570 a 1566 je naplánováno veřejné prostranství - P*66. 
S tímto umístěním nesouhlasím, buď to posunout a nebo abych neblokoval schválení plánu navrhuji zrušení - P*66. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Veřejné prostranství P*66 je navrženo na pozemku parc. č. 1570 a částečně na pozemku parc. č. 1566 v k.ú. Zubří. Toto veřejné 
prostranství bylo v dokumentaci pro společné jednání i v dokumentaci pro veřejné projednání navrženo na pozemku ostatní 
plocha  - ostatní komunikace - z KN  v majetku žadatele a zajišťuje přístup a využití plochy BI č. 11. Současně se jedná o 
prostředek k zajištění prostupnosti území a dostupnosti obhospodařovaných zemědělských pozemků. Vyloučením plochy P* č. 
66 by se znemožnilo využití plochy BI č. 11 a zamezilo v přístupu k obhospodařovaným pozemkům.   
 
 
Námitka č. 18 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří podal p.  námitku proti zakreslení zastavěného území na pozemku parc. č. 
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4646/3 v rozsahu takovém, jak byl zahrnut do územního plánu.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Jsem vlastníkem pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří. V žádosti podané k novému ÚP městu Zubří ,v roce 2012 a i v roce 
2013, jsem požadoval změnit tento pozemek na stavební pro stavbu rodinného domu. V návrhu nového ÚP Zubří však tento 
pozemek nebyl zahrnut ani uveden do návrhu zadání územního plánu města Zubří.  
Po veřejném projednání územního plánu, které se konalo dne 10.července v Zubří, kde jsem byl i osobně přítomen, chci podat 
námitku a žádám o znovu projednání mé žádosti.  
Ve smyslu zveřejněné veřejné vyhlášky uplatňuji tímto připomínku a požaduji zahrnout výše uvedený pozemek jako stavební 
pro výstavbu rodinného domku až u lesíku na východní straně.  
Vizáž kaple z pohledu návštěvníka nebude nijak ohrožena. Pozemek by byl využit pouze ke stavbě rodinného domu. Nebyly by 
zde dále plánovány žádné hospodářské budovy, či jiné stavby, jež by mohly nějak narušit estetiku a vizáž stávající krajiny. 
Navíc by byl objekt situován po pravé straně pozemku, ke straně potoku, kde by nezasahoval do výhledu na zmiňovanou kapli.  
Myslím si, že by členové rady zastupitelstva Zubří a i pracovníci stavebního úřadu, mohli brát v potaz, že my vlastníci pozemků, 
jsme byli součinní při schvalovaní a realizaci stavby kaple.  
Nyní, si myslím, není vhodné se zaštiťovat právě zmiňovanou kaplí, jakožto objektem, který by měl být v krajině dominantní, a 
že díky němu teď nemůžeme využít svůj pozemek, pro své potřeby, ať už jako stavební parcelu, či jiným způsobem. Nemluvě o 
tom, že stále zmiňovaný ráz krajiny a postavení kaple, je již dávno narušeno a nabouráno stavbou rodinného domu a 
hospodářské budovy hned nad kaplí.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je bezpředmětná v rozsahu jižní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří 
Námitka se zamítá v rozsahu severní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří 
 
Odůvodnění: 
V původním ÚPN SÚ Zubří byla jižní část pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří navržena do plochy bydlení, tato část pozemku 
byla převzata do nového územního plánu a zahrnuta do návrhu územního plánu Zubří již v dokumentaci pro společné jednání 
jako součást zastavěného území, plocha SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické.  
 
Odůvodnění nezařazení severní části pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří do územního plánu: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení severní části pozemku parc. č. 4646/3  
v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení.  
V původním ÚPN SÚ Zubří byla tato část pozemku parc. č. 4646/3 zakreslena jako neurbanizované území – zahrady, na 
severozápadní části pozemku bylo územním plánem navrženo parkoviště. V rámci zpracování nového územního plánu Zubří je 
tato severní část pozemku zařazena v ploše Z -  plochy zemědělské. Využití této severní části pozemku jako neurbanizované 
území - plocha zemědělská z původního územního plánu – se novým územním plánem nezměnilo,  
Severní část pozemku parc.č. 4646/3 nebyla do územního plánu zahrnuta jako stavební, jedná se o zemědělskou plochu v 
oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000. Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se 
základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví „respektovat hodnoty v území při 
vymezování zastavitelných ploch – např. nenavrhovat nové zastavitelné plochy v blízkosti kaple na Starém Zubří“. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 
území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Parkoviště na pozemku parc. č. 4646/3 již územní plán nenavrhuje. 
Výstavba rodinného domu, o které podatel píše ve své připomínce, byla povolena ve schválené ploše pro bydlení. Tato plocha 
byla projednána změnou územního plánu sídelního útvaru Zubří č. 4, kterou schválilo Zastupitelstvo města Zubří dne 
18.10.2004. Správa chráněné krajinné oblasti vydala k této změně územního plánu souhlasné stanovisko. 
 
P.  podal připomínku již dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání dne 19.9.2013, připomínka se rovněž týkala 
požadavku o zařazení celého pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří do ploch určených pro výstavbu rodinného domu. Tato byla 
po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 38, připomínce v rozsahu severní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. 
Zubří nebylo vyhověno. 
 
 
 
Námitka č. 19 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2099/1 v k.ú. Zubří podal p.  žádost o zařazení pozemku do územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
v září 2005 jsem si podal žádost na stavební úřad města Zubří o změnu územního plánu z důvodu stavby rodinného domku na 
parcele číslo 2099/1, kterou vlastním. Od podání mé žádosti jsem nikdy neobdržel žádnou písemnou informaci o výsledku 
rozhodnutí. Od této doby proběhlo již druhé jednání o změně územního rozhodnutí, o jehož výsledku jsem nebyl taktéž písemně 
informován. Proto se ptám: "V čem je problém?" "Proč nebyla zahrnuta parcela 2099/1 do změny územního plánu?" a dále "Kdo 
má zájem na tom, aby ke změně územního plánu ke stavbě rodinného domku na parcele 2099/1 nedošlo?"  
V září 2013 jsem zaslal "Připomínku k návrhu územního plánu" a současně i souhlas CHKO ke stavbě RD. Bude to téměř rok a 
opět ani v tomto případě jsem nedostal žádné písemné vyrozumění. K parcele 2099/1 je přístupová cesta přes parcelu 2100/5, 
dostupná je i přípojka plynu, elektřiny a kanalizace, proto nevidím důvod, proč by neměla být změna územního plánu povolena. 
Znám několik případu v Zubří, kde nebyla zástavbová oblast a zdaleka tam nebyly takové příznivé podmínky pro stavbu, jako 
jsou v mém případě, a přesto tam rodinné domky již dávno stojí.  
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Žádám proto o písemné vyjádření a doufám, že má žádost bude konečně kladně vyřízena.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení těchto pozemků do ploch určených pro 
bydlení. Co se týká žádosti o změnu územního plánu a písemného vyjádření, územní plán řešící koncepci rozvoje území včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona.  
V průběhu projednání územního plánu není povinností pořizovatele v souladu se stavebním zákonem písemně informovat 
podatele o průběhu projednání, jednotlivé kroky projednání se oznamují veřejnou vyhláškou.  Projednání návrhu územního plánu 
a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, 
tak před veřejným projednáním a před opakovaným veřejným projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla 
zveřejněna dálkovým přístupem a byla vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. 
Občané měli možnost se v průběhu projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku této 
možnosti využil a podal připomínku jak ke společnému jednání, tak námitku po veřejném projednání. Připomínka i námitka byly 
vyhodnoceny, vyhodnocení připomínek a námitek je součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města 
Zubří a po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná 
součást územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. 
Městský úřad Zubří, na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz , aby 
každý, tedy i podatel, se s ním mohl seznámit. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním 
zákonem nezasílá podatelům jednotlivě. 
Kladné vyjádření orgánu ochrany přírody SCHKOB k možnosti umístění objektu na pozemku neznamená, že bude pozemek 
zařazen do územního plánu jako zastavitelná plocha. Územní plán vzniká spoluprací obce s projektantem a pořizovatelem, k 
návrhu územního plánu se v průběhu projednání vyjadřují dotčené orgány a další subjekty a rovněž obyvatelé obce a majitelé 
pozemků prostřednictvím připomínek a námitek. Územní plán je tedy výsledkem celého náročného procesu projednání, 
předběžné vyjádření SCHKOB ke stavbě rodinného domu na pozemku, vydané mimo proces projednání územního plánu, nemá 
vliv na zařazení pozemku do územního plánu pro výstavbu. 
 
V případě pozemku parc. č. 2099/1 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu novým 
územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské.  
Jedná se o zemědělský pozemek vybíhající mimo zastavěné území, jeho zastavěním by došlo k nevhodnému rozšiřování 
zastavěného území do volné krajiny. Nachází se v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000. 
Pozemek není napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod 
z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Přítomnost kanalizace, plynu a elektřiny ve vzdálenosti 50m neznamená, že bude pozemek automaticky zařazen do územního 
plánu jako zastavitelná plocha. 
 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území tam, kde je to 
nejvhodnější. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
P.  podal obsahově shodnou připomínku dle § 50 stavebního zákona dne 20.9.2013, která byla po společném jednání 
vyhodnocena jako připomínka č. 49. Připomínce nebylo vyhověno. 
 
 
 
Námitka č. 20 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3489/28  v k.ú. Zubří podala p.  námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 3489/28 v k.ú. Zubří 
do návrhu územního plánu pro bydlení.   
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající k pozemku je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Na základě veřejného projednání návrhu Územního plánu Zubří dne 10.7.2014 vznáším připomínku ohledně mé parcely 
číslo 3489/28. Obracím se na příslušné odborníky se žádostí o opětovné projednání a zvážení, zda by přece jen nebylo 
možno na mém pozemku (orná půda) zřídit jedno stavební místo pro výstavbu přízemního bezbariérového domku, který 
bychom si chtěli s manželem v této lokalitě postavit. Prohlašuji, že na své náklady si pozemek zasíťuji. Od domků, které 
byly v této ulici nedávno (!) postaveny, je to 300 m. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 3489/28 v k.ú. Zubří 
do ploch určených pro bydlení.  
V původním územním plánu byl tento pozemek zařazen jako neurbanizované území, plocha ZPF. Toto zařazení se návrhem 
nového územního plánu nezměnilo, dle nového územního plánu se pozemek nachází v ploše Z – Plochy zemědělské. V případě 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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pozemku č.p. 3489/28 v k.ú. Zubří se jedná o rozsáhlý zemědělský meliorovaný pozemek při silnici na Randusky v blízkosti 
areálu LUKROM. Pozemek se nachází ve volné krajině, nenavazuje na zastavěné území a znamená další výrazný zábor ZPF. 
Přístup na pozemek je po kapacitně nevyhovující komunikaci, vedoucí do místní části Randusky, chybí možnost napojení 
pozemku na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. 
B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter stávající 
rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající 
urbanistické struktury. 
 
P.  podala připomínku již dle § 50 stavebního zákona dne 21.8.2013 ke společnému jednání. Tato připomínka, ve které paní  a 
pan  požadovali zařazení pozemků parc. č. 3489/28 a 3489/29 jako pozemky pro výstavbu rodinných domů, byla po společném 
jednání vyhodnocena jako připomínka č. 1, připomínce nebylo vyhověno. K veřejnému projednání podala p.  obsahově shodnou 
námitku, týkající se pouze pozemku parc. č. 3489/28 v k.ú. Zubří. 
 
 
 
Námitka č. 21 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4209/3 v k.ú. Zubří podala p.  námitku proti nezařazení celého pozemku parc. č. 4209/3 v k.ú. 
Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.   
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající k pozemku je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Jedná se o pozemek parc. č. 4209/3 v lokalitě Zemanky. Nesouhlasíme s návrhem vložení do územní plánu ve stávající úpravě.  
 
Odůvodnění:  
Náš záměr pro stavbu rodinného domu vychází z projektové dokumentace viz. příloha č. 1. Rodinný dům chceme postavit ve 
druhé polovině pozemku.  
Vzhledem k tomu, že současná navrhovaná plocha se nachází v rozhledovém trojúhelníku u rozcestí a neumožňuje rozhled při 
najetí na místní komunikaci. Při výjezdu z garáže by bránil sloup s elektrickým napětím. Zároveň se v těsné blízkosti nachází 
další sloup s vysokým napětím.  
Máme k dispozici vyjádření CHKO, že souhlasí se stavbou rodinného domu v navrhované ploše viz. projektová dokumentace 
vypracovaná Ing. J.  
Rovněž máme souhlas pro zřízení sjezdu z místní komunikace parc. č. 4217/1.  
Jedná se o rodinný pozemek, který se dědil z generace na generaci a rádi bychom se včlenili do tohoto rodinného prostředí.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění: 
Do návrhu projednávaného územního plánu po společném jednání byla na základě požadavku obce o zahrnutí již dříve 
projednaných a schválených změn územního plánu sídelního útvaru Zubří zařazena pouze západní část pozemku parc. č. 
4209/3 v k.ú. Zubří v rámci zastavěného území, plocha SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické. Pozemek nebyl zahrnut v celém 
rozsahu. Jelikož změnou územního plánu č. 4 byl řešen celý pozemek parc. č. 4209/3 jako lokalita 4/29, podala žadatelka 
námitku. Na základě námitky byla přehodnocena hranice zastavěného území a do návrhu územního plánu byla zapracována i 
východní část tohoto pozemku, projednaného změnou č. 4 ÚPN SÚ Zubří. 
 
 
 
Námitka č. 22 ze dne 16.7.2014 
 
 
Znění námitky: 
Podatel je vlastníkem pozemku par. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky), obec Zubří. Tyto parcely byly 
doposud vedeny jako pozemky trvalého travního porostu, v roce 2008 byla podána žádost o vyjmutí výše zmíněných parcel ze 
zemědělského půdního fondu a o jejich převod na stavební parcely.  
Obsahem návrhu územního plánu města Zubří z roku 2014 je mimo dalších záměrů také určení pozemku par. č. 3395/1 jako 
plochu krajinné zeleně a pozemku par. č. 347/1 jako plochu zemědělskou (uvedeno ve výkresové části navrhovaného územního 
plánu.)  
Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) následující námitku(y), které směřují proti části územního plánu města Zubří vymezující plochu pro výše 
uvedený záměr a žádá vyhovění žádosti o převod výše uvedených pozemků č. 3395/1 a 3473/1 jako ploch určených k 
zástavbě.  
Své námitky odůvodňuje takto:  
1. Neexistují objektivní důvody pro vyloučení naší žádosti o změnu zařazení výše uvedených parcel par. č. 3395/1 a 

3473/1 mezi parcely stavební.  
2. Textové zdůvodnění návrhu ÚP uvádí, že základním měřítkem hodnocení návrhů byl dopad na krajinný ráz, na 

stanoviště a druhy zvláště chráněných rostlin a živočichů. V tomto ohledu by změna zařazení pozemků p. č. 3395/1 i 
3473/1 do ploch určených k zástavbě neměla dopad na změnu krajinného rázu ani přírodní hodnotu území, neboť 
plochy obou pozemků přímo navazují na zastavěné území a obecní komunikaci (nejde tedy o volnou krajinu, území 
není součástí žádného chráněného území atd).  

3. Zmíněné pozemky se nenacházejí v CHKO!, nejsou součástí žádného biokoridoru, nejsou domovem chráněných 
živočichů ani místem výskytu chráněných rostlinných druhů.  

4. Vzhledem k umístění a rozloze obou pozemků (dohromady tvoří celek o výměře 2849 m2) by ani případná výstavba 
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jednoho rodinného domu na této ploše nezpůsobila přílišné zhuštění zastavěných ploch v této lokalitě a byl by 
zachován charakter stávající rozptýlené zástavby.  

5. Případná stavební činnost na těchto pozemcích dle našeho názoru není závislá na dostupnosti všech inženýrských 
sítí v této lokalitě - v dnešní době je již dostatek moderních technologií k zajištění energetické, vodní i odpadové 
soběstačnosti. (pozn. Na pozemku č. 3395/1 se již nyní nalézá vedení eI. energie).  

6. Výše zmíněné pozemky využíváme k chovu včel (v rámci Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Zubří), 
jehož přínos je pro krajinu zcela nezastupitelný. Úpravou zařazení výše zmíněných pozemků chceme krom 
uvažované výstavby pro bydlení v budoucnu dosáhnout prozatím alespoň toho, aby zde bylo v nejbližší době možné 
vybudovat pro tuto činnost potřebné zázemí (např. zajistit vodu pomocí vrtané studny, umístit stavbu, která by 
poskytla možnost se této činnosti plnohodnotně věnovat apod.)  

 
Po prostudování návrhu ÚP se krom výše uvedeného nabízí zajímavé srovnání pozemků č. 3395/1 a 3473/1 s plochami č. 31 a 
32, které byly na základě společného jednání do návrhu dodatečně zařazeny. Textová část návrhu ÚP uvádí že: "Plochy 31 a 
32 byly navrženy na základě výsledku společného jednání v minimálním rozsahu s cílem respektovat stávající charakter 
zástavby, a to pouze v přímé návaznosti na zastavěné území." K jejich dodatečnému zařazení došlo na základně dříve 
schváleného rozhodnutí zastupitelstva.  
Zde vzniká důvodné podezření, že se zpracovatel ÚP nezabýval všemi doručenými námitkami vlastníků pozemků detailně a 
spravedlivě, pokud by tomu tak bylo, pak zařazení pozemků Č. 3395/1 i 3473/1 do ploch určených k zástavbě by se jevilo jako 
výrazně koncepčnější řešení ve srovnání s plochou Č. 31 a 32. 
Pro toto tvrzení uvádím tyto informace:  
- plocha pozemků č. 3395/1 i 3473/1 se nenachází v CHKO - oproti tomu plocha č. 32 se v CHKO nalézá! a přesto byla 
zahrnuta do ploch určených k zástavbě.  
Plocha č. 31 má vpodstatě obdobné parametry jako plocha pozemků č. 3395/1 a 3473/1, přesto nebyly naše pozemky do ploch 
určených k zástavbě zahrnuty.  
Plocha č. 31 by v případě výstavby využívala obecní komunikaci na pozemku č. 3394/1, kterou obec svévolně a bez jednání s 
vlastníky rozšířila na úkor jejich pozemku č. 3394/2 a to bez jakékoli dohody či vyrovnání. V budoucnu by tedy mohlo dojít k 
oprávněným požadavkům vlastníků na odstranění části této komunikace z jejich pozemku (tímto by se tedy mohla stát plocha č. 
31 nedostupná). Oproti tomu pozemky č. 3395/1 a 3473/1 těsně sousedí s řádnou obecní komunikací na pozemku č. 3410/1, 
není tedy žádný problém v jejich dostupnosti.  
Nepodařilo se nám zjistit žádné bližší informace o tom, kdy schvalování koncepce ÚP na které se aktuální návrh ÚP odvolává 
probíhalo, jaká byla mechanika výběru ploch určených ke schválení výstavby a proč naše pozemky do tohoto výběru nebyly 
také zahrnuty ...  
Podatel proto požaduje, aby pořizovatel Územního plánu - Město Zubří vyhověl žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního 
fondu a převod pozemků pozemků par. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky), obec Zubří na pozemky 
stavební.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci zpracování návrhu územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v zařazení pozemků parc. č. 3395/1 a 3474/1 
v k.ú. Zubří pro bydlení.  
V případě pozemku parc. č. 3395/1 a 3474/1 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy zemědělské. V případě 
pozemku parc. č. 3395/1 k.ú. Zubří se jedná o plochu krajinné zeleně, pozemek parc. č. 3473/1 je plocha ZPF ve volné krajině, 
oba pozemky se nacházejí v lokalitě Randusky v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu.  
Další zahušťování zástavby v lokalitě Randusky není v souladu s koncepcí rozvoje obce. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Nové zastavitelné plochy územní plán vymezuje pouze s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
Skutečnost, že parcely již mnoho let nejsou využívány k zemědělské činnosti a že se pozemek nenachází v CHKO, není 
důvodem k jejich zastavění a neznamená, že pozemek je vhodný pro další rozvoj výstavby. Dle Krajinného rázu Zlínského kraje 
se obec nachází v krajinném celku Rožnovsko, v krajinném prostoru 5.2 Zubersko – krajina lesní harmonická, pro kterou je 
stanovena zásada pro využívání „posuzovat vliv staveb a záměrů na krajinný ráz“, dle tohoto hodnocení se oblast Randusky 
nachází v oblasti zvýšené ochrany krajinného rázu. 
Příjezd k pozemkům je po kapacitně nevyhovující obslužné komunikaci, pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou 
technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je sice technicky řešitelné, ale 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Chov včel na daném pozemku (umístění včelníků, včelnic a kočovného včelínu na podvozku) v ploše zemědělské je možný a v 
souladu s územním plánem. Stavby, jako je například potřebné zázemí pro chov včel (skladovací prostory na nářadí a ochranné 
pomůcky, stáčírna medu) již v zemědělských plochách umístit není možné, nejedná se o zemědělské stavby dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb,, o technických požadavcích na stavby. Tyto stavby lze umístit pouze v plochách, určených pro výstavbu. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a s koncepcí rozvoje obce. 
 
Ve druhé části námitky podatelka namítá zařazení ploch SO.3 č. 31 a SO.3 č. 32 do územního plánu po společném jednání a 
srovnává je s nezařazením svých pozemků parc. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří, které jsou v současně platném územním plánu 
sídelního útvaru Zubří zařazeny jako plocha zemědělská a u kterých se novým územním plánem využití pozemku jako plocha 
zemědělská z původního územního plánu nezměnilo. 
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Plochy SO.3 č. 31 na pozemku parc. č. 3472/3 v k.ú. Zubří a SO.3 č. 32 na pozemku 3348/6 v k.ú. Zubří, na které se 
podatelka odvolává, nebyly původně zakresleny do návrhu územního plánu pro společné jednání v souladu se základní koncepcí 
rozvoje území obce a byly do návrhu územního plánu zařazeny až po společném jednání na základě požadavku obce o zahrnutí 
již dříve projednaných změn z územního plánu sídelního útvaru Zubří.  
V případě plochy SO.3 č. 31 a SO.3 č. 32 se jedná o návrhové plochy pro bydlení z platného územního plánu sídelního útvaru 
Zubří, schváleného 20.2.1996 a jeho změny č. 4, schválené dne 18.10.2004 jako lokality č. 4/2 a 4/4. Plocha SO.3 č. 31 byla 
převzata ze změny ÚPN SÚ Zubří č. 4, schválené zastupitelstvem města Zubří jako lokalita 4/4, plocha SO.3 č. 32 byla 
projednána a schválena změnou ÚPN SÚ Zubří č. 4 jako lokalita 4/2.  
V případě ploch SO.3 č. 31 a SO.3 č. 32 se tedy nejedná o nové návrhové plochy, zahrnuté do územního plánu na základě 
požadavku vlastníka po společném jednání, jak se podatelka domnívá, ale o návrhové plochy pro bydlení, převzaté z platného 
územního plánu ÚPN SÚ Zubří, které byly již dříve projednané změnou územního plánu a schválené zastupitelstvem města Zubří 
v roce 2004 jako plochy určené pro výstavbu. 
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
P.  podala připomínku již dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání dne 11.9.2013, tato se rovněž týkala žádosti o 
zařazení pozemků par. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky) do ploch určených pro výstavbu rodinného domu a 
byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 62. Připomínce nebylo vyhověno. 
Po veřejném projednání podala žadatelka námitku (námitka č. 22), jejíž první část je obsahově shodná s připomínkou č. 62. 
 
 
 
Námitka č. 23 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3724/1 v k.ú. Zubří podala žádost o zařazení pozemku do územního plánu pro výstavbu 
smíšenou nebo pro výstavbu umožňující realizaci střediska sociálních služeb a sídla společnosti poskytující sociální služby a 
služby pro domácnost. 
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Vznáším námitku, jakým způsobem bude dotčen pozemek 3724/1 v KU Zubří, kterého jsem vlastníkem.  
Ve stávajícím UP Zubří je parcela 3724/1 zařazena jako stavební s možností výstavby garáží a jiných dopravních staveb.  
V návrhu nového UP města Zubří je parcela navržena jako zemědělská plocha. Tímto dojde k zásadnímu, ekonomickému 
znehodnocení parcely 3724/1.  
Odůvodnění uplatněné námitky:  
Již v minulosti bylo při změnách UP Zubří požadováno zařazení parcely jako stavební, pro smíšenou výstavbu, výstavbu lehké 
výrobní povahy nebo administrativního sídla firmy, poskytující sociální služby a služby pro domácnosti. Nezařazení parcely do 
této kategorie bylo odůvodňováno využitím parcely pro výstavbu vjezdu do Zubří s tím, že je možná pouze výstavba objektů, 
které současný UP Zubří umožňuje.  
V návrhu nového územního plánu již vjezd do Zubří není uvažován, což umožňuje využití pozemku pro výstavbu smíšenou, 
nebo výstavbu objektu pro poskytování služeb sociálního charakteru, nebo jiné výstavby.  
Připomínám, že záměrem zhotovitele UP Zubří, jak sám sdělil, bylo umístnit stavební pozemky do míst, kde je nízká 
ekonomická náročnost na vybudování kanalizace, plynových a elektrických přípojek, stejně jako přístupu na pozemek. Sděluji, 
že všechna potřebná media se nacházejí přímo na parcele 3724/1, nebo na její hranici, včetně bezproblémového přístupu na 
pozemek. Městu Zubří tím nevzniknou na vybudování potřených sítí pro jakoukoliv výstavbu žádné finanční náklady.  
Tímto žádám o zařazení parcely 3724/1 do „Návrhu územního plánu města Zubří“ jako parcelu vhodnou pro výstavbu 
smíšenou, nebo pro výstavbu umožňující realizaci střediska sociálních služeb a sídla společnosti poskytující sociální služby a 
služby pro domácnosti. Argumentuji také stoupající poptávkou po těchto službách a absenci vhodných prostor a ploch v Zubří, 
pro uspokojení zmíněných potřeb občanů Zubří.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do nového územního plánu 
pro výstavbu smíšenou, výstavbu lehké výrobní povahy nebo administrativního sídla firmy, poskytující sociální služby a služby 
pro domácnosti, nebo výstavbu objektu pro poskytování služeb sociálního charakteru (např. sociální bydlení, denní stacionář, 
chráněné bydlení, bydlení pro seniory), nebo jiné výstavby. 
Pozemek parc. č. 3724/1 je v dosud platném územním plánu zakreslen částečně jako plocha dopravy, určená pro výstavbu 
garáží a částečně jako plocha pro navrhované komunikace, navazující na navrhovaný obchvat Zubří, zbývající část pozemku je 
neurbanizované území - plocha zemědělská krajina. V případě části pozemku parc. č. 3724/1 v k.ú. Zubří se využití pozemku 
jako návrhová plocha pro dopravu z původního územního plánu novým územním plánem změnilo na plochu Z – plochy 
zemědělské, nový územní plán již dopravní stavby na pozemku nenavrhuje. Novým územním plánem stabilizované funkční 
využití pozemku jako plocha „Z - Plochy zemědělské“, se na základě připomínky nemění.  
V případě pozemku parc. č. 3724/1 (orná půda o výměře 8985 m2 v k.ú. Zubří) se jedná o zemědělský pozemek ve II. třídě 
ochrany ZPF, což je třída s II. nejvyšší třídou ochrany ZPF, jde tedy o zábor nejcennější půdy.  
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje ochranu nezastavěného území, zahrnutí pozemku by znamenalo rozšíření 
zastavěného území do volné krajiny. Další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona. Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
obce za předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona).  
Dále se pozemek parc.č. 3724/1 se dle Strategických hlukových map ČR 2006 nachází v rizikovém území (hluk z dopravy od 
silnice I. třídy a železniční trati), ve kterém územní plán nenavrhuje zastavitelné plochy s chráněnými vnitřními a vnějšími 
prostory. Z tohoto důvodu není pozemek vhodný pro zástavbu objekty ani pro bydlení, ani pro umístění objektů sociálních služeb. 
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Žádosti nebylo vyhověno a zastavitelná plocha nebyla do návrhu územního plánu Zubří zahrnuta z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP Zubří. Cílem územního plánování je, aby výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby docházelo k hospodárnému využívání zastavěného území a bylo co 
nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). 
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty plochy, které jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a s požadavky na rozvoj 
území obce, stanovenými územním plánem (koncepčním záměrem je doplnění sídelní struktury východním směrem, 
minimalizovat návrh zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem zachovat charakter stávající rozptýlené zástavby a nové 
zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury, viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1, odst. c) ).  
Požadavek na zařazení návrhové plochy do územního plánu pro výstavbu je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 
stavebního zákona, neboť neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku.  
Co se týká ekonomického znehodnocení pozemku, o náhradách je rozhodováno samostatným postupem, není předmětem 
územního plánování a není řešeno Opatřením obecné povahy. 
 
P. podala připomínku již ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona dne 20.9.2013, tato byla po společném jednání 
vyhodnocena jako připomínka č. 52. Připomínce nebylo vyhověno. 
 
 
 
Námitka č. 24 ze dne 16.7.2014 
 
 
Vlastníci pozemků podali námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří a dalších, tedy pozemků parc. č. 
5347/2, 5347/4, 5347/5, 5347/8, 5351/4, 5352/4, 5354/5, 5355/1, 5355/2, 5356, 5357, 5485/4 a 5485/5, vše v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu. Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání 
vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Jako spoluvlastníci pozemku parc. č. 5347/3 orná půda o výměře 212251 m2 a dále mj. spoluvlastníci pozemků parc. č. 5347/2, 
5347/4, 5347/5, 5347/8, 5351/4, 5352/4, 5354/5, 5355/1, 5355/2, 5356, 5357, 5485/4 a 5485/5, vše v obci a k.ú. Zubří 
předkládáme jménem svým a jménem všech ostatních spoluvlastníků níže popsané připomínky k novému návrhu územního 
plánu Města Zubří, dotýkající se výše uvedených pozemků, a to zejména pozemku parc. č. 5347/3.  
V návrhu nového územního plánu, jak byl nyní předložen veřejnosti, dochází k zásadní změně proti dosud platnému územnímu 
plánu, a to tak, že celá plocha pozemku parc. č. 5347/3 a dalších navazujících pozemků, které jsou v dosud platném územní 
plánu vedeny jako výrobní plochy s další možností využití, je nyní vedena jako zemědělská plocha, příp. část jako biokoridor a 
biocentrum a zbytek jako dopravní stavba.  
Zásadně nesouhlasíme s touto navrženou změnou a žádáme, aby všechny plochy tj. všechny výše uvedené pozemky byly 
zařazeny do územního plánu nově tvořeného tak, jak byly a jsou zařazeny v dosud platném územním plánu z r. 1996, tj. aby 
způsob užívání byl převzat z původního účelu užití dle platného územního plánu z r. 1996 (možná se změnou terminologie 
vzhledem k časovému odstupu obou územních plánů) s těmito navrhnutými odchylkami:  

1. Do územního plánu bude zahrnut závěr zjišťovacího řízení, a tedy jeho část, kterou je definován koridor velkých šelem na 
východní části pozemku do vzdálenosti 50 m od osy Starozuberského potoka. Tato věc byla definitivně vyřízena námi 
uhrazeným a doloženým znaleckým posudkem, vypracovaným na základě vzniklých připomínek v průběhu řízení, následným 
řízením EIA a potvrzením výsledku EIA Krajským úřadem Zlínského kraje.  

2. Do koridoru velkých šelem ad 1 bude situováno biocentrum a biokoridor, když biocentrum bylo v původním plánu situováno 
ve středové části pozemku parc. č. 5347/3. Tím vznikne biocentrum v oblasti, kde jsou stromy, les, voda a kde bude zcela 
klidové pásmo vzhledem k vyčlenění prostoru pro koridor velkých šelem o výměře cca 16.000 m2 s optimálním prostředím pro 
živočichy, oddělené od budoucí průmyslové zóny nejen plotem a dřevinami u oplocení, ale také náletovými dřevinami v celé 
ploše 16.000 m2!.  

3. Do územního plánu bude zakreslen sjezd ze silnice I/35 dle dokumentace k č.j. KUZL 67318/2010. Dne 11.12.2013 pod č. 
jednacím KUZL 65127/2013 nám byla Rozhodnutím Krajského úřadu Zlínského kraje, Odborem dopravy a silničního 
hospodářství, oddělení silničního hospodářství povolena změna stavby:" Připojení průmyslového areálu na státní silnici 1/35 a 
rozšíření státní silnice 1/35 k.ú. Zubří" objekty SO-101 Rozšíření silnice 1/35 a SO 101.1 Prodloužení propustku ČD pod silnicí 
před dokončením v tomto rozsahu: Lhůta k dokončení stavby se stanovuje do 31.5.2015.  

Odůvodnění:  

Pozemek parc. č. 5347/3 a také ostatní menší navazující pozemky v lokalitě jsme společně s ostatními spoluvlastníky zakoupili 
v r. 2001. V době zakoupení byly pozemky (především parc. č. 5347/3) určeny dosud platným územním plánem schváleným dne 
20.2.1996 v zóně výrobní a technická zařízení. Přípustnými činnostmi jsou dále stavby pro výrobu průmyslovou i zemědělskou a 
plochy pro technická zařízení, dále pro některé druhy občanské vybavenosti, služební nebo pohotovostní byty. Tyto skutečnosti 
byly zcela zásadním důvodem, proč jsme pozemky zakoupili.  

Již dne 27.7.2000 bylo vydáno MěÚ v Rožnově pod Radoštěm, odborem výstavby a ÚP Územní rozhodnutí čj. 431/200-328, na 
základě kterého byly stanoveny podmínky pro realizaci areálu dřevovýroby na části pozemku parc. Č. 5347/3 v rozsahu cca 
50.000 m2. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že toto územní rozhodnutí dávno pozbylo své platnosti. Nicméně i z tohoto je mj. 
zřejmé, že se s využitím pozemků v souladu s územním plánem pro výrobu příp. služby se počítalo a také předpokládám, že 
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ten, kdo původně takovéto zařazení do územního plánu navrhl, bylo Město Zubří při tvorbě územního plánu schváleného v r. 
1996, neboť si bylo vědomo potřeby vytvoření nových pracovních míst v lokalitě, která má dlouhodobě o dost vyšší 
nezaměstnanost, než činí celostátní průměr.  

Již od doby zakoupení pozemků jsme vyvíjeli soustavnou činnost k tomu, aby mohly být stavby na výše uvedených pozemcích 
zcela v souladu s územním plánem na těchto pozemcích vybudovány.  

Za tím účelem jsme průběžně zajišťovali mj. níže popsané činnosti, ze kterých je zcela jednoznačně zřejmý náš zájem v 
průběhu posledních 10 let o vyřízení potřebných dokumentů a po jejich vyřízení společně s dalšími investory realizovat stavby 
na pozemcích v souladu s územním plánem, z nichž některé jsou již dnes vyřízeny a dokonce částečně zrealizovány.  

Jednalo se mj. o tyto činnosti:  

- bylo vyřízeno územní rozhodnutí pro stavbu inženýrských sítí a komunikace č.j. MěÚ-RpRJ23440/2013 ze dne 19.7.2013 
(které však dosud vzhledem k neustálým opakovaným připomínkám jediného účastníka - Hnutí DUHA Olomouc, které si samo 
vyžádalo, aby bylo účastníkem řízení, nenabylo právní moci).  
 
- územní rozhodnutí a později stavební povolení pro sjezd ze silnice 1/35, kde všude v dokumentaci je uváděno, že se jedná o 
sjezd pro napojení Průmyslového areálu Zubří (stavební povolení čj. KUZL 67318/2010 a změna stavby č.j. KUZL 65127/2013)  
 
- protože jsme si byli vědomi skutečnosti, že lokalita se nachází v záplavové zóně Rožnovské Bečvy, od samého začátku jsme 
jednali s Povodím Moravy, státní podnik jako správcem toku. Výsledkem bylo to, že jsme si u Povodí Moravy, státní podnik 
objednali a financovali "Posouzení vlivu výstavby průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na 
odtokové poměry" zprávu (číslo zakázky H-07 146 z ledna 2008), jejímž výsledkem bylo provedení výpočtů a vyslovení závěru, 
že na těchto pozemcích je možno stavět inž. sítě a budovy, přičemž omezení, která byla ze závěrů patrné jsou nejen v 
samotné zprávě od Povodí Moravy, státní podnik, ale také ve stanoviscích Povodí Moravy, státní podnik k jednotlivým 
zamýšleným stavbám viz. níže. Jen plocha budoucích staveb na pozemcích, jak byla posuzována touto zprávou, tedy 
zastavěná plocha budov, byla více než 50.000 m2 a i při této ploše byl vysloven závěr, že odtokové poměry v případě 
povodní nebudou stavbami zásadně ovlivněny a stavby je možno na pozemcích situovat. V případě, že důvodem pro 
zařazení pozemků v novém územním plánu k účelu dle předloženého návrhu je mj. ta skutečnost, že pozemky se 
nachází v záplavové zóně, nemůžeme zásadně s tímto argumentem souhlasit, neboť je zcela odlišné zařazovat "nové" 
pozemky do územního plánu od toho, kdy pozemky v územním plánu již jsou a odpovědná instituce se vyjádří k projektu kladně 
a to i na základě výpočtů provedených na naše náklady přímo kompetentní institucí a vlastník pozemků vyvíjí soustavnou 
činnost k tomu, aby docílil možnosti realizace staveb na pozemcích.  
 
- od r. 2008 jsme potom postupně měli zájem realizovat společně s dalšími investory na základě výše popsaných vyřízených 
dokumentů konkrétní záměry na jednotlivých, a to již na geometrickým plánem rozdělených pozemcích (především z pozemku 
parc. č. 5347/3), opět zcela v souladu s územním plánem Města Zubří, když k těmto záměrům konkrétních investorů jsme 
dostali mj. i kladné stanovisko o souladu s územním plánem od MěÚ v Rožnově p.R. ze dne 12.2.2009, č.j. 
MěÚ/Výst/239/2009/Pe (kladné stanovisko k čerpací stanici s motorestem, auto centru, čerpací stanici plynu, 
obchodnímu centru, prodejně stavebního materiálu, výrobě v oblasti elektroniky, strojírenské výrobě atd.). Ve všech 
případech se jednalo o konkrétní záměry investorů, ve všech případech dosud podložené uzavřením smluvních dokumentů s 
úhradami záloh na koupi a na budování inž. sítí na účty. Na základě těchto stanovisek jsme tedy pokračovali v započatých 
krocích. Jen pro upřesnění, jednalo se v přibližné kalkulaci o vytvoření cca 250 nových pracovních míst!  
 
- se spoluinvestory, kteří měli zájem realizovat své projekty na pozemcích v souladu s územním plánem, bylo dohodnuto, že 
vyřídíme společně inž. sítě a komunikace na pozemcích a další projekty - tedy stavby na jednotlivých pozemcích - si již budou 
realizovat spoluinvestoři jako budoucí vlastníci pozemků dle uzavřených smluv samostatně. Za účelem vyřízení územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace k tomuto účelu jsme uzavřeli smlouvu se 
společností Elektroprojekta Rožnov a.s .. V průběhu vyřizování byly kladeny nikoliv orgány státní správy či jinými dotčenými 
orgány nebo vlastníky sousedících pozemků či jinými účastníky řízení, ale pouze Hnutím DUHA Olomouc, které si vyžádalo, 
aby bylo také účastníkem řízení, a kladlo a klade všemožné překážky k tomu, abychom nebyli schopni územní rozhodnutí pro 
společné inž. sítě vyřídit. Z tohoto důvodu došlo k velmi podstatnému navýšení nákladů na vyřízení a k prodloužení termínu na 
vyřizování tak, že ani k dnešnímu dni není dosud ÚR viz. výše vyřízeno. Museli jsme zajistit odborný znalecký posudek 
vypracovaný RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. v listopadu 2010 (v souvislosti s mapovaným koridorem velkých šelem na 
pozemku, škoda jen, že takovéto náklady vč. náhrady škod nehradí přímo Hnutí DUHA Olomouc), následně jsme museli 
prokázat, že stavby nemají negativní vliv na živ. prostředí, což bylo prokázáno řízení u Krajského úřadu Zlínského kraje, čj. 
KUSP 36155/2011 ŽPZE-MT. Všechny připomínky jsme v následném územním řízením k sítím respektovali. Přesto ani tyto 
závěry nebyly respektovány Hnutím DUHA Olomouc a při řízení opět byly Hnutím DUHA Olomouc psány opakované připomínky 
k našemu řízení ve věci inž. sítí, které již byly dřívějšími řízeními vyhodnocena kladně v náš prospěch.  

- MěÚ v Rožnově p.R., odborem výstavby a ÚP byla dále povolena pro ČEZ Distribuce a.s. stavba stožárové trafostanice 
uprostřed budoucí průmyslové zóny, tedy i z této skutečnosti je zřejmé, že byla a předpokládali jsme také, že je všemi orgány 
předpokládána budoucí realizace staveb na pozemcích v souladu s územním plánem platným od r. 1996. Poklady pro toto 
řízení byly převzaty z našich podkladů pro územní řízení. Trafostanice je samozřejmě zcela nevyužita, protože byla instalována 
pouze a výlučně pro potřeby zóny (byla plánována realizace mj. několika strojírenských výrobních objektů) a nemá vzhledem ke 
svému umístění žádnou možnost jiného využití ani v budoucnu. V případě nerealizace průmyslové zóny se jedná jednoznačně 
o zmařenou investici ČEZ Distribuce a.s., neboť o stavbě bylo rozhodnuto právě z důvodu určení územním plánem a kladného 
stanovisky MěÚ v Rožnově p.R., Odboru výstavby a ÚP k plánovaným konkrétním záměrům viz. výše  

- v lokalitě byla povolena také stavba cyklostezky. Stavbou cyklostezky se řádově minimálně o dva řády zvýšil počet osob, které 
se nyní v lokalitě podél Rožnovské Bečvy pohybují, a to samozřejmě považujeme za velmi přínosné pro relax obyvatel i pro 



Opatření obecné povahy č. 01/2015 - Územní plán Zubří 

 - 53 - 

turistické zatraktivnění lokality. Naprostá většina trasy cyklostezky v této oblasti byla vedena po našich pozemcích a z výše 
uvedeného důvodu jsme k tomu dali souhlas. V opačném případě by cyklostezka v úseku buď nebyla vůbec nebo by se musela 
pracně řešit přemostěním na druhou stranu. Tato skutečnosti, kdy je možná 100 násobný počet osob pohybujících se přímo 
podél Rožnovské Bečvy, kde sídlí mezi tokem a cyklostezkou jistě velké množství živočichů, nebyla překážkou pro povolení 
cyklostezky. Přesto i v návrhu nového územního plánu jsou umístěny 2 biocentra či biokoridory "uvnitř" pozemku 5347/3, tedy 
až za cyklostezkou. Je tedy zcela zřejmé, že se "neměří stejným metrem" a s tímto rovněž zcela zásadně nesouhlasíme a 
požadujeme situovat biocentrum či biokoridor výlučně do plochy vedle Starozuberského potoka v šíři do 50m od osy potoka, jak 
vyplývá i ze znaleckého posudku RNDr. Kurase jako nejvhodnější oblast pro výskyt živočichů. Biokoridor je nyní situován v 
místě, kde probíhá každoročně nájemcem VZOD Zašová obdělávání půdy několikrát ročně těžkými stroji a tímto by i samotná 
existence biocentra v takovéto části znamenala úhyn značné části živočichů, pro které by se takto vytvořením biocentra dělaly 
pouze umělé podmínky pro jejich výskyt a po obdělání púdy by znamenaly likvidaci těchto živočichů. Předpokládáme, že 
vhodná plocha pro biokoridor a biocentrum pro živočichy je dále vhodná pouze mezi tokem Rožnovské Bečvy a cyklostezkou, 
nikoliv tedy severně od cyklostezky, kde by živočichové překonávali frekventovanou cyklostezku a dostávali se do oblasti 
obdělávané několikrát ročně těžkými zemědělskými stroji, znamenajícími likvidaci živočichů.  

- na pozemcích proběhlo zjišťovací řízení k Průmyslové zóně Zubří I. etapa vedené Krajským úřadem Zlínského kraje, čj. KUSP 
36155/2011 ŽPZE-MT, kde ze závěrů tohoto řízení jednoznačně vyplynulo, že předpokládaný záměr výstavby Průmyslové zóny 
na pozemcích nebude mít negativní vliv na životní prostředí a byly stanoveny jen drobné omezující podmínky, které by byly 
vlastníky a investory samozřejmě respektovány  

- na pozemcích je vyznačena v budoucím plánu trasa budoucí dopravní stavby obchvatu Města Zubří. Jsme si vědomi toho, že 
trasa byla převzata z nadřazeného celku. Přestože je pravděpodobné, že k její realizaci nikdy nedojde, respektujeme, že je 
zájem blokovat část území pro budoucí možnou realizaci projektu. Zásadně však nesouhlasíme, aby došlo k účelové likvidaci 
našeho pozemku nad rámec nejnutnějších potřeb, jak je tomu dle našeho názoru ve stávajícím předloženém návrhu územního 
plánu, kde plynule navazuje ukončení dopravní stavby u jejího ochranného pásma) na biocentrum aniž by tam zůstala jakákoliv 
plocha volná a také je zde zřejmé kolize s již vyřízenou a započatou stavbou sjezdu dle stavebního povolení č.j. KUZL 
67318/2010. Žádáme tedy, pokud není tento obchvat Zubří z územního plánu vyloučen, aby byl plně respektován stav osy 
vedení a ochranného pásma dle stávajícího dosud platného územního plánu  

- v neposlední řadě se nachází na pozemku parc. č. 5347/3 všechny inž. sítě, na které je potřebné příp. budoucí objekty 
průmyslové zóny napojit a není tedy nutná další investice, zábory zem. půdy atd. v souvislosti s realizací projektu.  

O zásadních informacích z výše uvedených skutečností byla projekční kancelář, která zpracovává nový územní plán, námi 
informována, neboť jsme žádali i posun plánovaného biocentra a nabídli jsme poskytnout k tomuto všechny naše zajištěné 
dokumenty (znalecký posudek, podklady pro zjišťovací řízení, stanoviska a výpočty od Povodí Moravy a.s. atd.). Nic z toho však 
nebylo požadováno a respektováno. Orgány státní správy se dosud k návrhu územnímu plánu dle našich informací 
nevyjadřovaly a Město Zubří potvrdilo písemně, že se dosud nevyjadřovalo k návrhu žádných změn. Z této skutečnosti nám 
tedy není zřejmé, co bylo důvodem takovéhoto rozhodnutí a takovéhoto návrhu zařadit naše pozemky o obrovské rozloze (a tím 
i velmi vysoké vstupní investici) do návrhu nového územního plánu předloženým způsobem. Dle dostupných informací by měl 
převzít návrh nového územního plánu zásadní informace a podklady z platného územního plánu a měnit způsob určení tehdy, 
pokud je k tomu vážný důvod. Pokud byla důvodem rozhodnutí zařadit do územního plánu tak, jak je v dnešním návrhu, 
skutečnost, že pozemky jsou částečně v záplavovém pásmu, či je na pozemcích koridor velkých šelem apod., nejsou toto dle 
našeho názoru objektivní důvody k takovémuto kroku, neboť s těmito připomínkami jsme se kladně vypořádali, jak je popsáno 
výše, soustavnou prací a jednáními s institucemi v průběhu posledních cca 10 let a máme institucemi písemně potvrzeno.  

Pokud toto nebude možné, tj. zařadit pozemky do územního plánu, a to v celém rozsahu stejně, jak jsou v nyní v dosud 
platném územním plánu, pouze cca se změnami, jak navrhujeme výše, při respektování závěrů zjišťovacího řízení, i když 
všechny instituce se k realizaci takovéhoto projektu vyjadřovaly písemně v průběhu uplynulých 10 let vždy kladně pouze s 
částečnými omezeními, která jsme samozřejmě připraveni respektovat, budeme respektovat i takovéto rozhodnutí a budeme 
postupovat v souladu s §102 zák. 183/2006 a žádat náhradu škody, která nám tímto postupem vznikne, a to v její plné 
výši, neboť jsou splněny podmínky k takovéto náhradě škody. V případě, že bychom se na výši náhrady nedohodli, 
budeme se domáhat našeho práva soudní cestou.  

Tato náhrada škody bude obsahovat mj. tyto položky jednoznačně účelově vynaložené ve věci od r. 2001, tedy od koupě 
pozemků:  

a) kupní cenu, kterou máme písemně nasmlouvánu na základě budoucích smluv s jednotlivými investory. Z celkem třinácti 
uzavřených smluv, když zálohy byly uhrazeny na náš účet, vypočteme průměr tržní ceny za 1 m2 pozemku, který je dosud v 
územním plánu veden jako průmyslová zóna a tato částka bude vynásobena plochou pozemků tedy cca 215.000 m2, které 
jsou dosud v platném územním plánu vedeny pro účely, ke kterým byly s investory uzavírány smlouvy  

b) projektová dokumentace a vyřízení ÚR a SP pro sjezd ze silnice 1/35 - cca 120.000,-Kč + DPH 

c) projektová dokumentace a náklady na vyřízení úz. rozhodnutí inž. sítě (smluvně dohodnuto s Elektroprojektou Rožnov a.s. 
částka 290.000,-- Kč + DPH, která bude navýšena o změny, které jsme požadovali provést po dodavateli z důvodu změn 
vyvolaných Hnutím DUHA Olomouc apod.) - již je zpracována stavební dokumentace pro stavební povolení  

d) úhrada znaleckého posudku pro definice koridoru velkých šelem na pozemcích (cca 35.000,-- Kč)  

e) úhrada zpracování a vyřízení zjišťovacího řízení u Krajského úřadu Zlínského kraje (cca 120.000,-- Kč + DPH)  
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f) úhrada zpracování zprávy od Povodí Moravy (cca 40.000,-- Kč + DPH)  

g) úhrady za vyřízení a především následné vynětí ze zemědělského půdního fondu (jen platba za vynětí ze ZPF dle čj. 
MěÚ/OŽP/20763/2011/ZPF/Bl-201ll b-4 bez nákladů na vyřízení činila 147.600,-- Kč, přičemž 40% této částky tedy částka 59.040,-- 
Kč bylo odvedeno do rozpočtu Města Zubří  

h) úhrady za vyřízení a za vynětí z lesního půdního fondu  

i) náklady na geodetické práce - výškopisy, polohopisy, geometrické plány. vyznačování v terénu atd. (cca 70.000,-- Kč).  

Výčet položek je samozřejmě zde pouze částečný a byl by doplněn o další položky a o přesné částky k jednotlivým položkám. 
Do nezanedbatelných nákladů a dalších položek vČ. vlastní managerské práce vč. tvorby právních dokumentů v průběhu 
uplynulých 12 let od zakoupení pozemků, které bychom si nechali ocenit auditorskou firmou.  

Jsme připraveni vše výše uvedené doložit, i když naprostou většinu dokumentů (s výjimkou těch ekonomických), mají příslušné 
úřady k dispozici.  
 
 
 
Rozhodnutí o námitce: 
námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
Podatelé jsou majiteli  pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří o výměře 212 251 m2 a pozemku parc. č. 5347/5, vše v k.ú. Zubří. 
Na části pozemku parc. č. 5347/3 a dále na pozemku parc. č. 5347/5 v k.ú. Zubří se v současně platném územním plánu 
sídelního útvaru Zubří ze dne 20.2.1996 nachází návrhová plocha pro výrobu. V rámci pořizování nového územního plánu Zubří 
nebyla do nového územního plánu tato plocha výroby z důvodu rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací PÚR ČR 
a ZÚR ZK projektantem převzata. Plocha se nachází v migračním koridoru velkých šelem, v záplavovém území řeky Bečvy, 
Zásady územního rozvoje na pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří vymezují koridor nadmístního významu PK 06 šířky 200 m 
pro obchvat komunikace I/35 a do pozemků v jižní části plochy zasahuje koridor ÚSES PU 149. 
 
Stav dle platného územního plánu sídelního útvaru Zubří z r. 1996: 
Na části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří, který má výměru 212 251 m2, a dále na pozemku parc. č. 5347/5, vše v k.ú. Zubří, 
se v současně platném územním plánu sídelního útvaru Zubří, schváleném dne 20.2.1996, nachází návrhová plocha pro výrobu.  
V severozápadní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří je dle ÚPN SÚ Zubří navržena přeložka silnice I/35 - výhled. 
Dále se v severní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří dle ÚPN SÚ Zubří nachází po celé jeho délce pás ochranné zeleně 
šířky cca 20 m, do jižní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří zasahuje v šířce cca 15 - 18 m koridor ÚSES a na pozemku se 
dle platného územního plánu nachází biocentrum ÚSES o rozloze cca 20.700 m2. Pozemky v majetku podatelů parc. č. 5347/8, 
5351/4, 5485/4, 5485/5, 5352/4, 5355/1, 5354/5, 5347/4, 5347/2, 5355/2, 5356, 5357 v k.ú. Zubří se dle platného ÚPN SÚ Zubří 
nacházejí v plochách ÚSES. 
Zbývající část pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří a pozemek parc. č. 5347/5 se nacházejí v ploše výrobní a technická zařízení. 
V podání se podatel zmiňuje o dalších navazujících pozemcích v ploše výrobní, žádný další z výše jmenovaných pozemků se 
však v ploše výrobní již nenachází. 
Převážná část pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří, pozemek 5347/5 a dále všechny výše jmenované pozemky se nacházejí 
v záplavovém území Q20, zbývající okrajové části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří ze severní strany jsou z větší části 
v záplavovém území Q100 vodního toku Rožnovská Bečva. Záplavové území Q100 vodního toku Rožnovská Bečva bylo 
stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, v únoru 2006 pod č.j. KUZL 8644/2005 
ŽPZE-IK. Rozsah záplavového území je obsažen v dokumentaci „Záplavové území toku Rožnovská Bečva“, vypracované firmou 
Povodí Moravy, s.p., Brno v listopadu 2004. 
Pozemek parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří je rovněž omezen vedením inženýrských sítí, nachází se zde vedení VTL plynovodu, 
vedení VN, hlavní vodovodní řad a kanalizační řady jednotné a splaškové kanalizace včetně jejich ochranných a v případě VTL 
plynovodu bezpečnostních pásem. 
 
Z uvedeného vyplývá, že pozemky parc. č. 5347/8, 5351/4, 5485/4, 5485/5, 5352/4, 5355/1, 5354/5, 5347/4, 5347/2, 5355/2, 
5356, 5357 v k.ú. Zubří se dle platného ÚPN SÚ Zubří v plochách výroby vůbec nenacházejí a z pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. 
Zubří pouze část z celkové rozlohy 212 251 m2 a dále pozemek parc. č. 5347/5 o výměře 2734 m2 se dle platného územního 
plánu Zubří nacházejí v ploše výroby bez dalších omezení (tedy koridorem pro dopravu, biocentrem a biokoridory, ochrannou 
zelení a umístěním stávajících inženýrských sítí), nepočítáme-li omezení záplavovým územím Q20, popř. Q100 a situování 
dálkového migračního koridoru velkých šelem na těchto pozemcích. 
 
Lze tedy konstatovat, že jen část deklarovaných pozemků leží dle ÚPN SÚ Zubří v ploše výrobní, zbývající část 
představuje v podstatě shodné řešení i v nově zpracovaném ÚP Zubří tzn. jedná se o neurbanizované (nezastavěné 
území) a plochy pro přeložku silnice I/35.  
 
Stav dle Zásad územního rozvoje Zlínského kraje: 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, které vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12.9.2012 
s nabytím účinnosti dne 5.10.2012, stanoví priority územního plánování, které podrobně rozepisují jednotlivé úkoly pro územní 
plánování. Případné umístění rozvojové plochy pro průmyslovou zónu je v rozporu s těmito prioritami, viz Odůvodnění územního 
plánu – textová část, kap. A.2. 
 
Na části pozemku parc. č. 5347/3 vymezují Zásady územního rozvoje plochu silniční dopravy - koridor nadmístního významu 
PK06 šířky 200 m pro komunikaci I/35. Na jižní straně zasahuje do pozemku koridor ÚSES, označený v ZÚR PU149.  
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Stav dle Politiky územního rozvoje ČR: 
Dle Politiky územního rozvoje České republiky, vydané usnesením Vlády České republiky dne 20.7.2009, ve znění Aktualizace 
č.1, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněna způsobem umožňujících dálkový 
přístup dne 16.4.2015, vyplývají z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR“) požadavky na 
respektování republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje.  
Návrh nového územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR - viz Odůvodnění územního plánu – textová část, 
kap. A.2, případné umístění rozvojové plochy pro průmyslovou zónu je v rozporu s PÚR ČR. 
Priorita č. (20) stanoví požadavek umisťovat rozvojové záměry, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.  
Republikovou prioritou pro územní plánování č. (20a) je vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny 
pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací 
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Návrh umístění rozvojového záměru - průmyslové zóny v jižní části města mezi silnicí I/35 a vodním tokem Rožnovské Bečvy, 
by znamenal výrazný zásah do území s ohledem na ochranu přírody a prostupnost krajiny (kolize s dálkovým migračním 
koridorem velkých šelem) a rozpor s Prioritou č. (20a) PÚR.  
Priorita č. (26) PÚR ČR stanoví vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, zejména z důvodu převažujícího veřejného zájmu, 
umístění návrhové plochy v záplavovém území není v souladu s touto prioritou č. (26). 
 
Stav dle návrhu nového územního plánu Zubří: 
Nový územní plán vychází ze základní koncepce rozvoje území města Zubří, jejímž jedním z bodů je respektovat princip 
„nenavrhovat zastavitelné plochy v záplavovém území“, který vychází z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a byl převzat a 
zapracován do Zásad územního rozvoje (Návrh ÚP - Textová část, kap. B.1). Uvedený princip akceptuje i aktualizovaná Politika 
územního rozvoje ČR a současně platné Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012. 
Z řešení územního plánu byl vypuštěn záměr rozvojové výrobní plochy ležící v záplavovém území Rožnovské Bečvy, který byl 
navržen v původní územně plánovací dokumentaci (ÚPN SÚ Zubří z r. 1996). Uvedeným řešením tak dochází k minimalizaci 
rizika povodňových škod. Důvodem vypuštění záměru je převyšující veřejný zájem na ochraně území ležícího v záplavovém 
území a na ochraně životního prostředí. (Odůvodnění ÚP – textová část, kap. A.1, A.2). 
Vypuštěním záměru zůstává rovněž v souladu s PÚR, prioritou č. (20a) zachována prostupnost krajiny, nedochází tedy ke kolizi 
s dálkovým migračním koridorem velkých šelem – viz stanovisko KÚ ZK, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ze dne 
18.12.2013, č.j. KUZL 80290/2013, které stanoví podmínku pro územní plán Zubří „respektovat dálkový migrační koridor velkých 
savců a zachovat jeho průchodnost“. 
 
Nový územní plán zpřesňuje významné záměry z nadřazené dokumentace (ZUR ZK). Jsou navrženy plochy pro silniční dopravu 
– pro přeložku silnice I/35 DS č. 69, 70, 71, 72, 73, 74 mimo zastavěné území, z čehož plocha DS 74 se nachází na výše 
jmenovaných pozemcích, dále územní plán na výše jmenovaných pozemcích navrhuje a stabilizuje plochy územního systému 
ekologické stability krajiny, za tímto účelem jsou navrženy plochy krajinné zeleně K č. 90 a plocha přírodní P č. 88. Územní plán 
je povinen koridory vymezené v ZÚR zpřesnit a zakreslit do územního plánu, projektant nemůže tyto koridory bez projednání 
Zásadami územního rozvoje měnit a vést v jiné trase, než je zakreslena v ZÚR. Na pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří navrhuje 
ÚP zpřesnění koridoru pro dopravu – plochu pro silniční dopravu DS 74, po tomto zpřesnění má koridor šířku 110 m a méně 
(původní šířka koridoru ze ZÚR je 200 m). V případě návrhové plochy koridoru pro dopravu se jedná o koridor nadmístního 
významu pro veřejně prospěšnou stavbu - silniční stavbu. Navržená trasa a plocha pro silniční koridor byla navržena dle 
požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatněných v rámci projednávání návrhu zadání ÚP Zubří. V rámci projednání návrhu 
ÚP Zubří byl koridor po provedených úpravách odsouhlasen i příslušným dotčeným orgánem, kterým je Ministerstvo dopravy ČR 
na podkladě stanoviska odborné organizace -  Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rozsah nově vymezených ploch pro silniční odpravu 
DS 69, 70, 71, 72, 73, 74 vychází z trasování koridoru v nadřazené územně plánovací dokumentaci a je dále zpřesněn do 
podrobnosti územního plánu, přičemž je koordinován s limity v území. Návrh vychází ze zpracované technické studie „Silnice I/35 
Zubří – Rožnov pod Radhoštěm“, Dopravoprojekt Ostrava spol s r.o., 2004, která byla vypracována již v době platnosti ÚPN SÚ 
Zubří (schválen 20.2.1996) a byla podkladem pro úpravu trasy. 
Ve zbývající části pozemku je zakreslena plocha Z - Plocha zemědělská a návrhové plochy K 90 – Plocha krajinné zeleně a P 88 
– Plocha přírodní, které mají příznivý vliv na prostupnost krajiny. V místě pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří prochází krajinou 
dálkový migrační koridor velkých šelem. Dálkový migrační koridor velkých šelem definovalo MŽP a vychází z projektu vědy a 
výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a 
návrh ochranných a optimalizačních opatření“. Tento koridor má stanovenou šířku 500 m, v navazujících řízeních lze jeho šířku 
zpřesnit na min. 100 m. 
 
Podstatná část pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří se nachází v záplavovém území řeky Bečvy Q20 (dvacetiletá voda), 
záplavové území Q100 (stoletá voda) zasahuje další část pozemku. Plochu pro výrobu na pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří 
v souladu s § 58 stavebního zákona je nutno chápat jako plochu návrhovou, tj. zastavitelnou, není možné tento pozemek 
zahrnout do zastavěného území. Při zpracování nového územního plánu se plochy, které nejsou zastavěny stavbami zapsanými 
do katastru nemovitostí, zahrnují do návrhových ploch i v případě, že již byly jako návrhové plochy zakresleny v původním 
územním plánu. Návrhové plochy v záplavovém území lze dle priority (26) Politiky územního rozvoje České republiky, vydané 
usnesením Vlády České republiky dne 20.7.2009, a její aktualizace č. 1, zveřejněné 16.4.2015, a dle platných Zásad územního 
rozvoje, které vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12.9.2012 s nabytím účinnosti dne 5.10.2012, 
vymezit pouze ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (například když celá obec leží v záplavovém území), 
vymezování zastavitelných ploch v záplavovém území je v rozporu s prioritou (26) Politiky územního rozvoje ČR 2008 a 
s prioritami územního plánování dle ZÚR. Pro jednotnou aplikaci zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci 
s Ústavem územního rozvoje metodické doporučení: „Pomůcka k uplatňování republikových priorit PUR ČR 2008“, ve kterém je 
nastíněn i postup v případě vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích (priorita 26). Zastavitelné plochy je nutno 
umisťovat přednostně mimo záplavová území a v záplavových územích lze tyto vymezit pouze v „výjimečných a odůvodněných 
případech“ na základě komplexního posouzení a s důrazem na veřejný zájem. Uvedený princip akceptuje i aktualizovaná Politika 
územního rozvoje ČR.  
Politika územního rozvoje ČR a ZÚR ZK jsou závaznými dokumenty pro tvorbu územního plánu, zpráva "Posouzení vlivu 
výstavby průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na odtokové poměry" (číslo zakázky H-07/46 z 
ledna 2008), jejímž výsledkem bylo provedení výpočtů a vyslovení závěrů, byla pořízena pro účely územního řízení na stavbu 
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inženýrských sítí a komunikací pro průmyslovou zónu, závěry této zprávy neruší závaznost priorit, stanovených Politikou 
územního rozvoje ČR a ZÚR ZK pro vymezování nových zastavitelných ploch.  
 
ad. 1. 
Závěry zjišťovacího řízení v této fázi nelze zapracovat do návrhu územního plánu.  
Zjišťovací řízení se zpracovává v rámci územního řízení za účelem posouzení jednoho konkrétního záměru, závěr zjišťovacího 
řízení nemůže tedy nahradit zpracované posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, vypracované komplexně pro celý územní 
plán na základě posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na lokality Natura 2000, které se zpracovává v rámci 
vypracování dokumentace územního plánu k jednotlivým návrhovým plochám a výsledek je shrnut v závěrečném vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území.  
Zjišťovací řízení proběhlo za účelem posouzení umístění komunikací a inženýrských sítí pro budoucí průmyslovou zónu ve 
východní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří. Inženýrské sítě a komunikace měly být umístěny za účelem umožnit 
realizaci záměrů investorů, tedy budoucích vlastníků pozemků v území. Jelikož však nebyly známy jednotlivé záměry 
v projednávané průmyslové zóně Zubří, které by měly být na komunikace a inženýrské sítě napojeny, nebyly tyto následné 
záměry posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí a budou posuzovány až v rámci samostatných zjišťovacích řízení 
v územním řízení. Rovněž ze závěru zjišťovacího řízení KÚ Zlínského kraje, vydaného Odborem životního prostředí 21.7.2011 
pod č.j. KUZL 36155/2011, vyplývá, že další výstavba, která by měla navazovat na komunikace a inženýrské sítě, není 
v současné době známa a tudíž její vliv nelze stanovit a bude řešena v následujících řízeních v rámci samostatných zjišťovacích 
řízeních.  
Nyní tedy nelze konstatovat, že v případě zjišťovacího řízení na inženýrské sítě a komunikace se jedná o posouzení konečného 
stavu v lokalitě, jelikož ve zjišťovacím řízení nebylo uvažováno s objekty, které mají být na komunikaci a inženýrské sítě 
napojeny, a tudíž nelze převzít posouzení vlivů komunikace a inženýrských sítí na životní prostředí ze zjišťovacího řízení jako 
podklad pro tvorbu územního plánu. Vzhledem k tomu, že územní řízení ve věci umístění stavby inženýrských sítí a komunikace 
nebylo k dnešnímu dni pravomocně rozhodnuto, nelze navrhované stavby považovat za limit vyplývající ze správních 
rozhodnutí.  
  
ad. 2. 
Šířka dálkového migračního koridoru velkých šelem byla definována MŽP a vychází z projektu vědy a výzkumu Ministerstva 
životního prostředí ČR VaV-SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a 
optimalizačních opatření“. Tento koridor má stanovenou šířku 500 m, v navazujících řízeních lze zpřesnit na min. 100 m. 
S ohledem na to, že se na protějším břehu Starozuberského potoka na k.ú. města Rožnov pod Radhoštěm nachází stávající 
objekt technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc. č. st. 3874 ve vzdálenosti cca 25 m od 
osy Starozuberského potoka, nelze považovat šířku 50 m od osy Starozuberského potoka na území města Zubří tak, jak je 
podatelem navrhováno, za dostačující pro situování dálkového migračního koridoru, jehož šířka musí být minimálně 100 m. Je 
nutno zohlednit skutečnost, že územní plán a dokumentace pro územní řízení jsou zpracovávány v rozdílné podrobnosti. 
V souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. S odkazem na výše 
uvedenou zákonnou povinnost je odpovídajícím způsobem navrženo řešení územního plánu a navazující posouzení z hlediska 
vlivů koncepce na životní prostředí včetně posouzení vlivů na území Natura 2000 a předměty jeho ochrany.  
Návrhem územního plánu Zubří byly v ploše migračního koridoru v nivě řeky Bečvy vymezeny plocha přírodní P č. 88 (lokální 
biocentrum LBC 2 Hradisko o ploše 1,73 ha, vymezené v ploše regionálního biokoridoru PU 149 ze ZÚR) a plocha krajinné 
zeleně K č. 90. Šířka plochy krajinné zeleně je stanovena dle současného využití území tak, aby šířka migračního koridoru 
500 m byla zpřesněna, zúžení je nyní navrženo na cca 150 m a v rámci následných řízení bude možné jeho zpřesnění na min. 
100 m. Tato vzdálenost je měřena od kraje plochy výroby na území města Rožnov pod Radhoštěm, vymezené územním 
plánem Rožnova pod Radhoštěm, dále zahrnuje pás ochranné zeleně na území Rožnova pod Radh., Starozuberský potok, 
ochrannou zeleň stávající na území města Zubří a ve zbývající šířce je vymezen navržený pás krajinné zeleně K č. 90 (lokální 
biokoridor LBK 1, který současně plní funkci migračního koridoru) o výměře 2,24 ha. Migrační koridor je stanoven s ohledem na 
umístění stávajících objektů v ploše VP – Plochy průmyslové výroby a skladů a v ploše TV – Plochy vodního hospodářství v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm na protějším břehu Starozuberského potoka. Návrh územního systému ekologické stability vychází 
z podkladových koncepcí (viz kap. C.1 Komplexní zdůvodnění řešení//Územní systém ekologické stability Odůvodnění ÚP). 
Teoretické základy funkčního a prostorového uspořádání USES vychází z Rukověti projektanta místního územního systému 
ekologické stability (Lőw a kol., 1995), jež je určujícím v účelném rozložení jednotlivých částí ÚSES (do ÚP se promítají 
zejména minimální prostorové parametry USES atd.). LBC2 Hradisko, jež se dotýká i pozemků dotčených připomínkou, je 
vymezeno na nivním regionálním biokoridoru RBK 1567 Kluzov – Střítež, jehož osou je tok Rožnovské Bečvy. Do regionálního 
biokoridoru jsou vkládána lokální biocentra odpovídajících prostorových parametrů dle typu biocentra. Poloha biocentra LBC2 
Hradisko vychází jak z těchto prostorových parametrů, tak z vhodného stanoviště (ekotopu), jež musí odpovídat podmínkám 
nivního biocentra. V místech s nevyhovujícím stavem biotopu je navržena plocha změny (P č. 88), kde by měla být převedena 
orná půda na přírodě blízké porosty dřevin. Jedná se o veřejně prospěšné opatření, jehož veřejná prospěšnost plyne již ze 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Vymezené biocentrum LBC2 Hradisko se rozkládá od soutoku Starozuberského 
potoka a Rožnovské Bečvy v celkové ploše 3,2 ha a respektuje tak veškeré principy (min. velikost, odpovídající stanoviště, max. 
vzdálenosti mezi biocentry…). Toto řešení navíc navazuje na vymezené biocentrum v ÚPN SÚ Zubří (r. 1996), přičemž byl 
pouze upraven tvar a velikost biocentra. Situování biocentra pouze do plochy vedle Starozuberského potoka v šíři do 50m není 
možné, poněvadž by nebylo dosaženo požadovaných parametrů biocentra. Z námitky nevyplývá, na základě jakých údajů je 
uvedená plocha 16 000 m2 považována za dostatečnou pro situování biocentra a biokoridoru.  
 
ad. 3. 
Sjezd ze silnice I/35 dle dokumentace k čj. KUZL 67318/2010 se nachází v návrhu územního plánu v ploše dopravy DS 74 pro 
přeložku silnice I/35, která je stejně jako uváděný sjezd silniční dopravní stavbou. To v praxi znamená, že pro obě stavby by 
byla navrhována plocha pro silniční dopravu s označením DS. Vzhledem k tomu, že přeložka I/35 je veřejně prospěšnou 
stavbou, jejíž veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace, zásad územního 
rozvoje, je vymezen koridor silniční dopravy právě pro tuto stavbu.  V případě sjezdu lze konstatovat, že uvedený typ stavby by 
byl v souladu s novým územním plánem, musí však současně umožnit navrhovanou veřejně prospěšnou stavbu. V současné 
době se jedná o zahájenou stavbu, na místě sjezdu již byla provedena skrývka ornice.  
Do územního plánu nelze zakreslit sjezd jako stávající plochu dopravy, nejedná se o stavbu zapsanou do katastru nemovitostí.  
Dle § 3 vyhl. 501/2006 Sb. se do územního plánu zakreslují plochy dle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití, které 
se vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2. V případě sjezdů se jedná o podrobnost (§ 43 odst. 3 stavebního zákona), 
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která se do územního plánu nezakresluje, rovněž není možné zakreslit návrhovou plochu dopravy (návrhová plocha pro sjezd) 
v návrhové ploše dopravy (silnice I/35).  
 
 
Odůvodnění námitky podatele, které je součástí námitky č. 24, dále popisuje postup činností a prací od r. 2001, které proběhly 
za účelem využití pozemku pro umístění průmyslové zóny, tedy koupě pozemku a vyřízení územního rozhodnutí pro stavbu 
sjezdu na pozemek, umístění inženýrských sítí a komunikací na pozemku a získání dalších podkladů pro toto rozhodnutí. Samo 
odůvodnění připomínky není připomínkou, odůvodnění připomínky podatele nebylo vyhodnocováno. 
 
K uváděnému tvrzení týkajícímu se dlouhodobě vyšší nezaměstnanosti než činí celostátní průměr je nutno konstatovat, že 
uvedené tvrzení je pravdivé, protože celostátní průměr je 5,9% a nezaměstnanost na území města dosahuje 6,7%. Nicméně 
nejedná se o obec s nejvyšší nezaměstnaností v rámci republiky, a ani nezaměstnanosti v území obce s rozšířenou působností 
Rožnov pod Radhoštěm (cca 8,2%), do které patři i řešené území, nepředstavuje území s nejvyšší nezaměstnaností v rámci 
okresu Vsetín. V rámci řešení územního plánu včetně vymezení ploch pro výrobní funkci byla také posuzována možnost 
dojížďky do pracovištních center a center vyšší občanské vybavenosti jako zdrojů pracovních příležitostí a zároveň posuzovány 
stávající výrobní areály v okolí, z nichž mnohé jsou v současnosti z části nefunkční.  
 
Co se týká řešení náhrad škody, o náhradách je rozhodováno samostatným postupem, není předmětem územního plánování a 
není řešeno Opatřením obecné povahy. 
 
Spoluvlastník pozemků podal obsahově shodnou připomínku dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání dne 19.9.2013, 
tato připomínka byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 36. Připomínce nebylo vyhověno. 
Ve veřejném projednání podali shodnou námitku všichni spoluvlastníci výše uvedených pozemků a Ing. K., který je vlastníkem 
pozemku parc. č. 5347/1. 
 
Odůvodnění námitky   je provedeno samostatně, tato námitka je zařazena do vyhodnocení námitek po veřejném projednání jako 
námitka č. 37. 
 
 
 
Námitka č. 25 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří podal  námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 1991/31 do ploch 
určených pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podávám námitku k novému územnímu plánu, dne 2. 9. 2013 jsem již podal připomínku, trvám na plném znění této připomínky. 
(připomínka se týkala pozemku parc. č. 1991/31). 
Dále prosím o vysvětlení skutečnosti, že v roce 2005 byla provedena studie posouzení vlivu na soustavu Natura 2000, dle jejíž 
stanoviska lze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. Při koupi tohoto 
pozemku jsem se řídil mimo jiné rovněž tímto stanoviskem, vedle sdělení stavebního odboru, že pozemek je stavební. Požaduji 
náhradu škody!  
Na koupi uvedeného pozemku jsem si vzal mimo jiné hypoteční úvěr, který stále splácím. V případě, že nebude přehodnoceno 
stanovisko a pozemek nebude zařazen do nového územního plánu jako stavební plocha, budu požadovat náhradu všech 
nákladů - pouze pro představu hypoteční úvěr 1.435.000,-CZK, zaplacené úroky XXX,-CZK, náklady za předčasné zaplacení 
hypotečního úvěru XXX,-CZK, výstavba vrtané studny XXX,-CZK, zasíťování pozemku (elektřina + plyn) XXX,-CZK. Přesnou 
kalkulaci vám předložím v případě selhání a nepřehodnocení vašeho návrhu územního plánu.  
Jak z výše uvedeného vyplývá, pozemek je již plně zasíťován a připraven ke stavbě. Paradoxem dané situace je fakt, že samo 
město Zubří přivedlo v roce 2014 k pozemku veřejnou kanalizaci. A to teď má být nestavební pozemek???  
Pevně věřím, že danou situaci přehodnotíte a vyřešíte k vzájemné spokojenosti všech stran.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 1991/31 byl projednán změnou územního plánu č. 5A jako plocha pro bydlení č. 5/18, do návrhu územního 
plánu Zubří nebyl zařazen z důvodu kolize s předměty ochrany přírody NATURA 2000.  
Z polohy obce v území NATURA 2000, což představují evropsky významné lokality a ptačí oblasti, vyplynula v průběhu 
zpracování zadání územního plánu potřeba posoudit vliv územního plánu na životní prostředí a na předměty ochrany a celistvost 
EVL.  
„Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů“ 
zpracoval RNDr. Jiří Procházka, EKOAUDIT spol. s r.o., Brno, držitel osvědčení MŽP ČR č.j. 135/13/OPVŽ/94 o odborné 
způsobilosti a držitel rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 45966/ENV/11 ke zpracování dokumentace a posudku podle 
zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, a Mgr. Radka Sitarová, samostatný odborný pracovník pro oblast 
ŽP.  
Posouzení vlivů územního plánu z hlediska dopadů na předměty ochrany a celistvost EVL jsou součástí samostatného 
posouzení – „Hodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., Návrh územního plánu 
Zubří“, červen 2013, zpracoval Mgr. Jan Losík a Mgr. Alice Háková.  
Plocha z původního územního plánu, projednaná změnou územního plánu č. 5A jako plocha pro bydlení č. 5/18 na pozemku 
parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří, byla v návrhu územního plánu Zubří původně označena jako SO.3 č. 22.  
V průběhu zpracování posouzení vlivů na životní prostředí byla zjištěna v případě plochy SO.3 č. 22 kolize s předměty 
Naturového hodnocení. Umístění této plochy je ve významné kolizi s migračním koridorem velkých šelem (není dodržen 
dostatečný odstup od osy DMK) a se stanovištěm 6510 Extenzivní sečené louky nížin a podhůří, plocha se nachází v blízkosti 
lesních porostů a rovněž se zde vyskytují ohrožené druhy rostlin.  
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Plocha SO.3 č. 22 má dle „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)“, kapitola 9, prokazatelně významný negativní vliv na 
životní prostředí. Negativní vliv na životní prostředí ve smyslu odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, vylučuje přijetí koncepce (resp. koncepci je možno schválit pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i 
zák. 114/1992 Sb.) 
 
Dle § 45i, odst. 9 zák. 114/1992 Sb. pokud posouzení prokáže negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu, lze schválit jen variantu 
s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a po uložení a 
zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky 
významných lokalit podle odstavce 11. Kompenzačními opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění možnosti nahradit 
lokalitu dotčenou realizací koncepce v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má 
schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními opatřeními se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo 
zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a 
kvalitě. 
 
Na základě závěrů „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů“ byla z důvodu eliminace vlivů na životní prostředí a zajištění prostupnosti krajiny plocha SO.3 č. 22 z 
projednání vyloučena. 
 
Co se týká stanovisek SCHKOB, tato byla vydána samostatně za účelem projednání změny územního plánu v r. 2005, tedy před 
10 lety, tato stanoviska se nezabývala řešením územního plánu jako celku a neřešila kumulativní vlivy. Rovněž v době vydání 
těchto stanovisek ještě nebyl do těchto stanovisek zapracován výskyt dálkového migračního koridoru velkých šelem. Dálkový 
migrační koridor velkých šelem definovalo MŽP a vychází z projektu vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-
SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“. Tento 
koridor má stanovenou šířku 500 m, v navazujících řízeních lze zpřesnit na min. 100 m. 
 
Ing. zahájil vyřizování územního rozhodnutí ještě za platnosti stávajícího územního plánu. Podateli bylo vydáno dne 27.11.2013 
Rozhodnutí o umístění stavby na poz. parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří - Prodloužení inženýrských sítí - STL plynovod, 2ks STL 
přípojek plynu, el. přípojka NN Zubří, Bořkova pod č.j. MěÚ-RpR/40232/2013 a dne 27.11.2013  Rozhodnutí o umístění stavby 
vrtané studny na poz. parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří pod č. j. MěÚ-RpR/40260/2013. 
Následně v souladu s platným územním plánem bylo na pozemku par. č. 1991/31 v k. ú. Zubří vydáno územní rozhodnutí pro 
stavbu rodinného domu ze dne 12.9.2014 č.j. MěÚ-RpR/33123/2014 ve věci rodinný dům, garáž s krytým stáním, hospodářská 
budova, dom. el. přípojka NN, vodovod k vrtané studni, jímka na vyvážení a přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové 
kanalizace včetně retenční nádrže a vsakovací studny, zpevněné plochy, oplocení, Zubří, Bořkova na pozemku parc. č. 1947/5, 
1991/31, 1991/32 v katastrálním území Zubří a dne 14.10.2014 nabylo právní moci. 
Vydáním územního rozhodnutí se pozemek stává v souladu s § 2 stavebního zákona stavebním, nedošlo tedy ke 
znehodnocení pozemku a na základě vydaného územního rozhodnutí může Ing. Šimurda realizovat svůj původní záměr, tedy 
postavit rodinný dům i v případě, že v novém územním plánu nebude pozemek par. č. 1991/31 k. ú. Zubří určen k zastavění. 
Územní rozhodnutí platí 2 roky od nabytí právní moci. V rámci stavebního řízení se již nezkoumá soulad s územním plánem, ale 
jen soulad s vydaným územním rozhodnutím, tímto bude stavební povolení vydáno na základě platného územního rozhodnutí. 
Jakmile je zahájena stavba, stavební povolení zůstává v platnosti, přestože je pozemek par.č. 1991/31 v k. ú. Zubří z územního 
plánu vyloučen.  Dle informace (viz znění námitky) zahájil Ing. pořizování dokumentace pro stavební povolení, po získání 
stavebního povolení je možné zahájit stavbu. Jakmile je stavba na pozemku zapsána do KN, bude pro tento pozemek upravena 
hranice zastavěného území a pozemek bude zahrnut do zastavěného území. 
 
Co se týká řešení náhrad škody, o náhradách je rozhodováno samostatným postupem, není předmětem územního plánování a 
není řešeno Opatřením obecné povahy. 
 
Ing.  podal připomínku již ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona dne 2.9.2013, tato připomínka byla po společném 
jednání vyhodnocena jako připomínka č. 8, připomínce nebylo vyhověno. 
Po veřejném projednání podal dne 16.7.2014 Ing.  tuto námitku č. 25.  
Další námitku podal namítající prostřednictvím JUDr.  po opakovaném veřejném projednání dne 11.2.2015  jako námitku č. 7. 
Námitka č. 7, podaná po opakovaném veřejném projednání, byla vyhodnocena v souladu s § 52 stavebního zákona v rámci 
veřejného projednání spolu s námitkou č. 25, podanou k veřejnému projednání. Odůvodnění výše uvedené námitky č. 25 včetně 
podrobného zdůvodnění nezařazení lokality do projednání bylo zpracováno v návaznosti na námitku č. 7, podanou při 
opakovaném veřejném projednání. 
 
 
 
Námitka č. 26 ze dne 16.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Zubří podal  námitku proti zařazení pozemku do ploch veřejného prostranství a 
současně požaduje zařazení pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Jakožto vlastník pozemku parc. č. 1468, jak zapsáno na LV č. 1543 pro k.ú. Zubří (dále jen "Pozemek"), se na Vás obracím v 
níže uvedené záležitosti týkající se návrhu opatření obecné povahy - územního plánu obce Zubří, který byl veřejně projednán 
dne 10.7.2014 v obci Zubří (dále jen "Územní plán").  
Proti návrhu Územního plánu, a to konkrétně proti návrhu, kterým má být v rámci Územního plánu nově zřízena plocha 
veřejného prostranství označená č. 63 (dále jen "Veřejné prostranství"), čímž má být změněn způsob využití Pozemku, 
podávám v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "StZ") a 
ve lhůtě stanovené při veřejném projednávání Územního plánu níže uvedené námitky.  
 
1)  Zásah do výkonu vlastnického práva  
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Navrhované Veřejné prostranství zasahuje především do výkonu mého vlastnického práva k Pozemku. Pozemek je ve 
vlastnictví naší rodiny řadu let, když mně byl převeden darovací smlouvou mou babičkou, a to pro účely stavby rodinného domu 
v těsném sousedství (přímo sousedící) rodinného domu č.p. 786, na parc. č. 1464, ve kterém jsem vyrůstal a ve kterém nyní 
bydlí moje babička, otec a bratr.  
Pozemek mám i nadále zájem využít pro účely stavby rodinného domu pro bytové potřeby mé i mé rodiny (v nedávné době 
jsem se oženil a před dvěma měsíci se mi narodil syn). Ostatně s takovým využitím Pozemku  
bylo historicky počítáno i v rámci počáteční zástavby dané lokality, kdy na pozemku parc. č. 1464 a 1465 postavili rodinný dům 
můj děda a babička. Pozemek naopak nebyl nikdy využíván pro účely obdobné veřejnému prostranství.  
Skutečnost, že bylo dlouhodobým záměrem Pozemek pro účely stavby rodinného domu využít, dokládá i to, že na jeho hranice 
byly dovedeny veškeré inženýrské sítě. Za tímto účelem byl, mimo jiné, při jeho hranici Pozemek osázen i ovocnými stromy, aby 
po dokončení stavby domu měl Pozemek vlastní vzrostlý stromový porost. V průběhu let tak byly činěny úkony směřující k tomu, 
že v budoucnu bude Pozemek ke stavbě domu využit. A to i s přihlédnutím k tomu, že v současné době není Pozemek dle 
aktuálního územního plánu města Zubří evidován jako pozemek pro účely individuálního bydlení. Nicméně s ohledem na 
charakter okolních pozemků a poměry v dané lokalitě se dalo legitimně očekávat, že územní plán bude v tomto duchu jednou 
změněn. Skutečnost, že by se zde mělo někdy nacházet jakési veřejné prostranství, byla mimo realitu. O takovýto pozemek by 
ostatně nikdo neměl zájem.  
Navíc, Pozemek, jehož způsob využití je nyní jako orná půda, je již mnoho let využíván k pěstování zemědělských plodin 
(brambory, česnek, cibule, ovoce) pro spotřebu naší rodiny. Pokud by došlo ke změně jeho využití, přijde naše rodina o 
možnost sklizně vlastnoručně vypěstovaných plodin a budeme tak nuceni tyto kupovat. Tedy kupovat plodiny, o jejichž původu, 
resp. způsobu pěstování nebudete mít povědomost a které tak nutně budou v kvalitativně podstatně nižší úrovni než plodiny z 
naší produkce. Nehledě na zvýšené náklady na jejich pořízení. Obhospodařování Pozemku (zahradničení) je rovněž koníčkem 
mé rodiny. Pokud by došlo ke změně využití Pozemku, došlo by tím k podstatnému omezení ve využití volného času mé rodiny, 
což by bylo jen dalším projevem neoprávněného zásahu nejen do vlastnického práva k Pozemku, ale i do mého soukromého a 
rodinného života.  
Umístění Veřejného prostranství na Pozemek je tak nesystematické, nemá jakoukoli historickou souvislost, neodpovídá 
faktickému využívání Pozemku v současné době, je nekonzistentní s legitimním očekáváním jak mým, tak i ostatních vlastníků 
pozemků v dané lokalitě a není ani odůvodněno nějakou zásadní veřejnou potřebou. Alespoň z návrhu Územního plánu tyto 
skutečnosti neplynou.  
Z těchto skutečností se tedy podává, že návrh Územního plánu není v napadané části proporcionální, tedy jeho míra regulace 
je nepřiměřená ve vztahu k současnému využití Pozemku a s ohledem na poměry v dané lokalitě. Takovýto zásah je přitom ve 
smyslu konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 20 II, čj. I Ao 
2/2011-17) nutno hodnotit, jako zásah nedůvodně zkracující mé vlastnické právo k Pozemku.  
Uvedený zásah je o to citelnější, když v souvislosti se změnou Územního plánu má dojít rovněž ke zřízení předkupního práva k 
Pozemku ve prospěch města Zubří. Tím je zásah do svobodného nakládání se soukromým majetkem ještě více prohlubován, 
přičemž, jak popsáno shora, pro takovýto postup nejsou ospravedlnitelné důvody, natož pak veřejný zájem.  
 
2)  Situace v dané lokalitě nevyžaduje, aby Pozemek byl součástí Veřejného prostranství  
Veřejné prostranství dle mého názoru nemůže ani smysluplně plnit účel, který je mu v návrhu Územního plánu dosti uměle a 
neodůvodněně přisuzován. Nehledě na to, že tento účel nikdy v minulosti neplnilo. Ani v současné době není k tomuto účelu 
využíváno a lze si jen stěží představit, jak by tento účel měl být plněn v budoucnu. Jak ostatně plyne z textu návrhu Územního 
plánu, Veřejné prostranství je v této podobě navrhováno nově a dodatečně, aby oddělilo jiné plochy (zejména plochy výroby a 
skladování) od ploch např.; sloužících k bydlení. Doplňkový charakter této plochy dokresluje i skutečnost, že pokud se v návrhu 
Územního plánu hovoří o plochách veřejného prostranství, jsou vypočítávány vždy plochy odlišné (označené jinými čísly) od 
Veřejného prostranství, které byly povětšinou dány historicky a přirozeně. To mimo jiné svědčí o podružné až dodatečné roli 
této plochy při plnění funkce veřejného prostranství. Její význam při plnění úkolů veřejného zájmu je proto víceméně nulový.  
Pozemek je tak podle všeho do plochy Veřejného prostranství zahrnut jaksi do počtu, aniž by to mělo nějaký ospravedlnitelný a 
reálný důvod spočívající zejména ve veřejném zájmu. Jak plyne z níže uvedeného plánku, který je příslušnou výsečí návrhu 
Územního plánu, Pozemek ze dvou stran sousedí s pozemky, které mají být určeny k bydlení a ze zbylých dvou stran je 
ohraničen jednak veřejnou komunikací (ulice Starozuberská) a dále příjezdovou cestou k nově stavěnému domu na parc. č. 
1466. Tím je Pozemek dokonale a přirozeně ohraničen a svým tvarem a hlavně velikostí je zcela shodný jako okolní pozemky, 
které jsou určeny nebo již byly užity ke stavbě rodinných domů. Takto vytvořený "ostrůvek" dle mého názoru nemůže funkci 
plochy veřejného prostranství plnit ani vzdáleně. Nehledě na to, že k tomu, aby Veřejné prostranství oddělovalo plochy určené k 
výrobě a skladování od ploch sloužících k bydlení, není nezbytné, aby součástí Veřejného prostranství byl i Pozemek. Pozemek 
je poslední plochou v rámci navrhovaného Veřejného prostranství, navíc je od zbylých ploch Veřejného prostranství již nyní 
oddělen příjezdovou cestou k nově stavěnému domu na pozemku parc. č. 1466. Již nyní je tak navrhovaná plocha Veřejného 
prostranství rozdělena, což pojmově vylučuje, aby roli, kterou jí přisuzuje Územní plán, plnila.  
Dle mého názoru tedy ničemu nebrání, aby Pozemek byl v Územním plánu rovněž zařazen do ploch sloužících pro účely 
individuálního bydlení, když zbylá část Veřejného prostranství, pokud je vůbec nezbytné takovouto plochu v Územním plánu pro 
danou lokalitu vymezovat, je zřejmě způsobilá funkci veřejného prostranství plnit, ačkoli s ohledem na poměry v daném místě je 
to poměrně absurdní záměr. Uvedenou úpravou návrhu Územního plánu, resp. jeho změnou veřejný zájem (který je i tak v 
tomto případě značně sporný) nijak dotčen ani ohrožen nebude. Naopak nedojde k nedůvodnému zásahu do mého 
vlastnického práva k Pozemku, kterému se hodlám při využití všech právních prostředků ochrany bránit.  
 
3)  Návrh 
S ohledem na výše uvedené proto navrhuji, aby Pozemek byl vyjmut z návrhu plochy Veřejného prostranství jak uvedeno v 
Územním plánu a Pozemek byl zahrnut do ploch, které jsou v návrhu Územního plánu navrženy k využití pro účely 
individuálního bydlení, s kterými ostatně Pozemek na dvou stranách přímo sousedí.  
 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V původním územním plánu byl tento pozemek zařazen částečně jako ochranná zeleň v zastavěném území, která slouží 
k oddělení plochy stávajícího bydlení (na pozemku parc. č. 1465 stojí stávající RD) od navržených ploch výroby a technických 
zařízení, částečně se na pozemku nachází návrhová plocha pro výrobu. Dle katastru nemovitostí je pozemek zařazen jako orná 
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půda. Pozemek se dle ÚPN SÚ Zubří nachází v sousedství plochy pro bydlení, ze severní strany navazuje pozemek na 
komunikaci na Staré Zubří, naproti pozemku přes komunikaci je situována stávající plocha výroby, původně zemědělský areál. 
Východně a jižně od pozemku se nacházejí dle ÚPN SÚ Zubří další pozemky plochy výroby.  
Podél pozemku je vedena kanalizace, na okraji pozemku je ukončen stávající plynovod a v blízkosti se rovněž nachází vedení 
NN. Pozemek není napojen na rozvod vody.  
 
Žadateli byl pozemek darován za účelem stavby rodinného domu. Podle současně platného územního plánu sídelního útvaru 
Zubří však na pozemku objekt bydlení umístit nelze (plocha ochranné zeleně a částečně plochy výroby a technických zařízení) a 
s ohledem na funkční využití okolních pozemků (ze severní, východní a jižní strany pozemku se nachází plocha výroby) není jeho 
zařazení na bydlení vhodné a nelze do budoucna předpokládat jeho změnu na bydlení, není zřejmé, z čeho podatel vyvozoval 
budoucí využití tohoto pozemku pro bydlení. 
 
Při tvorbě nového územního plánu Zubří bylo nově stanoveno pro jednotlivé pozemky funkční využití. Územní plán stanoví 
funkční využití ploch, pro pozemek parc. č. 1468 v k.ú. Zubří bylo s ohledem na jeho dosavadní zařazení v územním plánu, 
s ohledem na funkční využití okolních pozemků (bydlení a výroba) a v návaznosti na jeho skutečné využití navrženo funkční 
využití P* - plochy veřejných prostranství, které oddělují stávající plochu bydlení od stávajících i návrhových ploch pro výrobu. 
Toto oddělení funkčních ploch je nutné z urbanistického hlediska, aby byla zajištěna dostatečná pohoda stávajícího bydlení a 
bylo zabráněno rušivým vlivům výroby na bydlení. 
 
Co se týká současného využití pozemku, v územním plánu navrženém jako plocha veřejných prostranství P* č. 63, pěstování 
plodin na pozemku, obhospodařování pozemku a výsadby stromů, využití pozemku je v souladu se zařazením pozemku 
v katastru nemovitostí. Zakreslením návrhové plochy do územního plánu se vlastnické právo k danému pozemku nemění, 
vlastník může užívat pozemek nadále dosavadním způsobem jako zahradu a zachovat její stávající využití. Nelze dovodit, jakým 
způsobem dochází zakreslením návrhové plochy veřejného prostranství do územního plánu ke zkrácení vlastnického práva 
podatele k pozemku. 
Předkupní právo může obec uplatnit dle § 101 stavebního zákona pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství 
v rozsahu vymezeném územně plánovací dokumentací. Vlastník pozemku, u kterého vzniklo předkupní právo podle tohoto 
zákona, má povinnost v případě zamýšleného úplatného převodu nabídnout oprávněné osobě tento k odkoupení postupem a za 
podmínek podle tohoto zákona. V případě obce není povinností uplatnit toto předkupní právo, nelze tedy nyní hovořit v případě 
zakreslení funkčního využití pozemku do územního plánu o zásahu do svobodného nakládání se soukromým majetkem.  
 
Pořizovatel prověřil v textové části návrhu a odůvodnění územního plánu a ve výkresové části územního plánu informace o 
veřejných prostranstvích a konstatuje jejich správnost. Nelze určit, z jakých údajů podatel vyvozuje různý význam jednotlivých 
ploch a na základě čeho stanoví důležitost či podružnost ploch jednotlivých veřejných prostranství. 
 
Pozemek parc. č. 1468 v k.ú. Zubří byl v návrhu územního plánu Zubří navržen jako plocha veřejných prostranství P*63 ve všech 
stupních projednání návrhu územně plánovací dokumentace – v návrhu územního plánu pro společné jednání i v návrhu ÚP pro 
veřejné projednání. V návrhu územního plánu pro veřejné projednání byla jižně od pozemku parc. č. 1468 navržena plocha 
bydlení BI č. 4, která však byla po veřejném projednání na základě námitek vlastníků změněna a na pozemku jižně od pozemku 
parc. č. 1468 bylo zakresleno rovněž veřejné prostranství. Přestože v dokumentaci k veřejnému projednání pozemek parc. č. 
1468 ze dvou stran navazoval na plochy bydlení, z východu na plochu veřejného prostranství a ze severu přes silnici na plochu 
výroby, po opakovaném veřejném projednání bylo funkční využití okolních pozemků na základě námitek upraveno do stavu, jak 
bylo navrženo v dokumentaci pro společné jednání, tedy že pozemek ze západní strany nyní navazuje na bydlení, z jižní strany 
na veřejné prostranství a z východu a severu na plochy výroby. 
Vzhledem k umístění pozemku a jeho návaznosti na další plochy funkčního využití  nebylo podateli vyhověno v jeho žádosti o 
zařazení pozemku parc. č. 1468 do ploch bydlení. 
 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona).  
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 
 
Námitka č. 27 ze dne 16.7.2014 
 
 
Znění námitky: 
Jako spoluvlastník pozemku parc.č. 1467/10 výměře 4505 m2 nesouhlasím s návrhem změny územního plánu, kde tento 
pozemek je nově navržen jako veřejné prostranství.  
Jelikož byl pozemek zařazen již dříve jako stavební pozemek v průmyslové zástavbě a v loňském roce byl v dokumentaci pro 
jednání stále veden jako stavební pozemek pro průmyslovou zástavbu,neměl jsem tudíž důvod již dříve podat námitku, jelikož 
se daného pozemku žádná změna netýkala.  
V nové dokumentaci pro veřejné projednání je již pozemek navržen převážně jako veřejné prostranství s čímž zásadně 
nesouhlasím a proti tomuto novému návrhu podávám tuto námitku, jelikož jako vlastníka pozemku mne tento nový návrh 
poškozuje.  
Jelikož je mi známo, že tato "zelená zóna" byla již dříve navržena na sousedním pozemku jiného spoluobčana, mám tudíž 
důvodné podezření,že město Zubří tímto krokem vyřešilo jeho dřívější námitky a jen šalamounky přesunulo problém na můj 
pozemek.  
Jako odůvodnění své námitky chci podotknout, že pozemek 1467/1 byl již pro původní a stále platné zařazení do průmyslové 
zástavby zhodnocen tím, že zde byla vybudována kanalizace s šachtami, nachází se zde možnost napojení na další inž. sítě 
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(el., voda).  
Dle mého názoru je návrh nového územního plánu řešen v můj neprospěch a není zde náznak jakéhokoli kompromisního 
řešení, jak bylo zdůrazňováno na veřejném projednávání dne 10.7.2014. Rovněž zařazení sousedního pozemku 1452 do 
zástavby je dle mého názoru nevhodné z důvodu, že přes tento pozemek je veden hlavní vodovodní řád do města, což 
přikládám v příloze.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění: 
Pan  podal obsahově shodnou námitku k veřejnému projednání již dne 7.7.2014, tato námitka byla vyhodnocena jako námitka č. 
8. 
Odůvodnění námitky č. 27 podané k veřejnému projednání - viz odůvodnění námitky č. 8, podané dle § 52 stavebního zákona po 
veřejném projednání. 
 
 
 
Námitka č. 28 ze dne 17.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří podala p. spolu s p.  (není vlastníkem pozemku) námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p.  k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p. , který není majitelem pozemku, bylo vyhodnoceno jako připomínka č. 1 k veřejnému projednání. 
 
Znění námitky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2463 v k. Ú. Města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 
odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto 
námitky k projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2463 v k. ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu, části pozemku je veden koridor ÚSES a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že projektant zcela chybně vyhodnotil možnost zařadit pozemek parcely č. 2463 do ploch 
určených pro bydlení.  
Pokud své stanovisko opírá o to, že pozemek se nachází v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, pak znovu dokládáme 
kopii závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 05.10.2006 k možnému umístění stavby 
rodinného domu na předmětném pozemku. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se pozemek nachází na území chráněné 
krajinné oblasti Beskydy, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny právě Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy a její 
stanovisko ve vztahu k řešení jednotlivých ploch by tak mělo být pro projektanta zpracovávajícího územní plán závazné 
a měl by z něho vycházet a o ně se opírat.  
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve svém stanovisku souhlasí s možnou výstavbou na pozemku z důvodu, že 
předmětný pozemek navazuje na zastavěnou plochu. SCHKO ve svém stanovisku po ověření situace na místě samém 
dospěla k závěru, že zařazením pozemku parcely č. 2463 do ploch určených pro umístění rodinného domu nedojde k 
narušení krajinného rázu dané lokality a vydala pro možné umístění stavby na daném pozemku souhlas dle ust. § 12 
odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody krajiny formou závazného stanoviska.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, neboť se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který projektant nezařadil pozemek parcely č. 2463 do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, 
že chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2463 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná síť ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu.  
Tímto Vás žádáme o prošetření námitky, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v jejich žádosti o zařazení pozemku parc. č. 2463 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha ÚSES a plocha zemědělská z původního územního plánu se 
návrhem nového územního plánu nezměnilo, dle nového územního plánu je v západní části pozemku zakreslen lokální 
biokoridor, zbývající část pozemku se nachází v plochách zemědělských. 
V případě pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek v území NATURA 2000 v oblasti se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu. K pozemku není zajištěn příjezd, ten by bylo nutné zbudovat napříč loukou, popř. přes brod. Pozemek 
není napojen na řádnou pozemní komunikaci, jak podatelé uvádějí, na pozemku parc. č. 2460, který je zapsán v KN jako ostatní 
plocha – ostatní komunikace, se žádná zpevněná komunikace nenachází, pozemek rovněž není zapsán v pasportu komunikací 
obce jako komunikace. Rovněž z opačné strany není přístup k pozemku zajištěn, ze stávající komunikace je přístup pouze přes 
brod a dále po pozemku vedeném v KN jako ostatní plocha – ostatní komunikace v majetku obce, tento pozemek končí cca 80 m 
od hranice pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří.  
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Pozemek je bez přímých vazeb na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a 
odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Na části pozemku se jak 
v původním územním plánu, tak v návrhu nového územního plánu, nachází biokoridor ÚSES.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Důvod 
nezařazení pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří mezi zastavitelné plochy je podrobně popsán v Souhrnném odůvodnění 
rozhodnutí o námitce. Souhlas SCHKOB k možnosti umístění objektu na pozemku, vydaný dne 5.10.2006 pod č.j. 
1850/BE/E/06, povolení stavby studny a přítomnost VN v blízkosti neznamená, že bude pozemek automaticky zařazen do 
územního plánu jako zastavitelná plocha. (viz rovněž rozsudek NSS č. 8 Ao 1/2007 - 94). Územní plán vzniká spoluprací obce s 
projektantem a pořizovatelem, k návrhu územního plánu se v průběhu projednání vyjadřují dotčené orgány a další subjekty a 
rovněž obyvatelé obce a majitelé pozemků prostřednictvím připomínek a námitek. Územní plán je tedy výsledkem celého 
náročného procesu projednání, předběžné vyjádření SCHKOB ke stavbě rodinného domu na pozemku, vydané mimo proces 
projednání územního plánu, nemá vliv na zařazení pozemku do územního plánu pro výstavbu. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem k velkému 
množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu obce je, aby 
z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
P.  spolu s p.  podali připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do územního plánu jako pozemek pro 
výstavbu již dle § 50 stavebního zákona dne 20.8.2013, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 2, 
připomínce nebylo vyhověno a pozemek nebyl zahrnut do projednání územním plánem jako pozemek určený pro změnu 
funkčního využití pro bydlení. 
 
 
 
Námitka č. 29 ze dne 17.7.2014 
 
 
Jako vlastníci pozemku parc. č. st. 5476  a pozemku parc. č. 3565 v k.ú. Zubří podali p.  a p. žádost o zařazení pozemku 3565 
v k.ú. Zubří do územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podatelé jsou vlastníky pozemků parcelních čísel 3565, 5476 a zemědělské stavby na pozemku p.č.5476 v katastrálním území 
Zubří (793787). Podatelé využívají tyto pozemky jako pastvinu a k drobné pěstitelské činnosti, nemovitost podatelé využívají 
jako zázemí pro zemědělskou činnost a k přechodnému bydlení.  
Na základě výše uvedených vlastnických práva způsobu využití tímto podávají proti návrhu Územního plánu Zubří v souladu s 
ustanovením par. 52 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, následující námitku:  
V územním plánu Zubří není zohledněn návrh podaný dne 31.01.2011, upřesněný dalším podáním dne 20.09.2013. Namítá se 
nepřihlédnutí k těmto podáním v územním plánu Zubří. Odůvodnění námitky  
Nepřihlédnutím k uvedeným podáním máme k dispozici stavbu značně poddimenzovanou pro zázemí k takto rozlehlému 
pozemku. Z tohoto důvodu navrhujeme zařadit pozemek parc.č. 3565 nebo jeho část pod plochu smíšenou obytnou vesnickou. 
Domníváme se, že pokud jsou jako plocha smíšená obytná vesnická zařazeny sousedící pozemky p.č. 3564 a 3563/1 se 
srovnatelným využitím, pak neexistuje zásadní důvod k tomu, aby tak nebylo učiněno i u pozemku p.č. 3565, abychom tento 
pozemek mohli efektivněji využívat.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do ploch určených pro 
bydlení.   
Část pozemku parc. č. 3565 a celý pozemek parc. č. st. 5476 v k.ú. Zubří, v původním územním plánu zakreslen jako plocha 
zemědělská, byl do nového územního plánu zařazen jako SO.3 plocha smíšená obytná vesnická, jelikož se na pozemku 
nachází objekt zahradního domku, zapsaný v KN. Využití zbývající části pozemku parc. č. 3565 v k.ú. Zubří jako plocha 
zemědělská z původního územního plánu se novým územním plánem nezměnilo, zbývající část pozemku parc. č. 3565 v k.ú. 
Zubří se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. Zastavěné území na pozemku parc. č. 3565 v k.ú. 
Zubří je vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona. Na pozemku parc. č. st. 5476 se nachází zahradní domek - 
zemědělská stavba o výměře 41 m2 (budova bez čísla popisného nebo evidenčního), v případě pozemku parc. č. 3565 o 
výměře 7724 m2, který sousedí se stavebním pozemkem parc. č. 5476 v k.ú. Zubří, se jedná o zemědělský pozemek ve volné 
krajině, v odlehlé části obce Zubří, na hranici s obcí Zašová. Zastavění tohoto pozemku je v rozporu s PÚR ČR. Dle Politiky 
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou prioritou pro územní plánování č. 20a vytvářet 
územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka ... a v rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
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Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu 
odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Pozemek se nachází v pásmu 50 m od lesa. Jedním z principů zachování krajinného rázu je zamezení srůstání sídel, proto 
pozemky, nacházející se na hranicích obce, není vhodné navrhovat pro rozvoj obce pro výstavbu, což se týká tohoto pozemku. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Nové zastavitelné plochy územní plán vymezuje jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
P.  podal připomínku již dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání dne 20.9.2013, tato připomínka byla po společném 
jednání vyhodnocena jako připomínka č. 53 a byla zamítnuta. 
 
 
 
Námitka č. 30 ze dne 17.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří podala p.  spolu s p.  (není 
vlastníkem pozemků) žádost o zařazení pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu pro bydlení a pro umístění zemědělských staveb.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p. k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p. , který není majitelem pozemků, bylo vyhodnoceno jako připomínka č. 2 k veřejnému projednání. 
 
Znění námitky: 
Žádostí o změnu územního plánu podané dne 23.4.2009, dodatkem k této žádosti podaným dne 4.8.2011, další žádostí podané 
dne 15.9.2010 a jejím dodatkem podaným dne 4.8.2011 jsem se připojila k návrhu na pořízení nového územního plánu na 
katastru města Zubří.  
Protestuji proti tomu, že ve vystaveném Návrhu nového územního plánu není zapracováno nic z mých žádostí o změnu 
územního plánu.  
V současné době moje rodina sdružila své finanční prostředky, a společně investuje do rozvoje usedlosti, kterou jsme získali od 
svých předků, a také uplatněním restitučních nároků.  
V první fázi jsme se zaměřili na vybudování bydlení pro všechny mé dospělé děti ve stávajících objektech této usedlosti. Vzniká 
tak velký rodinný bytový dům, který je před dokončením.  
Již nyní však budujeme další objekty potřebné k pokračování původního účelu této usedlosti, přizpůsobené novým podmínkám 
současné doby, a budou sloužit celé rodině k hospodaření.  
Dosud platný územní plán však brání tomuto přirozenému vývoji a proto žádáme o jeho změnu. Hospodářství obnovujeme 
postupně, např. již 9 let chováme koně, a třeba seník pro skladování píce jsme museli postavit bez patřičných povolení, jinak by 
ji nebylo kam uskladnit. Pokutu jsme již zaplatili a hrozí nám odstranění stavby.  
Další rozvoj postupně přinese potřebu výstavby dalších souvisejících staveb, avšak nechceme přitom být v konfliktu s platnou 
legislativou. Zároveň však nemůžeme nyní naprosto přesně označit místa na mých pozemcích, kde bude potřeba kterou stavbu 
pro hospodaření postavit.  
Avšak ani již konkrétní záměry nebyly akceptovány! Viz stavba seníku a dalších objektů na parcelách 1485 a 1482.  
Současně je už třeba myslet na novou budoucí generaci (mám tři dospělé děti a jedno dospívající), a s touto perspektivou 
plánovat.  
To vše jsem měla na mysli, avšak s představou povolaného architekta jsem se nesešla. Pevně doufám, že došlo k nějakému 
nedopatření.  
Předpokládám totiž, že nový územní plán bude platný třeba až 30let!  
O nic jiného, než o udržitelný rozvoj mi nejde.  
 
K již uvedenému, ve výše zmíněných žádostech, chci doplnit:  
1. Pokud uvažované stavby na parcele 1485, 1482 jsou spíše povahy hospodářské, mohly by se parcely, či jedna z 

nich, například, přičlenit k již existující průmyslové zóně v sousedství, je-li zapotřebí učinit předpisům zadost, 
ačkoliv začlenění dotyčných parcel mezi plochy smíšené obytné vesnické So.3 snad nic nebrání.  

 
2. Sousední parcely 1503 a 1505 jsou na prodej. Vlastníkům jsme nabídli výměnu pozemků, protože jejich spojení 

s našimi se nám pro naše záměry zdá vhodné, a vyměněné pro ně lépe prodejné. S výměnou jsme uvažovali u 
části pozemků p.č. 1479/3 a 4093/42 o adekvátní rozloze, a ceně, za měněné. Tedy s možností na něm stavět. 
Proto jsme část A, v žádosti, rozdělili u těchto pozemků na samostatně posuzované části A 1 a A2, aby bylo 
snáze vyčlenit potřebnou část, jako přiměřené k výměně. Žádáme tedy o jejich zařazení mezi plochy smíšené 
obytné vesnické SO.3. Dotčení sousedé tuto výměnu kvitují. Na další části parcely vyznačené jako A2. počítáme 
s možnou stavbou, související s hospodařením.  

 
3. Část pozemku p.č. 4009 zachovat jako plochu smíšenou obytnou vesnickou SO.3 s možností stavby 

doprovodných hospodářských staveb jako perspektivu pro osídlení další generací rodiny. Pro hospodaření však 
bude celá parcela využívána již nyní. V dosud platném Územním plánu je část tohoto pozemku zařazena jako 
stavební.  

 
4. Pozemky vyznačené jako část C v žádosti, p.č.4023 a 4022/1 zařadit jako plochy smíšené obytné vesnické So.3, 

pro vybudování nové hospodářské usedlosti v uvažovaném horizontu 15ti let, vytvářejíce tak podmínky pro 
předpokládaný přirozený rozvoj při správě mých dalších pozemků p.č. 4021/1,402512 - zemědělský půdní fond, 
p.č. 4058/3,4044/17, 4063/7, 4044/16 - lesní pozemek.  
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5. S přeložkou komunikace V35. označenou jako plochy ID 70, 71, 72, 73, 74/DS navrhuji v novém územním plánu 
již nepočítat a zahájit proces vedoucí k vyřazení této stavby z plánů kompetentních orgánů. Město Rožnov p.R a 
obec Dolní Bečva již takto naplánované obchvaty minulými exekutivami zrušily.  

 
 
Rozhodnutí o námitce: 

- Námitka se zamítá v rozsahu části 1., 3, 5.  
 

- Námitka – část 2.-  je bezpředmětná v rozsahu změny funkčního využití pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří,  
Námitka – část 2.- zamítá se požadavek na zařazení pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří do ploch SO.3 – plochy 
smíšené obytné vesnické.  
Námitka – část 2., týkající se pozemku parc. č. 4093/42, se zamítá 
 

- Námitka – část 4. – vyhovuje se částečně pouze v rozsahu změny funkčního využití části pozemku parc. č. 4023 a 
4022/1 v k.ú. Zubří, námitka týkající se změny funkčního využití zbývající části pozemku parc. č. 4023 a 4022/1 v k.ú. 
Zubří se zamítá 

 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo v návrhu územního plánu pro společné jednání žadatelce vyhověno v žádosti 
o zařazení pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří do ploch SO.3 – ploch smíšených 
obytných. V případě pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, části 4009 a 4022/1 v k.ú. Zubří se jejich využití jako 
neurbanizované území - plocha zemědělská z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, tyto pozemky 
byly dle nového ÚP v dokumentaci pro společné jednání zařazeny rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě části  
pozemku parc. č. 4009 se změnilo jeho využití z plochy bydlení z původního ÚP na plochu Z – plocha zemědělská 
v dokumentaci pro společné jednání. Pozemek parc. č. 4023 v k.ú. Zubří je v původním ÚPN SÚ zahrnutý do plochy krajinné 
zeleně, dle nového ÚP je rovněž v ploše K – plocha krajinné zeleně.  
 
1. Pozemky parc. č. 1485 a 1482, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Nové zastavitelné plochy na 

pozemcích parc. č. 1485 a 1482 nelze do návrhu územního plánu Zubří zahrnout z důvodu nutnosti oddělení ploch pro 
obytnou funkci od ploch výroby. V plochách zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, 
zařízení a opatření pro zemědělství. 

2. Pozemek parc. č. 1479/3, navazující na stávající plochu výroby, byl na základě připomínky ke společnému jednání 
 prověřen. Jelikož pozemek navazuje na stávající plochu výroby a i jižně od pozemku přes místní komunikaci se nachází 
 plocha výroby, byl pozemek přiřazen k ploše výroby V – plochy výroby a skladování jako součást zastavěného území. 
 Námitka v rozsahu pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří je již bezpředmětná, na základě připomínky ke společnému 
 jednání došlo k úpravě funkčního využití na pozemku parc. č. 1479/3, tento pozemek byl již po společném jednání  zařazen 
 do ploch V – plochy pro výrobu a skladování. 

Pozemek parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří nelze s ohledem na existenci plochy stávající výroby zařadit do ploch smíšených 
obytných, umístění plochy SO.3 v přímé návaznosti na plochu výroby je urbanisticky nevhodné, lze však na něm v rámci 
plochy výroby povolit některé ze zemědělských staveb, které má žadatelka v úmyslu realizovat. Požadavek na zařazení 
pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří do ploch SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické byl již po společném jednání 
zamítnut. 

Pozemek parc. č. 4093/42 - funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Jedná se o rozsáhlý meliorovaný 
zemědělský pozemek (zábor ZPF) podél silnice na Staré Zubří, v migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 
2000. Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová 
část, kap. B.1), která stanoví „zachovat prostupnost území ve směru sever – jih (migrační koridor) a respektovat 
urbanistické členění na části Zubří a Staré Zubří, dále v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR. Dle Politiky územního 
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou prioritou pro územní plánování vytvářet územní podmínky pro 
zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka a omezovat nežádoucí srůstání sídel s 
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

3. Pozemek parc. č. 4009, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Jedná se o zemědělský pozemek (zábor ZPF) v 
migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 2000. Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona. V plochách 
zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, zařízení a opatření pro zemědělství.  

4. Na základě této části námitky byla znovu prověřena možnost zařazení části pozemku parc. č. 4023 a 4022/1 v k.ú. Zubří 
do ploch umožňujících stavbu rodinného domu a do dokumentace pro opakované veřejné projednání byla zapracována 
lokalita SO.3 č. 56.  

 Dotčený orgán SCHKOB byl požádán o stanovisko k zařazení tohoto pozemku do návrhu územního plánu podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., SCHKOB vydala dne 4.12.2014 k ploše SO.3 č. 56 stanovisko pod č.j. 5354/BE/2014, ve kterém 
konstatuje, že je možné vyloučit, že zařazení této plochy může mít vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti 
EVL. Následně byl o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. požádán Krajský úřad Zlínského kraje, který dne 
17.12.2014 pod č. j. KUZL 72871/2014 vydal kladné stanovisko k zařazení plochy SO.3 č. 56 do projednání. Doplnění 
posouzení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno. 

 Zbývající část pozemků parc. č. 4023 a 4022/1 v k.ú. Zubří nebyla zahrnuta do projednání, odůvodnění - viz odůvodnění 4. 
části námitky č. 35, podané dle § 50 stavebního zákona po společném jednání:  

 funkční využití zbývající část pozemku parc. č. 4023 - Plochy krajinné zeleně K - se nemění, jedná se o stávající plochu 
krajinné zeleně v blízkosti vodního toku. Rovněž zbývající část pozemku parc. č. 4022/1, funkční využití - Plochy 
zemědělské Z - se nemění. V případě pozemku parc. č. 4022/1 se jedná o meliorovaný zemědělský pozemek (zábor ZPF) 
v území NATURA 2000, bez možnosti napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Návrh je v rozporu s § 18 
stavebního zákona. V plochách zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, zařízení a 
opatření pro zemědělství. 

5. V případě koridoru - plochy DS č. 70, 71, 72, 73, 74 se jedná o koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní 
infrastruktury - plochu silniční dopravy - koridor nadmístního významu pro komunikaci I/35, který je do územního plánu 
zařazen na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené 
dokumentace a zapracovat do územního plánu. Trasa v návrhu územního plánu je zpřesněním tohoto koridoru a vychází z 



Opatření obecné povahy č. 01/2015 - Územní plán Zubří 

 - 65 - 

Technické studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. 
s r.o. v r. 2004. 

 
P.  podala obsahově shodnou připomínku již dle § 50 stavebního zákona dne 19.9.2013, tato byla po společném jednání 
vyhodnocena jako připomínka č. 35. 
 
 
 
Námitka č. 31 ze dne 17.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4578 v k.ú. Zubří podala p.  námitku proti nezahrnutí pozemku parc. č. 4578 v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající k pozemku je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Chci se na Vás obrátit s námitkou o nezařazení mého pozemku pozemku číslo číslo. 4578 trvalý travní porost Vedeného v 
katastru nemovitostí Okres 3810 Vsetín Obec 545252 Zubří Katastrální území 793787 list vlastnictví: 674 ve Vámi 
navrhovaném územním plánu na pozemek stavební.  
Pozemky sousedící s mým pozemkem jsou zastavěné novostavbami tudíž nechápu,Vámi navrhované řešení. Pozemek je 
součástí zástavby, kterou jsme odsouhlasili s příslibem změny mého pozemku na pozemek stavební. Od roku 2006 kdy 
mám zaplaceny poplatky na změnu územního plánu se nic neděje. O koncepčnosti Vámi navrhovaného řešení nemůže 
být řeč.  
Trvám na přehodnocení Vašeho stanoviska.  
 
Odůvodnění: 
22.11.2006 byl mou zaplacen poplatek příspěvek na projednání územního plánu města Zubří. Byla jsme ujištěna, že změna 
pozemku číslo 4578 trvalý travní porost Vedeného v katastru nemovitostí Okres 3810 Vsetín Obec 545252 Zubří Katastrální 
území 793787, List vlastnictví: 674 na pozemek stavební proběhne bez problémů, tudíž jsem poplatek zaplatila a souhlasila s 
výstavbou na pozemcích bezprostředně sousedících s mým pozemkem. Do současné doby neproběhla změna v územním 
plánu. Veškeré pozemky sousedící s mým jsou zastaveny novostavbami.  
Ptám ze z jakého důvodů neproběhla změna v územním rozhodnutí do současné doby???  
Koncepčnost Vámi navrhovaného nového plánu výstavby v případě mého pozemku, kdy jediný pozemek v zástavbě 
novostaveb není zastavěn, mi připadá jako scestný.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4578  v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení.  
V původním ÚPN SÚ Zubří byla tato část zakreslena jako neurbanizované území. V rámci zpracování nového územního plánu 
Zubří se využití pozemku jako neurbanizované území - plocha zemědělská z původního územního plánu - novým územním 
plánem nezměnilo, tato severní část pozemku je zařazena v ploše Z -  plochy zemědělské. 
Pozemek nebyl do územního plánu zahrnut jako stavební, jelikož se jedná o zemědělskou plochu v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, v území NATURA 2000. Požadavek je dále v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje 
území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví „respektovat hodnoty v území při vymezování zastavitelných 
ploch – např. nenavrhovat nové zastavitelné plochy v blízkosti kaple na Starém Zubří“. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 
území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Pořizovatel prověřil návaznost pozemku parc. č. 4578  v k.ú. Zubří na ostatní zastavěné stavební pozemky a konstatuje, že 
pozemek nenavazuje na zastavěné území dalších rodinných domů, ze severní strany se nacházejí dva rodinné domy ve 
vzdálenosti cca 45 m od hranice pozemku, z jižní strany je nejbližší rodinný dům od pozemku vzdálen cca 130 m od hranice 
pozemku, nelze tedy pozemek parc. č. 4578 posuzovat jako proluku mezi zastavěnými stavebními pozemky. 
Příspěvek 300,- Kč na změnu ÚP, který podatelka zaplatila na obci dne 22.11.2011, nelze považovat za úhradu nákladů na 
pořízení územního plánu, tyto náklady v souladu s § 45 stavebního zákona hradí obec, která rozhodla o pořízení ÚP. Podání 
žádosti o zařazení pozemku do projednání územním plánem a zaplacení poplatku obci neznamená automatické zahrnutí do 
územního plánu jako pozemek určený pro výstavbu.  
Rovněž změnu využití pozemku parc. č. 4578 trvalý travní porost , vedeného v katastru nemovitostí Okres 3810 Vsetín, Obec 
545252 Zubří, Katastrální území 793787, List vlastnictví: 674 na pozemek stavební nelze řešit v rámci procesu zpracování a 
projednání územního plánu. Stavebním je dle § 2 stavebního zákona pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, 
vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím nebo regulačním plánem, změnu v katastru nemovitostí je 
pak možné provést až po dokončení stavby na základě kolaudačního rozhodnutí a zaměření stavby.  
S ohledem na vzdálenost ostatních nejbližších objektů 45 m až 150 m a další nezastavěné pozemky, které jsou součástí 
nezastavěného území v této oblasti a nacházejí se mezi těmito objekty, nelze pozemek parc. č. 4578 považovat za jediný 
pozemek v zástavbě novostaveb, který není zastavěn. 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
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Námitka č. 32 ze dne 17.7.2014 
 
 
Námitka č. 33 ze dne 17.7.2014 
 
 
(obsahově shodné námitky) 
 
Jako vlastníci pozemků v k.ú. Zubří podali p. a Ing. námitku proti zakreslení návrhové plochy – koridoru pro dopravu – na 
pozemcích vlastníka.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
V rámci projednávání územního plánu Zubří vydaného v červnu 2013 uplatňuji svou námitku k navrhované změně - stabilizaci 
ploch pro přeložku silnice I/35 DS č. 70, 71, 72} 73, 74 a plochy technické infrastruktury pro elektrické vedení VVN T* č. 84, 
které představují záměry vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.  
Zásadní rozpor shledávám v tvrzení, že nově navržená trasa silnice I/35 DS č. 70, 71, 72, 73, 74 je odkloněna mimo zastavěné 
území obce. Z projektové dokumentace je zřejmé, že navrhovaná přeložka včetně jejího ochranného pásma prochází přímo 
přes zastavěné plochy - obytné domy č.p. 20, 21 a 430 včetně jejich souvisejících pozemků.  
Předpokládané zábory půdního fondu, které jsou navrženy pro plochy silniční dopravy, jsou zdůvodněny nízkou produkční 
schopností půdy a tedy efektivnějším nezemědělským využitím. Tato skutečnost nebyla nijak ověřena s vlastníky dotčených 
pozemků. Vybrané pozemky jsou v současnosti plně využívány k zemědělské prvovýrobě a spoluutváří klasický ráz krajiny.  
Předpokládaná realizace přeložky silnice I/35 znamená významné negativní ovlivnění obyvatel Zubří místní části Háje. 
Zásadním způsobem ovlivní kvalitu života a naruší ochranu zdraví obyvatel místní části Háje (hluková zátěž, emise z 
výfukových plynů vozidel a negativní subjektivní pocity z významného snížení kvality bydlení). Představuje tak zásadní zhoršení 
kvality života místních obyvatel. Naruší stávající vyváženost vztahů podmínek pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost 
společenství obyvatel a výrazně ovlivní charakter území - specifický krajinný ráz místní části Háje. Nevytváří územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a nerespektuje cílové charakteristiky a typy krajiny.  
Návrh ÚP Zubří - přeložky silnice I/35 nerespektuje požadavek na zachování harmonie mezi člověkem a přírodou. Oblast, která 
je vymezená pro koridor přeložky je využívána pro chov skotu a podílí se na zachování tradic oblasti Valašska. Stávající 
zemědělské usedlosti a zemědělské plochy utváří společně s chovem skotu typický harmonický ráz krajiny, tradiční klidovou 
zónu Zubří, jež je mimo jiné cílem tisíců návštěvníků cyklostezky Rožnovská Bečva, vybudované s podporou fondů Evropské 
Unie, a vybudování přeložky značně sníží atraktivitu této rozsáhlé investice.  
Území vymezené pro přeložku silnice I/35 se nachází v záplavovém území, dochází k narušení ochrany dopravy před 
potenciálním rizikem přírodní katastrofy a současně přeložka znehodnotí nejúrodnější pozemky využívané k zemědělské 
prvovýrobě.  
Realizací přeložky by došlo také k ohrožení migračního koridoru velkých šelem a vydry říční z důvodu nadměrného hluku. 
Navrhovaná opatření podporující průchodnost kritických úseků neřeší hlučnost území.  
  
Nesouhlasím s argumentem záboru pozemků a staveb ve veřejně prospěšném zájmu. Návrh Územního plánu Zubří 
nerespektuje a zároveň omezuje práva a zájmy obyvatel místní části města Zubří, Háje.  
Vzhledem k výše uvedeným argumentům podávám námitku týkající se navrhované změny - stabilizace ploch pro přeložku 
silnice I/35 OS č. 70, 71, 72, 73, 74 a plochy technické infrastruktury pro elektrické vedení VVN T* č. 84. S uvedeným návrhem 
nesouhlasím a navrhuji jeho vynětí z projednávaného Územního plánu.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno, návrhová plocha pro dopravu DS č. 72 a plocha pro 
koridor technické infrastruktury T* č. 84 byla v dokumentaci návrhu územního plánu zachována beze změn.  
Územím města Zubří prochází dle platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, což je nadřazená územně-
plánovací dokumentace, v jeho jižní částí koridor veřejně prospěšné stavby pro dopravu nadmístního významu, 
označené v ZÚR Zlínského kraje jako PK06 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm šířky 200 m, určený pro přeložku 
komunikace I/35, sloužící jako obchvat města Zubří. Rovněž se zde nachází koridor pro veřejně prospěšnou stavbu 
technické infrastruktury nadmístního významu E11 Zubří - Hutisko šířky 600 m, určený pro umístění vedení VVN. Tyto 
koridory byly zahrnuty do územního plánu na základě těchto Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných dne 10.9.2008 
Zastupitelstvem Zlínského kraje a jejich aktualizace, která stanoví pro město Zubří, nacházející se v rozvojové oblasti 
nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko, úkol pro územní plánování „řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a 
koridorů vymezených ZÚR v území N-OB1“.  
Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené dokumentace, upřesnit jejich rozsah a zapracovat je do územního plánu. 
Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - plocha silniční dopravy, tvořená plochami DS č. 70, 71, 72, 73 
a 74, je zpřesněním tohoto koridoru, čímž dochází k jeho zúžení ze šířky 200 m v ZÚR na šířku max. 110 m v územním plánu. 
Trasa upřesněného koridoru pro dopravu vychází z Technické studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která byla 
zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. v r. 2004. 
 
Koridor pro dopravu je ve shodné trase situován již v současně platném územním plánu, schváleném dne 20.2.1996.  
V novém územním plánu je koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - plocha silniční dopravy, v 
dokumentaci zakreslen jako DS č. 70, 71, 72, 73, 74. Plocha pro umístění veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 
nadmístního významu - VVN je plocha T * č. 84.  
Veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená 
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Koridory PK06 a 
E11 jsou určeny pro stavby ve veřejném zájmu, v případě koridoru PK06 pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy v 
okrajových oblastech příhraničí a v případě E11 zajišťující zásobování regionu el. energií. 
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Některé z pozemků z listu vlastnictví navrhovatelů se v současné době nacházejí v koridoru pro silniční dopravu a v koridoru pro 
technickou infrastrukturu ze ZÚR. Trasa koridoru dopravy šířky 110 m je v územním plánu zpřesněna oproti původním 200 m ze 
ZÚR a koridor VVN šířky 70 m je zúžen oproti šířce 600 m ze ZÚR. Zpřesněním těchto koridorů ze ZÚR dochází tedy 
k podstatnému zmenšení plochy zakreslené na daných pozemcích, v územním plánu zařazených jako plochy zemědělské, resp. 
PUPFL, popř. plochy SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické. 
Upřesněním koridorů a jejich zmenšením dochází v nezbytně nutné míře k omezení vlastnických práv a k akceptovatelnému 
zásahu do krajiny. Jedná se o stavby nadmístního významu, určené v případě dopravní stavby pro zlepšení dopravní dostupnosti 
a dopravní obsluhy v okrajových oblastech příhraničí a v případě vedení VVN k zásobování předmětné oblasti elektrickou energií. 
Napojení koridoru technické infrastruktury (VVN) na území města Zubří je bezpodmínečně nutné, aby byla navázána trasa na 
území okolních obcí - koridor VVN vede z města Zubří, kde se napojuje na stávající rozvod VVN, prochází obcí Vidče, zde se 
napojuje na trasu již schválenou ve vydaném ÚP Rožnov pod Radhoštěm (nabytí účinnosti OOP 04/2011 dne 30.12.2011) a dále 
pokračuje do obce Vigantice, kterou prochází a končí na území obce Vigantice na hranici s obcí Hutisko-Solanec. 
 
Koridor pro dopravu je v této oblasti navržen již v současně platném územním plánu, schváleném dne 20.2.1996.  
Trasa upřesněného koridoru pro dopravu, navržená v novém územním plánu, je umístěna mimo hustě zastavěné území obce, 
které se nachází severně od komunikace I/35 a rovněž jižně od komunikace I/35 v návaznosti na tuto komunikaci. Návrhová 
trasa - koridor šířky 110 m -  je veden nejméně zastavěnou částí obce, v převážné části mimo zastavěné území tak, aby omezení 
zastavěného území bylo co možná nejmenší. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, vydané dne 10.9.2008 Zastupitelstvem 
Zlínského kraje, definují ve shodné trase koridor pro dopravu šířky 200 m, v současné době se tedy v koridoru pro dopravu ze 
ZÚR nachází podstatně větší část zastavěného území v okolí rodinných domů č.p. 20, 21 a 430, než v koridoru š. 110 m 
zúženém územním plánem, tedy v ploše DS č. 72, nacházející se na pozemcích podatelů a v plochách DS č. 70, 71, 73, 
74, tedy v územním plánem zpřesněném koridoru š. 110 m. V tomto případě je nutno definici „mimo zastavěné území obce“, 
uváděnou v územním plánu v souvislosti s plochou dopravy DS č. 70, 71, 72, 73, 74, chápat jako „mimo hustě zastavěnou 
část obce“ 
 
Co se týká předpokládané realizace přeložky silnice I/35 a zmiňovaných důsledků této realizace, toto bude řešeno v rámci 
územního řízení, není předmětem územního plánování. 
 
Námitka týkající se předpokládaného záboru ZPF: Pořizovatel prověřil zařazení návrhových ploch DS č. 70, 71, 72, 73, 74 do 
tříd ochrany ZPF, žádná z návrhových ploch se nenachází v I. ani II. třídě ochrany ZPF, tedy v území s nejvyšší třídou ochrany 
ZPF. Část plochy DS 74 se nachází ve IV. třídě ochrany, plocha DS 70, 71, 72 a část plochy DS 74 se nachází v V. třídě 
ochrany ZPF. III. třída ochrany ZPF jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 
v územním plánování využít pro výstavbu, IV. třída ochrany ZPF jsou půdy s podprůměrnou produkční schopností, V. třída 
ochrany ZPF jsou půdy s nízkou produkční schopností. Dotčený orgán ochrany ZPF - Krajský úřad ŽP, odbor životního 
prostředí a zemědělství ve svém Koordinovaném stanovisku ze dne 27.9.2013, č.j. KUZL 51223/2013, neshledal nedostatky ve 
vyhodnocení a zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF. Lze konstatovat, že Návrh územního plánu je plně v souladu se 
zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona a 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 se v případě návrhových ploch v ÚP Zubří nejedná 
o zábor zemědělsky hodnotného území. 
 
 
 
Námitka č. 34 ze dne 17.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1464 a 1465 v k.ú. Zubří podal p. námitku proti zařazení sousedního pozemku parc. č. 1468 
v k.ú. Zubří do ploch veřejného prostranství a současně požaduje zařazení sousedního pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
jakožto vlastník pozemků parc. č. 1464 a 1465, jak zapsáno na LV Č. 1053 pro k.ú. Zubří (dále jen "Pozemky"), se na Vás 
obracím v níže uvedené záležitosti týkající se návrhu opatření obecné povahy územního plánu obce Zubří, který byl veřejně 
projednán dne 10.7.2014 v obci Zubří (dále jen "Územní plán").  
Proti návrhu Územního plánu, a to konkrétně proti návrhu, kterým má být v rámci Územního plánu nově zřízena plocha 
veřejného prostranství označená č. 63 (dále jen "Veřejné prostranství"), čímž má být změněn způsob využití pozemku parc. č. 
1468, který přímo sousedí s mými Pozemky (dále jen "Sousední pozemek"), podávám v souladu s ust. § 52 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "StZ") a ve lhůtě stanovené při veřejném projednávání 
Územního plánu níže uvedené námitky.  
 
1)  Zásah do výkonu vlastnického práva ; 
Navrhované Veřejné prostranství zasahuje především do výkonu mého vlastnického práva k Pozemkům. Pozemky jsou ve 
vlastnictví naší rodiny řadu let, když já jsem je nabyl částečně v rámci dědické posloupnosti a částečně mi byly převedeny 
darovací smlouvou mou matkou. Rovněž i Sousední pozemek je ve vlastnictví naší rodiny, konkrétně mého syna Jana. 
Sousední pozemek mu byl převeden darovací smlouvou mou matkou (jeho babičkou), a to pro účely stavby rodinného domu v 
těsném sousedství (přímo sousedící) rodinného domu č.p. 786, který se nachází na Pozemcích, ve kterém jsem já, ale i mé děti 
vyrůstali a ve kterém nyní bydlím já, ale i moje matka a můj druhý syn Jakub.  

Sousední pozemek má můj syn Jan i nadále zájem využít pro účely stavby rodinného domu pro bytové potřeby jeho a jeho 
rodiny (v nedávné době se oženil a před dvěma měsíci se mu narodil syn). Ostatně s takovým využitím Sousedního pozemku 
bylo historicky počítáno i v rámci počáteční zástavby dané lokality, kdy na Pozemcích postavili rodinný dům moji rodiče. 
Sousední pozemek naopak nebyl nikdy využíván pro účely obdobné veřejnému prostranství.  

Skutečnost, že bylo dlouhodobým záměrem Sousední pozemek pro účely stavby rodinného domu využít, dokládá i to, že na 
jeho hranice byly dovedeny veškeré inženýrské sítě. Za tímto účelem byl, mimo jiné, při jeho hranici Sousední pozemek osázen 
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i ovocnými stromy, aby po dokončení stavby domu měl Sousední pozemek vlastní vzrostlý stromový porost. V průběhu let tak 
byly činěny úkony směřující k tomu, že v budoucnu bude Sousední pozemek ke stavbě domu využit. A to i s přihlédnutím k 
tomu, že v současné době není Sousední pozemek dle aktuálního územního plánu města Zubří evidován jako pozemek pro 
účely individuálního bydlení. Nicméně s ohledem na charakter okolních pozemků a poměry v dané lokalitě se dalo legitimně 
očekávat, že územní plán bude v tomto duchu jednou změněn. Skutečnost, že by se zde mělo někdy nacházet jakési veřejné 
prostranství, byla mimo realitu. O takovýto pozemek by ostatně nikdo neměl zájem.  

Umístění Veřejného prostranství na Sousední pozemek je tak nesystematické, nemá jakoukoli historickou souvislost, 
neodpovídá faktickému využívání Sousedního pozemku v současné době, je nekonzistentní s legitimním očekáváním jak mým, 
tak i ostatních vlastníků pozemků v dané lokalitě a není ani odůvodněno nějakou zásadní veřejnou potřebou. Alespoň z návrhu 
Územního plánu tyto skutečnosti neplynou.  

Z těchto skutečností se tedy podává, že návrh Územního plánu není v napadané části proporcionální, tedy jeho míra regulace 
je nepřiměřená ve vztahu k současnému využití Sousedního pozemku a s ohledem na poměry v dané lokalitě.  

Jakožto vlastník Pozemků nemám jakýkoli zájem na tom, aby byl Sousední pozemek využíván k účelu veřejného prostranství. Z 
tohoto využití mám daleko spíše obavy, neboť se tím nepochybně sníží komfort užívání Pozemků, jestliže tyto budou sousedit s 
prostranstvím, které bude veřejně přístupným. Bude zejména narušeno mé soukromí a bude to mít i další negativní vliv na 
užívání Pozemků z mé strany a strany mé rodiny. Mám proto daleko větší a zcela legitimní zájem na tom, aby Sousední 
pozemek nebyl pro účely veřejného prostranství využit, ale aby byl nadále využíván pro soukromé účely, např. pro stavbu 
rodinného domu.  
 
2)  Situace v dané lokalitě nevyžaduje, aby Sousední pozemek byl součástí Veřejného prostranství 
Veřejné prostranství dle mého názoru nemůže ani smysluplně plnit účel, který je mu v návrhu Územního plánu dosti uměle a 
neodůvodněně přisuzován. Nehledě na to, že tento účel nikdy v minulosti neplnilo. Ani v současné době není k tomuto účelu 
využíváno a lze si jen stěží představit, jak by tento účel měl být plněn v budoucnu. Jak ostatně plyne z textu návrhu Územního 
plánu, Veřejné prostranství je v této podobě navrhováno nově a dodatečně, aby oddělilo jiné plochy (zejména plochy výroby a 
skladování) od ploch sloužících k bydlení. Doplňkový charakter této plochy dokresluje i skutečnost, že pokud se v návrhu 
Územního plánu hovoří o plochách veřejného prostranství, jsou vypočítávány vždy plochy odlišné (označené jinými čísly) od 
Veřejného prostranství, které byly povětšinou dány historicky a přirozeně. To mimo jiné svědčí o podružné až dodatečné roli 
této plochy při plnění funkce veřejného prostranství. Její význam při plnění úkolů veřejného zájmu je proto víceméně nulový.  

Sousední pozemek je tak podle všeho do plochy Veřejného prostranství zahrnut jaksi do počtu, aniž by to mělo nějaký 
ospravedlnitelný a reálný důvod spočívající zejména ve veřejném zájmu. Jak plyne z níže uvedeného plánku, který je příslušnou 
výsečí návrhu Územního plánu, Sousední pozemek ze dvou stran sousedí jednak s pozemky (včetně mých Pozemků), které 
mají být určeny k bydlení a ze zbylých dvou stran je ohraničen jednak veřejnou komunikací (ulice Starozuberská) a dále 
příjezdovou cestou k nově stavěnému domu na parc. č. 1466. Tím je Sousední pozemek dokonale a přirozeně ohraničen a 
svým tvarem a hlavně velikostí je zcela shodný jako okolní pozemky, které jsou určeny nebo již byly užity ke stavbě rodinných 
domů. Takto vytvořený "ostrůvek" dle mého názoru nemůže funkci plochy veřejného prostranství plnit ani vzdáleně. Nehledě na 
to, že k tomu, aby Veřejné prostranství oddělovalo plochy určené k výrobě a skladování od ploch sloužících k bydlení, není 
nezbytné, aby součástí Veřejného prostranství byl i Sousední pozemek. Sousední pozemek je poslední plochou v rámci 
navrhovaného Veřejného prostranství, navíc je od zbylých ploch Veřejného prostranství již nyní oddělen příjezdovou cestou k 
nově stavěnému domu na pozemku parc. č. 1466. Již nyní je tak navrhovaná plocha Veřejného prostranství rozdělena, což 
pojmově vylučuje, aby roli, kterou jí přisuzuje Územní plán, plnila.  

Dle mého názoru tedy ničemu nebrání, aby Sousední pozemek byl v Územním plánu rovněž zařazen do ploch sloužících pro 
účely individuálního bydlení, když zbylá část Veřejného prostranství, pokud je vůbec nezbytné takovouto plochu v Územním 
plánu pro danou lokalitu vymezovat, je zřejmě způsobilá funkci veřejného prostranství plnit, ačkoli s ohledem na poměry v 
daném místě je to poměrně absurdní záměr. Uvedenou úpravou návrhu Územního plánu, resp. jeho změnou veřejný zájem 
(který je i tak v tomto případě značně sporný) nijak dotčen ani ohrožen nebude. Naopak nedojde k nedůvodnému zásahu do 
mého vlastnického práva k Pozemkům, kterému se hodlám při využití všech právních prostředků ochrany bránit.  

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
Pan  je majitelem pozemků parc. č. 1464 a 1465 v k.ú. Zubří, nacházejících se v ploše bydlení, na pozemku parc. č. 1465 stojí 
stávající RD. V původním územním plánu byl sousední pozemek pana - pozemek parc. č. 1468 v k.ú. Zubří - zařazen částečně 
jako ochranná zeleň v zastavěném území, která slouží k oddělení plochy stávajícího bydlení  od navržených ploch výroby a 
technických zařízení, částečně se na pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Zubří nacházela v ÚPN SÚ Zubří návrhová plocha pro výrobu. 
Dle katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 1468 v k.ú. Zubří zařazen jako orná půda. Pozemek parc. č. 1468 v k.ú. Zubří se dle 
ÚPN SÚ Zubří nachází v sousedství plochy pro bydlení, ze severní strany navazuje pozemek na komunikaci na Staré Zubří, 
naproti pozemku přes komunikaci je situována stávající plocha výroby, původně zemědělský areál. Východně a jižně od pozemku 
se nacházejí dle ÚPN SÚ Zubří další pozemky plochy výroby.  
Podél pozemku je vedena kanalizace, na okraji pozemku je ukončen stávající plynovod a v blízkosti se rovněž nachází vedení 
NN. Pozemek není napojen na rozvod vody.  
 
Majiteli pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Zubří byl pozemek darován za účelem stavby rodinného domu. Podle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru Zubří však na pozemku objekt bydlení umístit nelze (plocha ochranné zeleně a částečně plocha 
výroby a technických zařízení) a s ohledem na funkční využití okolních pozemků (ze severní, východní a jižní strany pozemku se 
nachází plocha výroby) není jeho zařazení na bydlení vhodné a nelze předpokládat jeho změnu na bydlení bez dalších změn 
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územního plánu, není zřejmé, z jakých podkladů vycházelo legitimní očekávání podatele, že budoucí využití sousedního 
pozemku bude pro bydlení. 
 
Při tvorbě nového územního plánu Zubří bylo nově stanoveno pro jednotlivé pozemky funkční využití. Územní plán stanoví 
funkční využití ploch, pro sousední pozemek parc. č. 1468 v k.ú. Zubří bylo s ohledem na jeho dosavadní zařazení v územním 
plánu, s ohledem na funkční využití okolních pozemků (bydlení a výroba) a v návaznosti na jeho skutečné využití (převážně 
ochranná zeleň) navrženo funkční využití P* - plochy veřejných prostranství, které oddělují stávající plochu bydlení od stávajících 
i návrhových ploch pro výrobu. Toto oddělení funkčních ploch je nutné z urbanistického hlediska, aby byla zajištěna dostatečná 
pohoda stávajícího bydlení a bylo zabráněno rušivým vlivům výroby na bydlení. Návrhem veřejného prostranství P* č. 63 je 
doplněn navrhovaný veřejný prostor. 
 
Co se týká současného využití sousedního pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Zubří, v územním plánu navrženém jako plocha 
veřejných prostranství P* č. 63, pěstování plodin na sousedním pozemku, obhospodařování pozemku a výsadba stromů je 
v souladu se zařazením pozemku v katastru nemovitostí. Zakreslením návrhové plochy do územního plánu se vlastnické právo 
k danému pozemku nemění, vlastník sousedního pozemku může užívat pozemek nadále jako dosud a zachovat jeho stávající 
využití.  
Předkupní právo může obec uplatnit dle § 101 stavebního zákona pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství 
v rozsahu vymezeném územně plánovací dokumentací. Vlastník pozemku, u kterého vzniklo předkupní právo podle tohoto 
zákona, má povinnost v případě zamýšleného úplatného převodu nabídnout oprávněné osobě tento k odkoupení postupem a za 
podmínek podle tohoto zákona. V případě obce není povinností uplatnit toto předkupní právo, nelze tedy nyní hovořit v případě 
zakreslení návrhu funkčního využití pozemku do územního plánu o zásahu do svobodného nakládání se soukromým majetkem.  
 
Pořizovatel prověřil v textové části návrhu a odůvodnění územního plánu a ve výkresové části územního plánu informace o 
veřejných prostranstvích a konstatuje jejich správnost. Nelze určit, z jakých údajů podatel vyvozuje rozličný význam jednotlivých 
ploch a na základě čeho stanoví důležitost či podružnost jednotlivých ploch veřejného prostranství. 
 
Sousední pozemek parc. č. 1468 v k.ú. Zubří byl v návrhu územního plánu Zubří navržen jako plocha veřejných prostranství P*63 
ve všech stupních projednání návrhu územně plánovací dokumentace – v návrhu územního plánu pro společné jednání i 
v návrhu ÚP pro veřejné projednání. V návrhu územního plánu pro veřejné projednání byla jižně od sousedního pozemku parc. č. 
1468 navržena plocha bydlení BI č. 4, která však byla po veřejném projednání na základě námitek vlastníků změněna a na 
pozemku jižně od sousedního pozemku parc. č. 1468 bylo zakresleno veřejné prostranství. Přestože v dokumentaci k veřejnému 
projednání pozemek parc. č. 1468 ze dvou stran navazoval na plochy bydlení, z východu na plochu veřejného prostranství a ze 
severu přes silnici na plochu výroby, po opakovaném veřejném projednání bylo funkční využití okolních pozemků na základě 
námitek upraveno do stavu, jak bylo navrženo v dokumentaci pro společné jednání, tedy že sousední pozemek ze západní strany 
nyní navazuje na bydlení, z jižní strany na veřejné prostranství a z východu a severu na plochy výroby. 
Vzhledem k umístění sousedního pozemku parc. č. 1468 v k.ú. Zubří a jeho návaznosti na další plochy funkčního využití  nebylo 
majiteli sousedního pozemku vyhověno v jeho žádosti o zařazení pozemku parc. č. 1468 do ploch s funkčním využitím pro 
bydlení. 
 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a 
míru využití zastavěného území (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona).  
 
Nelze dovodit, jakým způsobem dochází zakreslením návrhové plochy veřejného prostranství na sousedním pozemku do 
územního plánu ke zkrácení vlastnického práva podatele k pozemkům parc. č. 1464 a 1465 v k.ú. Zubří. 
 
 
 
Námitka č. 35 ze dne 17.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří podal p. námitku proti zakreslení plochy P* č. 67 na těchto 
pozemcích do územního plánu a žádal o zahrnutí plochy P* č. 67 zpět do plochy bydlení BI č. 40.  
 
Znění námitky: 
Námitka se týká konkrétně pozemku č. 4787/1 a 4786/1 k. úz. Zubří, k ploše označené jako P*67.  
K této ploše mám požadavky:  
1) šíře plochy- max. 4 metry, popř. jednání kolik je potřeba pro jednosměrný provoz  
2) plocha nebude ve výkrese zakreslena a zapsána jako komunikace nebo plocha veřejných prostranství, ale jako část 
pozemku 4787/1, 4786/1- podléhající územní studii BI č.40, v případě nedořešení územní studie do data uvedeného - zadání 
ÚP Zubří, sloučení s plochou a charakterem pozemku 4787/1, 4786/1 
 
S ohledem na uvedené, žádám o zahrnutí mé námitky, k ploše P*67 na pozemku p.č.4787/1 a 4786/1 v k. úz. Zubří, ke 
schválení v Územním plánu města Zubři.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá 
 
Odůvodnění: 
P.  podal připomínku po společném jednání dne 18.9.2013 jako připomínku č. 20. Připomínka směřovala proti zahrnutí jeho 
pozemků parc. č. 4787/1 a 4786/1 k. ú. Zubří do plochy BI č. 40, pro kterou územní plán předepisuje zpracování územní studie. 
Připomínce bylo vyhověno částečně v rozsahu podstatných částí pozemků 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří, které byly nově 
vymezeny jako zastavěné území, umožňující realizaci rodinného domu bez nutnosti řešení územní studie pro plochu BI č. 40, 
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na menší části těchto pozemků bylo navrženo veřejné prostranství P* č. 67, které je navrženo pro zajištění dopravní obslužnosti 
návrhové plochy BI č. 40. 
K veřejnému projednání podatel podal námitku s žádostí, aby šíře plochy veřejného prostranství P* č. 67 byla max. 4 metry. 
Tato žádost byla zamítnuta, jelikož neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb., která stanoví minimální šíři veřejného 
prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace pro obousměrný provoz, na 8 m, při jednosměrném provozu lze tuto šíři 
snížit na 6,5 m. Šířku danou návrhem územního plánu již tedy nelze dále snižovat. 
Dále podatel navrhoval možnost změny plochy veřejných prostranství na bydlení jako součást plochy BI 40, tento požadavek byl 
vyhodnocen jako nekoncepční a byl zamítnut. 
P. podal po opakovaném veřejném projednání obsahově shodnou námitku s touto námitkou č. 35, podanou po veřejném 
projednání, viz námitka č. 17 po opakovaném veřejném projednání podle § 52 stavebního zákona. 
 
 
 
Námitka č. 36 ze dne 18.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří podala p. spolu s p (není vlastníkem pozemku) námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p. k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p., který není majitelem pozemku, bylo vyhodnoceno jako připomínka č. 3 k veřejnému projednání. 
 
Znění námitky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2462 v k. ú. města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 odst. 
2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto námitky k 
projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2462 v k. Ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že projektant zcela chybně vyhodnotil možnost zařadit pozemek parcely č. 2462 do ploch 
určených pro bydlení.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, nebo se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který projektant nezařadil pozemek parcely č. 2462 do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, 
že chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2462 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná sít' ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu. Tímto Vás žádáme o prošetření 
námitky, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v jejich žádosti o zařazení pozemku parc. č. 2462 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha ÚSES z původního územního plánu se novým územním 
plánem nezměnilo, dle nového územního plánu je ve stejné trase jako v původním územním plánu na převážné části pozemku 
zakreslen lokální biokoridor, severní okraj pozemku se nachází v plochách zemědělských. 
V případě pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek v území NATURA 2000 v oblasti se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu, příjezd k pozemku by bylo nutné zbudovat napříč loukou. Pozemek není napojen na řádnou pozemní 
komunikaci, jak podatelé uvádějí. Pozemek parc. č. 2462 navazuje na pozemek parc. č. 2460, který je zapsán v KN jako ostatní 
plocha – ostatní komunikace, zpevněná komunikace se však zde nenachází, pozemek parc. č. 2460 rovněž není zapsán 
v pasportu komunikací obce jako komunikace.  
Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a 
odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Na části pozemku se jak 
v původním územním plánu, tak v návrhu nového územního plánu, nachází biokoridor ÚSES.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Důvod 
nezařazení pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří mezi zastavitelné plochy je podrobně popsán v Souhrnném odůvodnění 
rozhodnutí o námitce. Územní plán vzniká spoluprací obce s projektantem a pořizovatelem, k návrhu územního plánu se v 
průběhu projednání vyjadřují dotčené orgány a další subjekty a rovněž obyvatelé obce a majitelé pozemků prostřednictvím 
připomínek a námitek. Územní plán je tedy výsledkem celého náročného procesu projednání, dotčený orgán SCHKOB, hájící 
veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, který posuzuje a vyhodnocuje možný dopad navrhované stavby 
na řešené území z hlediska možného dotčení krajinného rázu, je pouze jedním z orgánů, vyjadřujícím se v procesu 
tvorby územního plánu. 
 
Povolení stavby studny a přítomnost elektrického vedení na pozemku neznamená, že bude pozemek automaticky zařazen do 
územního plánu jako zastavitelná plocha. (viz rovněž rozsudek NSS č. 8 Ao 1/2007 - 94). 
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Co se týká žádosti o nové posouzení možnosti zařazení pozemku do ploch určených k bydlení, tato žádost byla shodně 
vyhodnocena již v předchozím projednání tohoto územního plánu – byla zamítnuta. Územní plán zpracovává projektant – 
urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního plánu na základě svých odborných 
kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem k velkému 
množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu obce je, aby 
z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
P. spolu s p. podali připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří do projednání územním plánem pro bydlení 
již dne 30.8.2013 dle § 50 stavebního zákona, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 5, připomínce 
nebylo vyhověno a pozemek nebyl zahrnut do projednání územním plánem na změnu funkčního využití na bydlení. 
 
 
 
Námitka č. 37 ze dne 16.7.2014 
 
 
Vlastník pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří podal námitku proti nezařazení pozemku, který se nacházel v současně platném 
územním plánu jako plocha výroby, do návrhu územního plánu. Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů 
namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Svůj postoj k provedenému návrhu (ÚP Zubří) jsem vyjádřil již dopisem ze dne 19.9.2013, adresovanému Městskému úřadu v 
Rožnově pod Radhoštěm, Odboru výstavby a ÚP, přičemž mé stanovisko ve věci je neměnné a shodné se stanoviskem vlastníků 
pozemku m.j. parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří - t.j. požaduji, aby pozemek parc. č. 5347/1 (v k.ú. Zubří) byl zařazen do nového 
územního plánu města shodně, jak je veden dle dosud platného územního plánu, t.j. jako zóna pro výrobu s dalšími podmíněně 
či nepodmíněně přípustnými činnostmi a tvořil tak společnou zónu s pozemkem parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří. 
V opačném případě se budu domáhat náhrady škody, která mi takovouto změnou vznikne. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.   
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebyla do nového územního plánu převzata plocha výroby ze stávajícího územního 
plánu, která se v tomto územním plánu nacházela na části pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří.   
Na pozemku parc. č. 5347/1 o výměře 22765 m2 v obci a k.ú. Zubří se v současně platném územním plánu sídelního útvaru 
Zubří ze dne 20.2.1996 nachází na části pozemku návrhová plocha pro výrobu, na části tohoto pozemku návrhová plocha pro 
komunikaci – návrh obchvatu silnice I/35 - a na jižním okraji pozemku plocha biokoridoru. Od doby vydání územního plánu v r. 
1996 neproběhlo na daných pozemcích žádné územní řízení, pozemek nebyl využit pro žádnou výrobní ani jinou stavbu.  
Současně přes pozemek parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří vymezují Zásady územního rozvoje Zlínského kraje plochu silniční dopravy - 
koridor nadmístního významu PK06 šířky 200 m (tj. 100 m od osy návrhové komunikace) pro komunikaci I/35 v ploše, zahrnující 
takřka celý pozemek. Koridor je určený pro přeložku komunikace I/35, sloužící jako obchvat města Zubří. Jedná se o stavbu 
nadmístního významu, určené v případě této dopravní stavby pro stavbu ve veřejném zájmu pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
dopravní obsluhy v okrajových oblastech příhraničí.  
Veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená 
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.  
Jedná se o koridor zařazený do územního plánu na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných dne 
10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje, a jejich aktualizace, která stanoví pro město Zubří, nacházející se v rozvojové oblasti 
nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko, úkol pro územní plánování „řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a 
koridorů vymezených ZÚR v území N-OB1“.  
Na jižní straně zasahuje do pozemku dle ZÚR Zlínského kraje koridor ÚSES, označený v ZÚR ZK jako PU149.  
Nový územní plán navrhuje na pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří zpřesnění koridoru pro dopravu DS 74, ve zbývající části 
pozemku je navržena plocha Z - Plocha zemědělská. 
Celý pozemek parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří se nachází v záplavovém území řeky Bečvy Q20 (dvacetiletá voda).  
Nový územní plán vychází ze základní koncepce rozvoje území města Zubří, jejímž jedním z bodů je respektovat princip 
„nenavrhovat zastavitelné plochy v záplavovém území“, který vychází z Politiky územního rozvoje ČR a ZÚR Zlínského kraje 
(Návrh ÚP - Textová část, kap. B.1). Z řešení územního plánu byl vypuštěn záměr rozvojové výrobní plochy ležící v záplavovém 
území Rožnovské Bečvy, který byl navržen v původní územně plánovací dokumentaci. Uvedeným řešením tak dochází 
k minimalizaci rizika povodňových škod.  
Návrhové plochy v záplavovém území lze dle priority (26) Politiky územního rozvoje České republiky 2008, vydané usnesením 
Vlády České republiky dne 20.7.2009 a ZÚR Zlínského kraje, vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 a jejich 
aktualizací, která nabyla účinnosti dne 5.10.2012, vymezit pouze ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech 
(například když celá obec leží v záplavovém území), vymezování zastavitelných ploch v záplavovém území je v rozporu s touto 
prioritou (26) Politiky územního rozvoje ČR 2008 a ZÚR Zlínského kraje. Plochu pro výrobu na pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. 
Zubří v souladu s § 58 stavebního zákona je nutno chápat jako plochu návrhovou, tj. zastavitelnou, není možné tento pozemek 
zahrnout do zastavěného území. Při zpracování nového územního plánu se plochy, které nejsou zastavěny stavbami zapsanými 
do katastru nemovitostí, zahrnují do návrhových ploch i v případě, že již byly jako návrhové plochy zakresleny v původním 
územním plánu.  
Důvodem vypuštění záměru je převyšující veřejný zájem na ochraně území ležícího v záplavovém území. (Odůvodnění ÚP – 
textová část, kap. A.1, A.2). 
Nový územní plán zpřesňuje významné záměry z nadřazené dokumentace (ZUR ZK). Územní plán je povinen koridory 
vymezené v ZÚR zpřesnit a zakreslit do územního plánu, projektant nemůže tyto koridory bez projednání Zásadami územního 
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rozvoje měnit a vést v jiné trase, než je zakreslena v ZÚR. Na pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří navrhuje ÚP zpřesnění 
koridoru pro dopravu – plochu pro silniční dopravu DS 74, po tomto zpřesnění má koridor šířku 110 m a méně. Trasa 
upřesněného koridoru vychází v novém územním plánu z Technické studie "Silnice I/35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která 
byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. v r. 2004, a je umístěna mimo hustě zastavěné území obce. V 
případě návrhové plochy koridoru pro dopravu se jedná o koridor nadmístního významu pro veřejně prospěšnou stavbu - silniční 
stavbu. 
Konstrukce dopravní stavby v současné době není známá. Problematika odtokových poměrů, která může být ovlivněna 
konstrukcí komunikace, bude řešena až ve fázi stavebního řízení při povolování stavby této komunikace.  
Zpráva "Posouzení vlivu výstavby průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na odtokové 
poměry" (číslo zakázky H-07/46 z ledna 2008), kterou nechali zpracovat vlastníci sousedních pozemků a jejímž výsledkem bylo 
provedení výpočtů a vyslovení závěrů, byla pořízena ve fázi územního řízení pro umístění stavby na sousedním pozemku, 
obdobné posouzení pro obchvat komunikace se bude provádět v případě územního řízení při povolení stavby komunikace. 
Co se týká řešení náhrad škody, o náhradách je rozhodováno samostatným postupem, není předmětem územního plánování a 
není řešeno Opatřením obecné povahy. 
 
Ing. podal připomínku dle § 50 stavebního zákona již dne 20.9.2013, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako 
připomínka č. 55, připomínce nebylo vyhověno. 
 
 
 
Námitka č. 38 ze dne 20.6.2014 
Ředitelství silnic a dálnic, Brno  
ze dne 18.6.2014, zn. 001710/11300/2014 
 
Majetkový správce silnice I. třídy podal námitku proti způsobu zapracování plochy pro dopravu pro přeložku silnice I/35 do 
návrhu územního plánu. Z důvodů obsahových a jelikož se jedná o oprávněného investora dle § 52 odst. (2) stavebního 
zákona, je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Zubří vznášíme jako majetkový správce silnice I. třídy a 
jako oprávněný investor (výhledově majetkový správce) přeložky silnice I/35 podle Stavebního zákona § 52 odst. 2 námitky 
resp. připomínky dle odst. 3.  
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:  
I/35  st. hr. - Liberec - Hradec Králové - Olomouc - Lipník nad Bečvou - Val. Meziříčí - st. hr.,  
III /01877  Zubří - průjezdná,  
III /01878  Zubří - Staré Zubří.  
Silnice I/35 je v majetku státu, silnice III. třídy jsou v majetku Zlínského kraje (ZK).  
K návrhu Územního plánu Zubří jsme se vyjádřili spisem č.j. 002807/11300/2013 dne 26. září 2013.  
K návrhu jsme měli připomínky, připomínky byly zapracovány jen částečně.  
Do návrhu ÚP Zubří jsme požadovali zapracovat tuto zpracovanou dokumentaci:  
Technická studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s 
r.o. v r. 2004. Dokumentace byla zaslána 21. října 2010 v rámci aktualizace ÚAP ORP Rožnov pod Radhoštěm na MěÚ Rožnov 
p. R.  
V návrhu ÚP není správně vymezena plocha pro dopravu pro umístění přeložky silnice I/35. Plocha není stanovena na základě 
zpracované technická studie "Silnice I/35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm" (dále jen TS), ze které je potřeba při stanovování 
plochy pro dopravu vycházet. Plochu pro dopravu pro umístění silnice I /35 požadujeme navrhnout minimálně o šířce budoucího 
silničního ochranného pásma tzn. 50 m od osy přilehlého jízdního pásu (včetně výhledových křižovatek). Do doby vydání 
pravomocného územního rozhodnuti o umístění stavby nelze vymezit plochu pro dopravu menší, než je uvedeno. - Požadavek 
ŘSD ČR byl již uveden v návrhu zadání ÚP (č. j.001332/11300/2011 ze dne 11. 4. 2011,) následně u společného jednání o 
Návrhu ÚP. Upozorňujeme, že jižně zastavěného území obce je v ZUR ZK směrován dopravní koridor označený jako PK 06 pro 
silnici I /35 Valašské Meziříčí - Rožnov p. R. o šířce 200 m, jehož zúžení nelze v ÚP vymezit tak, jak je v návrhu ÚP zakresleno. 
V případě neakceptování našeho požadavku, požadujeme ponechat koridor dle ZÚR ZK 200 m.  
V textu OOP, Návrhu i Odůvodnění je uvedeno, že jsou splněny požadavky MO a ŘSD ČR včetně zapracování TS, s tímto 
tvrzením nesouhlasíme.  
Do upravených ploch pro přeložku silnice I/35 začleňte i části stávající silnice I/35, které vedou v souběhu s navrhovanou 
přeložkou - jedná se o plochy i.č. 70 a 74 na okrajích k.ú., rovněž také část areálu ČOV.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce bylo vyhověno v rozsahu úpravy osy navržené komunikace dle technické studie a úpravy napojení koridoru dopravy na 
stávající komunikaci 
Námitka se zamítá v rozsahu požadavku na začlenění části areálu ČOV do koridoru pro dopravu 
 
Odůvodnění: 
Námitka byla telefonicky projednána se zástupcem ŘSD a bylo dohodnuto toto: 
Námitce bylo vyhověno částečně v rozsahu vyhovění požadavku úpravy osy navržené komunikace dle technické studie  "Silnice 
I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm“.  Osa současně zakresleného koridoru pro dopravu byla převzata do dokumentace z 
podkladů JÚAP, jev 090, původ prvku „Silnice I. třídy - návrh -L“ - ŘSD ČR, odbor silniční databanky dle rozhodnutí MDS OPK 
č.j. 23282/98-120, nerozporovaných ŘSD dne 2.6.2010 dopisem č.j. 002225/10330. Na základě připomínky ŘSD bylo zjištěno, 
že tato osa dříve nerozporovaná ŘSD a zakreslená v JÚAP není totožná s osou navržené komunikace I/35 z technické studie " 
Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm“.  
V dokumentaci byla upravena osa koridoru pro dopravu resp. plochy pro dopravu a dle ní i koridor pro dopravu včetně nájezdu 
na stávající komunikaci I/35 ve východní části obce a koridor byl upraven i v místě napojení návrhu nové komunikace I/35 na 
komunikaci I/35 stávající.  
Požadavek na začlenění části areálu ČOV do koridoru pro dopravu je v rozporu s konstatováním z technické studie, která uvádí, 
že „zájmové území je vymezeno koridorem stanoveným v územním plánu průchodem mezi čističkou odpadních vod a nově 
vybudovanými podnikatelskými areály“, požadavek na začlenění části areálu ČOV do koridoru pro dopravu nebyl akceptován s 
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ohledem na veřejný zájem na čištění odpadních vod v ČOV.  
 
 
Znění námitky: 
Upozorňujeme na nutnost respektovat mimo souvisle zastavěné území silniční ochranné pásmo (dále SOP), které je podle § 30 
Zákona Č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích u silnic I. třídy územím o šířce 50 m od osy silnice nebo přilehlého jízdního 
pásu a u silnic II. a III. tř. vymezeno územím o šířce 15 m na každou stranu od osy silnice. SOP jsou území se zvláštním 
režimem, jejichž využití podléhá souhlasu silničního správního úřadu. Souvisle zastavěné území obce stanovuje §30 odst. 3 
Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Novela silničního zákona 13/1997 Sb., platná 
od 1. 7. 2011, upřesňuje souvisle zastavěné území obce. Požadujeme doplnit do Koordinačního výkresu a výkresu Dopravní a 
technické infrastruktury (jedná se o stávající limity v území, které jsou platné ze Zákona).  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Data ochranných pásem nebyla předána příslušnými poskytovateli do databáze ÚAP ORP Rožnov pod Radhoštěm, které jsou 
podkladem pro tvorbu územních plánů, tudíž ochranné pásmo komunikace I. a III. třídy v koordinačním výkrese nebylo 
vyznačeno. V případě, že příslušní poskytovatelé pro silnice I. a III. třídy poskytnou tato ochranná pásma pořizovateli, budou 
ochranná pásma pro komunikaci I. a III. třídy do Koordinačního výkresu a výkresu Dopravní a technické infrastruktury rovněž 
doplněna. 
 
 
Znění námitky: 
Požadujeme do Koordinačního výkresu a výkresu Dopravní a technické infrastruktury zakreslit maximálně správnou osu 
přeložky silnice I/35 a připojení obce dle citované TS. Zakreslení stávající I/35 dvojitou čarou je nežádoucí, nadbytečné, ÚP má 
řešit plochy a limity v území.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění: 
Námitce bylo vyhověno, v dokumentaci byla upravena osa přeložky silnice I/35, plocha koridoru a připojení obce dle citované 
TS. Do pokynů projektantovi byl dán požadavek nezakreslovat komunikaci dvojitou čarou, bylo opraveno v dokumentaci. 
 
 
Znění námitky: 
Opravené návrhové plochy pro dopravu požadujeme uvést také v tabulce v kap. G.1. Vymezení veřejně prospěšných staveb. 
Uvedená citace: "Pro stavbu přeložky silnice I/35 v navržených plochách OS Č. 70 - 74 a označených ve Výkrese veřejně 
prospěšných staveb, opatření a asanací jako OS1 (ZUR) vyplývá veřejná prospěšnost ze Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje (PK06)" - je nedostatečná.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Jelikož veřejná prospěšnost stavby přeložky I/35 vyplývá ze ZÚR, není uvedena v tabulce „G.1 Vymezení veřejně prospěšných 
staveb“ (VPS), které pro svoji potřebu stanoví obec. 
 
 
Znění námitky: 
Dále požadujeme u silnice I. třídy neuvádět předpokládané silniční návrhové kategorie, požadujeme z textu odstranit.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje 
 
Odůvodnění: 
Uvedení předpokládané silniční kategorie (Odůvodnění, kap. A.3, str. 16) bylo z dokumentace vypuštěno. 
 
 
Znění námitky: 
V Odůvodnění je uvedeno na str. 16: "Základní silniční síť, zejména silnice I. třídy, je územním plánem stabilizována jako plochy 
pro silniční dopravu. V zastavěném území se jedná o plochy veřejných prostranství." U silnice I. tř. se i v zastavěném území 
jedná vždy o plochu pro dopravu! Požadujeme úpravu textu.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje 
 
Odůvodnění: 
Věta na str. 16 byla upravena na „v zastavěném území u ostatních komunikací se jedná buď o plochu dopravy, nebo plochy 
veřejných prostranství. 
 
 
Znění námitky: 
S předloženým návrhem Územního plánu Zubří nesouhlasíme.  
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je bezpředmětná 
 
Odůvodnění: 
Po telefonické konzultaci se zástupcem ŘSD byla námitka vyhodnocena v souladu s požadavky, dohodnutými se ŘSD, na 
základě tohoto jednání byl dán pokyn projektantovi k úpravě územního plánu. Dokumentace byla upravena v souladu s 
požadavky dohodnutými s ŘSD. 
 
 
 
 

Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. při opakovaném veřejném projednání 
 
Námitka č. 1 ze dne 26.1.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří podala p. spolu s p. (není vlastníkem pozemku)  námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p. k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p., který není majitelem pozemku, bylo vyhodnoceno jako připomínka č. 1 k opakovanému veřejnému projednání. 
 
Znění námitky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2462 v k. ú. Města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 odst. 
2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto námitky k 
projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2462 v k. Ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že je zcela chybné vyhodnocení možnost zařadit pozemek parcely č. 2462 do ploch určených 
pro bydlení.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, nebo se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který nebyl pozemek parcely č. 2462 zařazen do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, že 
chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2462 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná sít' ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu. Tímto Vás žádáme o prošetření výše 
uvedených důvodů, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
P. a p. podali připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří do projednání již dne 30.8.2013 dle § 50 
stavebního zákona po společném jednání, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 5, připomínce nebylo 
vyhověno a pozemek nebyl zahrnut do projednání. 
Dále podala p. a p. námitku dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání dne 18.7.2014 jako námitku č. 36, námitka p. 
byla zamítnuta. Obsahově shodnou námitku dali podatelé i po opakovaném veřejném projednání dne 26.1.2015 jako námitku č. 
1. 
 
Odůvodnění námitky č. 1, podané po opakovaném veřejném projednání - viz odůvodnění námitky č. 36, podané dle § 52 
stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
Co se týká žádosti o nové posouzení možnosti zařazení pozemku do ploch určených k bydlení, tato žádost byla shodně 
vyhodnocena již v předchozích projednáních tohoto územního plánu – byla zamítnuta. Územní plán zpracovává projektant – 
urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního plánu na základě svých odborných 
kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem 
k obrovskému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu 
obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
 
 
Námitka č. 2 ze dne 26.1.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří podala p.  spolu s p.  (není vlastníkem pozemku) námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
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Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p.  k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p. , který není majitelem pozemku, bylo vyhodnoceno jako připomínka č. 2 k opakovanému veřejnému projednání. 
 
Znění námitky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2463 v k. ú. Města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 odst. 
2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o 
vysvětlení k projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2463 v k. ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu, části pozemku je veden koridor ÚSES a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že je zcela chybné vyhodnocení možnost nezařadit pozemek parcely č. 2463 do ploch určených 
pro bydlení.  
Pokud své stanovisko opírá o to, že pozemek se nachází v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, pak znovu dokládáme 
kopii závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 05.10.2006 k možnému umístění stavby 
rodinného domu na předmětném pozemku. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se pozemek nachází na území chráněné 
krajinné oblasti Beskydy, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny právě Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy a její 
stanovisko ve vztahu k řešení jednotlivých ploch by tak mělo být pro projektanta zpracovávajícího územní plán závazné 
a měl by z něho vycházet a o ně se opírat.  
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve svém stanovisku souhlasí s možnou výstavbou na pozemku z důvodu, že 
předmětný pozemek navazuje na zastavěnou plochu. SCHKO ve svém stanovisku po ověření situace na místě samém 
dospěla k závěru, že zařazením pozemku parcely č. 2463 do ploch určených pro umístění rodinného domu nedojde k 
narušení krajinného rázu dané lokality a vydala pro možné umístění stavby na daném pozemku souhlas dle ust. § 12 
odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody krajiny formou závazného stanoviska.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, neboť se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který projektant nezařadil pozemek parcely č. 2463 do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, 
že chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2463 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná síť ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Dále bychom chtěli upozornit, že jsme se setkali v 11/2014 (v budově MěÚ Zubří) s Ing. Pavlem Plíškem a mluvili jsme 
o našem problému. Bylo nám řečeno, že on jako zpracovatel pozemkových úprav nevidí problém, náš požadavek 
zařadit do pozemkových úprav. 
Na změnu ÚP čekáme 9 let a prozatím to byly jen neustálé sliby. V r. 2007 nám byl požadavek zamítnut, že prioritou je 
železniční přejezd do města Zubří. V r. 2011 byla Vaše odpověď, že  všechny žádosti jsou přesunuty na rok 2013, kdy 
bude velká změna v ÚP. V listopadu 2013 nám bylo řečeno, že jsme v ÚP města Zubří. Když jsem v lednu 2014 zjistila 
(informovala jsem se na ÚP a Odboru výstavby Rožnov pod Radh.), že tam nejsme zařazeni. Volala jsem p. 
Randusovi (bývalý starosta), který mě tuto informaci řekl v listopadu 2013. Ptala jsem se, jaký je důvod, že se situace 
změnila. Do dnešního dne jsem nedostala odpověď... 
 
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu.  
Tímto Vás žádáme o prošetření výše uvedených důvodů, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
P. a p. podali připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do projednání již dne 20.8.2013 dle § 50 
stavebního zákona po společném jednání, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 2, připomínce nebylo 
vyhověno a pozemek nebyl zahrnut do projednání územním plánem jako pozemek určený pro změnu funkčního využití pro 
bydlení. 
Dále podala p a p. námitku dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání dne 17.7.2014 jako námitku č. 28, námitka byla 
zamítnuta. Obsahově shodnou námitku dali podatelé i po opakovaném veřejném projednání dne 26.1.2015 jako námitku č. 2. 
 
Odůvodnění námitky č. 2 podané po opakovaném veřejném projednání - viz odůvodnění námitky č. 28, podané dle § 52 
stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
Co se týká zpracování pozemkových úprav, které projednává Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, zařazení 
pozemku do pozemkových úprav, řešících přístupy na zemědělské pozemky a odvodnění pozemků, nemá vliv na zařazení 
pozemku do územního plánu pro výstavbu. 
Pozemek se nachází ve volné krajině, netvoří proluku mezi zastavěnými stavebními pozemky a navazuje na zastavěné území 
pozemku rodinného domu pouze v šířce cca 15 m. Přestože tedy pozemek v  omezeném rozsahu přímo navazuje na plochu 
zastavěnou jedním rodinným domem, neznamená to, že se jedná o proluku a že tento pozemek bude do územního plánu 
zařazen jako stavební – viz odůvodnění výše.  
 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona.  
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna v rámci všech projednání dálkovým přístupem a byla 
vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu 
projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku p. této možnosti využila a podala připomínku jak 
ke společnému jednání, tak námitku k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatel ve spolupráci s 
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určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. Vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí 
Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v 
souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u 
správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, 
a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, aby každý, tedy i podatelka, se s ním mohl seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách. 

 
 
 
Námitka č. 3 ze dne 30.1.2015 
 
 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 4962/9 v k.ú. Zubří podali p. a p. námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 4962/9 v k.ú. Zubří 
do návrhu územního plánu.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Vzhledem k tomu, že opět po několikáté připomínce část pozemku parcelní čísko 4962/9 nebyla zařazena do změn územního 
plánu, dovoluji si vznést připomínku. 
Bylo mi řečeno, že zmíněná parcela, kde jsem chtěla vybudovat malý obytný dům, který by nijak nenarušoval krajinu, nebyla 
zařazena do změn územního plánu z důvodu migrace zvířat. 
Prosila bych tedy ochránce přírody, aby fotografiemi doložili přesný počet zvířat, která migrují přes tento zmíněný pozemek. 
Chtěla bych podotknout, že v okolí zmíněného pozemku se nachází obytné domy Starého Zubří. 
K mému pozemku vede cesta parcelní číslo 4962/12, která má být v novém územním plánu obnovena. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v jejich žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4962/9 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská a částečně plocha ÚSES z původního územního 
plánu se novým územním plánem mění na plochu Z – plochy zemědělské. Dle nového územního plánu se již na části pozemku 
nenachází biokoridor ÚSES. 
V případě pozemku parc. č. 4962/9 (podatelé jsou vlastníky pozemku) v k.ú. Zubří se jedná o meliorovaný zemědělský pozemek 
ve volné krajině, v území NATURA 2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v migračním koridoru velkých šelem,  
bez zajištěného přístupu a bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení 
zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Budoucí 
zpřístupnění pozemku, řešené pozemkovými úpravami, není důvodem k zařazení pozemku do územního plánu jako zastavitelná 
plocha. 
Dálkový migrační koridor velkých šelem definovalo MŽP a vychází z projektu vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR 
VaV-SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
 
Souhrnné odůvodnění rozhodnutí o námitce :  
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty žádosti, které jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a s požadavky na 
rozvoj území obce, stanovenými územním plánem (Návrh ÚP, kapitola B.1, C.1).  
Koncepčním záměrem je doplnění sídelní struktury východním směrem, požadavkem v řešení je zohlednit technickou i 
ekonomickou dostupnost stávající veřejné infrastruktury, minimalizovat návrh zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem 
zachovat charakter stávající rozptýlené zástavby a nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající 
urbanistické struktury, (viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1, odst. c).  
Záměrem koncepce je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou 
zástavbu v okrajových částech města. Nové zastavitelné plochy nejsou ve volné krajině navrhovány s výjimkou jednotlivých 
drobných ploch, které dotváří urbanistickou strukturu stávající zástavby. 
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem jejich regulace dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní 
krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, území 
Natura 2000 a další). (Návrh ÚP, kapitola A.1) 
Umístění dalších návrhových ploch mimo zastavěné území obce by představovalo výrazné navýšení záboru ZPF a rozšíření 
zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, 
spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
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zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Výše jmenované požadavky na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu jsou v rozporu s cíli územního plánování 
dle § 18 stavebního zákona, neboť neodrážejí veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
Žádostem nebylo vyhověno a nové zastavitelné plochy nebyly do návrhu územního plánu Zubří zahrnuty z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP Zubří. Při řešení územního plánu bylo nutné přihlížet k mnoha 
hlediskům, zejména z důvodů demografických, finančních, infrastruktury, možnosti napojení na vodovod a kanalizaci, z těchto 
důvodů nebylo možné vyhovět žádostem všech vlastníků pozemků. 
 
Jelikož se pozemky, jichž se námitky týkají, nacházejí mimo zastavěné území, ve většině případů ve volné krajině, znamenalo by 
zahrnutí většiny z výše jmenovaných pozemků do ploch pro výstavbu pro obec nutnost vybudovat zcela novou, nebo zkapacitnit 
stávající dopravní infrastrukturu a vybudovat do navrhovaných lokalit technickou infrastrukturu, což by znamenalo neúměrnou 
ekonomickou zátěž pro obec. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků, které někteří vlastníci 
pozemků navrhují, je vzhledem k velké koncentraci žádostí v okrajových částech obce nekoncepční a v rozporu s urbanistickou 
koncepcí obce. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem 
k nadměrnému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu 
obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
Pořizovatel prověřil informaci o okolí pozemku a konstatuje, že nejbližší rodinné domy se od pozemku nacházejí 45 m, 97m a 70 
m, pozemek tedy netvoří proluku mezi zastavěnými stavebními pozemky. Fakt, že se v okolí pozemku nacházejí domy, není 
dostatečným důvodem k zahrnutí pozemku do územního plánu jako pozemku určeného pro výstavbu rodinného domu.  
 
V případě pozemku parc. č. 4962/12 v k.ú. Zubří se jedná dle KN o trvalý travní porost, v místě se nenachází žádná účelová 
komunikace, pozemek je součástí rozlehlé louky, nelze tedy říci, že k pozemku vede cesta. Územní plán Zubří na tomto pozemku 
žádnou komunikaci ani veřejné prostranství nenavrhuje, nenachází se zde žádná komunikace zahrnutá do pasportu komunikací 
obce. 
 
P.  a p.  podali připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 4962/9 v k.ú. Zubří do projednání již dne 6.9.2013 dle § 50 
stavebního zákona po společném jednání, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 13, připomínce 
nebylo vyhověno a pozemek nebyl zahrnut do projednání územním plánem na změnu využití pro bydlení. 
 
 
 
Námitka č. 4 ze dne 2.2.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3301/44, 1689 a části pozemku p.č. 3301/32 v k.ú. Zubří podala námitku proti tvaru plochy SO.3 
č. 17, zařazené do návrhu územního plán Zubří.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Po nahlédnutí do podkladů návrhu územního plánu města Zubří jsem zjistila, že původní zařazení plochy č. 17 – SO.3 (lokalita 
pod Lipůvkou) nebylo akceptováno v celém rozsahu, ale pouze zmenšená část, schválená změnou ÚPN SÚ Zubří č. 1/32 
v celkové výměře 0,37 ha. 
Ze zdůvodnění, uvedeného v textu návrhu opatření obecné povahy pro vydání zmíněného územního plánu, vyplývá, že bylo 
přihlédnuto zejména ke stanovisku Správy SCHKOB Rožnov p.R. ze dne 30.1.2014 č.j. 43/BE/2014-002 (viz I. Projednání 
nových návrhových ploch, m.j. plocha č. 17). 
Stanovisko SCHKOB vychází z objektivního posouzení této lokality a lze s ním souhlasit. 
Moje námitka v podstatě toto stanovisko respektuje, pokud se týká výměry plochy, tj. 0,37 ha (3700 m2). Tato plocha zahrnuje 
celou parcelu č. 3301/43 o výměře 1594 m2 (vlastník p.), dále p.č. 3301/44 (133 m2), p.č. 1689 (377 m2) a část p.č. 3301/32 
(1596 m2), které jsou v mém vlastnictví. Problém je v tom, že navržený tvar plochy, určené pro SO.3, nerespektuje rozdílné 
vlastnictví pozemků a tím pro mě, jako navrhovatele, zůstává část plochy ve tvaru, v jakém je navržena, k danému účelu 
nevyužitelná. 
Navrhuji proto upravit tvar plochy č. 17 tak, že zabere celou parcelu č. 3301/43, tak i 3301/44, p.č. 1689 a z parcely č. 3301/32 
odebrat pruh 4x65 m2 podél západní hranice parc. č. 3301/43 s tím, že o stejnou výměru, tj. 260 m2 se západním směrem 
rozšíří tvar plochy SO.3 v jiné části stejné parcely č. 3301/32, což představuje pruh široký cca 7 m v délce cca 37 m. 
Celková výměra plochy č. 17 tím zůstane zachována a nový její tvar poslouží pro možnou výstavbu objektu sloužícího pro 
bydlení mých potomků i pro hospodářskou obsluhu navazujících zemědělských pozemků. Z důvodu zachování možnosti 
zemědělského využití je pro mě okrajová poloha této stavební plochy důležitá. 
Podávanou námitkou nehodlám žádat žádné rozšíření ploch nad rámec předloženého návrhu, ale pouze o úpravu tvaru plochy 
v souladu s rámcovými podmínkami danými zadáním návrhu územního plánu a proto doufám, že bude možno jí vyhovět a 
zahrnout do vyhlášeného veřejného projednávání. 
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Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří byly pozemky parc. č. 3301/44, 1689 a část pozemku p.č. 3301/32 v k.ú. Zubří 
zařazeny do ploch smíšených obytných jako lokalita SO.3 č. 17 v rozsahu, který byl schválen změnou č. 1/32 ÚPN SÚ Zubří.  
Tato plocha byla na pozemcích žadatelky projednána a schválena změnou č.1 ÚPN SÚ Zubří z r. 1998 pro výstavbu pod ozn. 
1/32. Plocha SO.3 č. 17 byla do nového územního plánu před společným jednáním zahrnuta v rozsahu podstatně větším, než v 
jakém byla projednána ve změně č. 1 ÚPN SÚ Zubří. Ve stanovisku ke společnému jednání vyslovil dotčený orgán ochrany 
přírody SCHKOB k celé této ploše SO.3 č. 17 nesouhlasné stanovisko, jelikož se jedná o krajinářsky cennou, vysoce pohledově 
exponovanou plochu, která severozápadně nevhodně vystupuje do volné krajiny s tím, že další možnosti pro výstavbu jsou již 
vyčerpány. Plocha je v konfliktu s § 12 zák. č. 114/1992. Na základě žádosti obce o zahrnutí již dříve projednaných změn ÚP do 
nového územního plánu Zubří byla část plochy SO.3 č. 17 v územním plánu ponechána, ale pouze v rozsahu, schváleném 
změnou č.1 ÚPN SÚ Zubří, a dotčený orgán byl požádán o nové stanovisko k upravené -  zmenšené ploše. S ohledem na to, že 
tato část plochy již byla dříve schválena zm. č. 1 ÚPN SÚ Zubří, vydala SCHKOB souhlas se zařazením plochy SO.3 č. 17, ale 
pouze v rozsahu, jak byla touto změnou schválena. Požadavek žadatelky na další rozšíření části plochy severozápadním 
směrem je nekoncepční, představuje další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny a je v rozporu se stanoviskem 
dotčeného orgánu ochrany přírody SCHKOB z 30.1.2014, č.j. 43/BE/2014-002. 
 
 
 
     
Námitka č. 5 ze dne 4.2.2015 
 
 
Jako vlastník pozemků parc. č. 4851/1 a 4783/11 v k.ú. Zubří podal p.  námitku proti zakreslení pozemku parc. č. 4851/1 v k.ú. 
Zubří v rozsahu takovém, jak byl zahrnut do územního plánu.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Moje pozemky se nachází v návrhu územního plánu – p.č. 4851/1 a 4783/1. Č. LV 1482. 
Pozemek 4851/1 se nyní v návrhu územního plánu nachází v zastavěném území, nyní mám zpracovaný geometrický plán č. 
2153-6/2015, na kterém je vyznačena změna hranice pozemku. 
Momentálně čekám na schválení stavebního úřadu posunutí hranice pozemku 4851/1 na katastrálním úřadě – viz přiložený 
geometrický plán. 
Prosím o zahrnutí této hranice do nového územního plánu. 
 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří byl na základě námitky č. 9  po společném jednání pozemek parc. č. 4851/1 v k.ú. 
Zubří zařazen do zastavěného území a pozemek parc. č. 4783/11 byl ponechán jako součást návrhové plochy BI č. 40. 
Zastavěné území bylo vymezeno v místě pozemků parc. č. 4851/1 a 4783/11 v k.ú. Zubří v souladu s § 58 stavebního zákona 
po hranicích parcel. V průběhu projednávání územního plánu došlo ke změně hranice pozemků mezi pozemky parc. č. 4851/1 a 
4783/11 v k.ú. Zubří a změna byla zapsána do KN. Jelikož po úpravě hranic pozemků bylo zastavěné území vymezeno mimo 
tyto hranice, byla hranice zastavěného území v dokumentaci návrhu územního plánu upravena tak, aby byla vedena po 
hranicích pozemku.  
 
 
 
 
Námitka č. 6 ze dne 11.2.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří podal p.  námitku proti zakreslení zastavěného území na pozemku parc. č. 
4646/3 v rozsahu takovém, jak byl zahrnut do územního plánu.  
V rámci zpracování územního plánu Zubří byla část pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří zařazena do plochy SO.3 do 
zastavěného území. Zbývající severní část pozemku se nachází v ploše Z -  plochy zemědělské. 
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Jsem vlastníkem pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří. V žádosti podané k novému ÚP městu Zubří ,v roce 2012 a i v roce 2013 
a 2014, jsem požadoval změnit tento pozemek na stavební pro stavbu rodinného domu. V návrhu nového ÚP Zubří však tento 
pozemek nebyl zahrnut ani uveden do návrhu zadání územního plánu města Zubří.  
Po veřejném projednání územního plánu, které se konalo dne 1O.července 2014 v Zubří, kde jsem byl i osobně přítomen a při 
projednání dne 5.02.2015 (kde mne zastupoval osobně zeť p.), chci podat opakovanou námitku a žádám o znovu projednání a 
přehodnocení mé žádosti.  
Ve smyslu zveřejněné veřejné vyhlášky uplatňuji tímto připomínku a požaduji zahrnout výše uvedený pozemek jako stavební 
pro výstavbu rodinného domku až u lesíku na východní straně. 
Vizáž kaple z pohledu návštěvníka nebude nijak ohrožena. Pozemek by byl využit pouze ke stavbě rodinného domu. Nebyly by 
zde dále plánovány žádné hospodářské budovy, či jiné stavby, jež by mohly nějak narušit estetiku a vizáž stávající krajiny. 
Navíc by byl objekt situován po pravé straně pozemku, ke straně potoku, kde by nezasahoval do výhledu na zmiňovanou kapli.  
Myslím si, že by členové rady zastupitelstva Zubří a i pracovníci stavebního úřadu, mohli brát v potaz, že my vlastníci pozemků, 
jsme byli součinní při schvalovaní a realizaci stavby kaple. Nezdá se mi správné, že nyní, když kaple stojí, ohrazují se všichni 
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tím, že okolní vlastníci nemohou použit své pozemky pro stavební účely a tím, že by znehodnotili ráz kaple a krajiny. V tom 
případě, to měl stavební úřad spolu s úředníky obecního úřadu dopředu avizovat. Ovšem, tím pádem by jim nikdo z vlastníku 
povolení ke stavbě samozřejmě nedal.  
Nyní, si myslím, není vhodné se zaštiťovat právě zmiňovanou kaplí, jakožto objektem, který by měl být v krajině dominantní, a 
že díky němu teď nemůžeme využít svůj pozemek, pro své potřeby, ať už jako stavební parcelu, či jiným způsobem. Nemluvě o 
tom, že stále zmiňovaný ráz krajiny a postavení kaple je již dávno narušeno a nabouráno stavbou rodinného domu a 
hospodářské budovy hned nad kaplí. Velice by nás zajímalo, a tímto žádáme vysvětlení, jak je možné, že stavební povolení 
těchto objektů bylo vůbec vydáno, když nyní je to neřešitelný problém.  
Tímto krokem jsou samozřejmě poškození veškeří vlastníci pozemků, jež se problém týká. Takže si myslím, že i vůči nim by 
bylo korektní daný problém vyřešit.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka je bezpředmětná v rozsahu jižní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří 
Námitka se zamítá v rozsahu severní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří 
 

Odůvodnění: 
P.  podal připomínku již dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání dne 19.9.2013, připomínka se rovněž týkala 
požadavku o zařazení celého pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří do ploch určených pro výstavbu rodinného domu. Tato byla 
po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 38, připomínce v rozsahu severní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. 
Zubří nebylo vyhověno. 
Dále podal p.  obsahově shodnou námitku dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání dne 17.7.2014 jako námitku č. 18, 
námitka byla opět zamítnuta. Obsahově shodnou námitku dal podatel i po opakovaném veřejném projednání dne 11.2.2015 jako 
námitku č. 6. 
 
Odůvodnění námitky č. 6 - viz odůvodnění námitky č. 18, podané dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
 
 
Námitka č. 7 ze dne 11.2.2015 
 
 
Jako zastupující vlastníka pozemku parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří podal JUDr. námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 
1991/31 do ploch určených pro bydlení. Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů k pozemkům je podání 
vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Oznamuji Vám tímto, že jsem převzal právní zastoupení, a to ve všech jednání a úkonech spojených s projednáním nového 
územního plánu Město Zubří, včetně všech úkonů s tím souvisejících; k prokázání převzetí právního zastoupení přikládám 
udělenou plnou moc.  
Můj mandant je výlučným vlastníkem pozemku v k.ú. Zubřím kdy konkrétně se jedná o pozemek par.č. 1991/31 - trvalý travní 
porost, o výměře 3.180 m2. Ve stávajících schváleném územním plánu města Zubří je tento pozemek veden jako zastavitelná 
plocha pro bydlení Č. 5 - 18A (zóna bydlení); tato plocha byla schválena změnou č. 5A a je dle stávajícího územního plánu 
určena pro stavbu (umístění) rodinného domu.  
 
Dle návrhu nového územního plánu města Zubří má být u výše uvedeného pozemku par.č. 1991/31 provedena zásadní změna, 
a to ta, že by dle nového územního plánu již tento pozemek neměl být určen k zastavění, jinými slovy by se na něm dle nového 
územního plánu nedalo nic postavit. S tímto návrhem nového územního plánu můj mandant kategoricky nesouhlasí, a proto 
tímto v zákonné lhůtě podávám k návrhu nového územního plánu města Zubří námitky, které odůvodňuji následovně:  
 
Můj mandant předmětný pozemek zakoupil od třetí osoby kupní smlouvou v roce 2008 za kupní cenu ve výši 1.200.000,- Kč.  
Před samotnou koupí můj mandant zjišťoval, zda lze na pozemku stavět rodinný dům, neboť jeho úmyslem je od počátku na 
daném pozemku postavit rodinný dům, kde bude žít se svojí rodinou, kdy mu bylo na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm sděleno, 
že stavbu rodinného domu je možno z hlediska územního plánu na daném pozemku bez problémů provést, že tento pozemek 
je přímo v zóně bydlení a je tak určen právě pro výstavbu rodinného domu.  
Současně si můj mandant před koupí pozemku zajistil vyjádření Správy ochrany přírody, Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod 
Radhoštěm, kdy daný subjekt se k danému pozemku vyjadřuje zejména v těchto vyjádřením:  
Vyjádření Správy ochrany přírody, Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 19.7.2005, č.j. 
CHKO/3274/772/05/MLr - z tohoto vyjádření (posouzení vlivu na soustavu NATURA 2000), které se předmětného pozemku 
přímo týká, jasně vyplývá, že u tohoto pozemku lze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
soustavy NATURA 2000, kdy předmětnou změnou územního plánu města Zubří (kdy tato změna se týká předmětného 
pozemku) nebudou přímo ovlivněny předměty ochrany evropsky významné lokality Beskydy ani předměty ochrany ptačích 
oblastí vyhlášených na území CHKO Beskydy,  
Vyjádření Správy ochrany přírody, Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 19.7.2005, č.j. 
CHKO/2813/05/820/tur- z tohoto vyjádření se podává, že správa CHKO Beskydy souhlasí částečně s návrhem, tj. se zařazením 
části daného území do kategorie zóna bydlení - jedná se o část, která je v přiložené situaci vyšrafována a na které můj mandant 
hodlá stavět rodinný dům.  
 
Můj mandant tak předmětný pozemek kupoval s plným vědomím toho, že je určen pro výstavbu rodinného domu, čemuž 
nasvědčuje i ta skutečnost, že se jedná o pozemek, který přímo navazuje na zástavbu stávajících rodinných domů v předmětné 
lokalitě. Současně z vyjádření Správy CHKO nesporně vyplývá, že na daném pozemku lze bez dalšího rodinný dům postavit a 
že takováto stavba není a nemůže být v kolizi na soustavu NATURA 2000.  
Kupní cena byla hrazena z hypotečního úvěru ve výši 1.200.000,- Kč s tím, že úvěr bude splácen do roku 2033; současně byl 
předmětný pozemek zatížen zástavou ve prospěch zástavního věřitele - poskytovatele úvěru.  
Následně, po zakoupení pozemku musel můj mandant zajistit prodloužení inženýrských sítí k danému pozemku, kdy toto 
nakonec bylo vyřešeno takto:  
Elektrika - byla zrealizována nová přípojka elektro až k předmětnému pozemku, přípojka je provedena a řádně zkolaudována,  
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Pitná voda - zásobování pozemku pitnou vodou je řešeno novou vrtanou studnou na pozemku, kdy na stavbu studny je vydáno 
pravomocné stavební povolení,  
Plyn - je vydáno pravomocné stavební povolení na realizaci plynovodní přípojky vedoucí na předmětný pozemek,  
Kanalizace - byla vybudována samotným městem Zubří v roce 2014 městská kanalizace a to v rámci dotačního projektu Čistá 
řeka Bečva; z toho dovozuji, že samotné město Zubří počítá s tím, že na daném pozemku bude vystavěn rodinný dům s 
napojením kanalizační přípojky na hlavní kanalizační sběrač, jinak by prodloužení kanalizace zcela jistě nerealizovalo; dále je 
nutno podotknout, že na stavbu kanalizace je čerpána dotace z evropských fondů, kde je nutno v těchto případech prokázat 
skutečné napojení garantovaného počtu nemovitostí, aby byly splněny dotační podmínky poskytovatele dotace; můj mandant je 
samozřejmě připraven ihned po provedení výstavby svého domu odpadní vody napojit do městské kanalizace - takto je i 
zpracována projektová dokumentace domu.  
Je tak zřejmé, že pozemek je kompletně zasíťován a je připraven ke stavbě rodinného domu.  
Náklady na realizaci inženýrských sítí (včetně projektové dokumentace a vyřízení potřebných povolení) vyšly celkem na 
480.000,- Kč (400.000,- Kč - realizace inž. sítí, 80.000,Kč - projektová dokumentace a vyřízení povolení). Na zaplacení těchto 
nákladů si můj mandant musel vzít další hypoteční úvěr ve výši 245.000,- Kč s tím, že úvěr bude splácen do roku 2037; 
současně byl předmětný pozemek zatížen zástavou ve prospěch zástavního věřitele poskytovatele úvěru. Tedy na předmětném 
pozemku k dnešnímu dni váznou dvě zástavy.  
 
K prokázání výše uvedených tvrzení a skutečností přikládám jako listinný důkaz:  
výpis z LV Č. 1021 k.ú. Zubří, z kterého se podává, že můj mandant je výlučným vlastníkem daného pozemku a dále to, že 
předmětný pozemek je vlastnicky omezen dvěma zástavami (úvěr na koupi pozemku a úvěr na vybudování inženýrských sítí). 
vyjádření Správy ochrany přírody, Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 19.7.2005, čj. 
CHKO/3274/772/05/MLr,  
vyjádření Správy ochrany přírody, Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm ze dne 19.7. 2005, čj. 
CHKO/2813/05/820/tur.  
 
Můj mandant si následně zajistil projektovou dokumentaci rodinného domu ve stupni pro územní rozhodnutí, řádně požádal o 
vydání územního rozhodnutí, územní řízení proběhlo standardně bez větších komplikací, a v druhé polovině roku 2014 bylo 
příslušným stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí na rodinný dům mého mandanta na pozemku par.č. 1991/31 k.ú. 
Zubří, kdy do rozhodnutí se nikdo neodvolal, a tak je toto rozhodnutí v právní moci a jeho platnost je dva roky. Územní řízení je 
tak pravomocně skončené.  
Aktuální situace je taková, že můj mandant má uzavřenou smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení stavby rodinného domu na pozemku par.č. 1991/31 k.ú. Zubří s třetí osobou, která již na projektu pracuje. Částka za 
tento projekt vč. vyřízení dokladové části projektu přesahuje částku 100.000,- Kč.  
 
V případě, že dojde k tomu, že v novém územním plánu nebude pozemek par.č. 1991/31 k. ú. Zubří určen k zastavění, jeho 
tržní cena klesne minimálně 95% a stane se tak z něj téměř bezcenný pozemek, což bude mít mimo jiné zásadní vliv na zástavy 
zřízené v katastru nemovitostí, kterými je pozemek zatížen, neboť zástavní věřitel v případě, že dojde k takovéto zásadní 
změně u daného pozemku, bude chtít po mém mandantovi jinou formu zástavy, aby měl zajištěn poskytnutý úvěr v dostatečné 
výši, což můj mandant není schopen splnit (nemá žádný takový hodnotný majetek, který by mohl dát do zástavy namísto 
předmětného pozemku) anebo, a to lze s velkou pravděpodobností očekávat, zástavní věřitel přistoupí k tomu, že úvěr pro 
porušení smluvních podmínek předčasně zesplatní a bude požadovat jeho zaplacení po mém mandantovi; k tomuto 
samozřejmě přistupuje i značně vysoká smluvní pokuta za porušení smluvních podmínek - takovýto hypotetický stav může 
reálně nastat tím, že město Zubří skutečně změní daný pozemek za stavebního na "nestavební", což by byl stav, který by byl 
pro mého mandanta a jeho rodinu naprosto likvidační, a to doslova.  
Je tak zřejmé, že pokud dojde ke změně v charakteru daného pozemku tak, jak je pojednáno výše, vznikne mému mandantovi 
nemalá škoda. Pro úplnost musím uvést, že můj mandant je připraven jednak svá práva bránit soudní cestou a dále je připraven 
domáhat se náhrady veškeré škody na subjektu, který mu tuto škodu způsobil. Současně je připraven celému případu 
poskytnout náležitou medializaci.  
Jen informativně je škoda představována veškerými náklady, které již můj mandant "do pozemku" vložil, kdy se jedná zejména 
o zaplacenou kupní cenu, náklady na projektové dokumentace, na vyřízení potřebných povolení, náklady na realizace 
inženýrských sítí, náklady na realizaci studny, náklady zaplacené za porušení smluvních podmínek se zástavním věřitelem, 
náklady na zaplacení zesplatněného úvěru, náklady za právní zastoupení, náklady za ztrátu času atd.  
K samotnému odůvodnění navrhované změny, které v rámci možností má můj mandant k dispozici, je nutno uvést, že pokud je 
daná změna územního plánu odůvodňována tím, že v dané lokalitě se objevil migrační dálkový koridor velkých šelem, že 
takovéto odůvodnění se jeví velmi zvláštní a nedůvěryhodné, nebot' v minulosti ani v současnosti zde k žádné migraci velkých 
šelem nedocházelo a nedochází, místní obyvatelé včetně mého klienta v daném území nikdy žádnou velkou šelmu neviděli. Je 
nutno zdůraznit, že pozemek mého mandanta mezuje se stávajíc zástavbou rodinných domů a je tak nemyslitelné, aby v 
blízkosti rodinných domů byl koridor a v něm migrovaly velké šelmy, takto to zcela jistě reálně v terénu nebylo a není. Proto 
nelze s takovýmto odůvodněním souhlasit, nebot' pohyb velkých šelem v dané lokalitě fakticky neprobíhá, nikdo z místních je 
zde neviděl.  
 
Žádám o přehodnocení - změnu návrhu nového územního plánu města Zubří stran dotčeného pozemku par.č. 1991/31 k.ú. 
Zubří, a to tak, aby i v novém územním plánu byl tento pozemek určen pro zastavění a můj mandant tak mohl realizovat svůj 
původní záměr, s kterým tento pozemek za nemalou kupní cenu pořídil, tedy aby zde mohl postavit rodinný dům. Z pohledu 
města Zubří by měl být zájem podporovat bydlení a vytvářet k tomu odpovídající podmínky pro své občany (jak o tom hovoří 
zejména zákon o obcích), nikoli dělat kroky, které budou vést k tomu, že lidé zde bydlet nebudou moci.  
Pevně věřím, že se těmito námitkami bude kompetentní orgán důsledně a svědomitě zabývat a že bude sjednána náprava v 
intencích těchto námitek. Samozřejmě jsem připraven společně s mým mandantem poskytnout k těmto krokům maximální 
součinnost.  
Závěrem doplňuji, že pokud nebude na tyto námitky adekvátně reflektováno a nebude daný pozemek veden v novém územním 
plánu jako pozemek určený k zastavění, mám zplnomocnění již celou věc řešit výlučně soudní cestou a domáhat se tak práva 
náhrady škody příslušnými žalobními návrhy u procesních soudů; pevně věřím, že tohoto postupu nebude třeba.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
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Odůvodnění: 
Ing.  podal připomínku již ke společnému jednání dle § 50 stavebního zákona dne 2.9.2013, tato připomínka byla po společném 
jednání vyhodnocena jako připomínka č. 8.  
Po veřejném projednání podal dne 16.7.2014 Ing. námitku č. 25. Další námitku podal  po opakovaném veřejném projednání dne 
11.2.2015  jako námitku č. 7. 
Námitka č. 7, podaná po opakovaném veřejném projednání, byla vyhodnocena v souladu s § 52 stavebního zákona v rámci 
veřejného projednání spolu s námitkou č. 25, podanou k veřejnému projednání. 
Odůvodnění námitky č. 7 - viz odůvodnění námitky č. 25, podané dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
 
 
 
Námitka č. 8 ze dne 11.2.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 5031/1 v k.ú. Zubří podal p.  námitku proti vyřazení pozemku  parc. č. 5031/1 v k.ú. Zubří 
z projednání. Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako 
námitka. 
 
Znění námitky: 
Jsme vlastníky parcely č. 5031/1 v k.ú. Zubří. Na základě vlastnických práv k výše uvedenému pozemku podáváme proti 
předmětnému návrhu změny územního plánu města Zubří následující námitku. 
Nesouhlasíme s vyřazením výše uvedeného pozemku označeného jako BI 46 v nově projednávaném návrhu územního plánu 
jako nezastavitelného. 
 
Odůvodnění: 
Nesouhlas k převedení našeho pozemku na stavební vydala Správa CHKO s odůvodněním: „Jedná se o území volných, 
prostorných luk, které po obou stranách komunikace ukončují uliční typ zástavby a tvoří přirozený přechod do zástavby 
rozptýlené“. A protože během probíhajícího řízení změny územního plánu jsme se dověděli o změnách a plánované výstavbě na 
sousedních pozemcích č. 4485, 4486/1, 4487, 4488 (viz grafická příloha č. 2) v projednávané změně územního plánu 
označovány jako plocha BI 45, ke kterým jsou již v současné chvíli vybudovány i elektrické přípojky a v nejbližších dnech bude 
vydáno stavební povolení, čímž podle nás dochází k zásadní změně v dané lokalitě. 
Tímto žádáme o zařazení našeho pozemku mezi stavební a to díky výstavbě na sousedních pozemcích, kdy se už nebude jednat 
o území volných luk a nebude zde již ukončena uliční zástavba. 
Přímo kolem našeho pozemku vedou veškeré inženýrské sít, čímž pro město Zubří nevznikají náklady na vybudování jakýchkoli 
takových přípojek. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
námitce se vyhovuje 
 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 5031/1 v k.ú. Zubří byl zahrnut do projednání jako plocha BI č. 46 a po společném projednání vyloučen na 
základě stanoviska SCHKOB, která požadovala v tomto území ukončit uliční typ zástavby. Na protější straně cesty k navržené 
lokalitě BI č. 45 po společném jednání SCHKOB souhlasila s výstavbou pouze jednoho rodinného domu. V  průběhu projednání 
územního plánu Zubří však byly doloženy nové skutečnosti, kterými se podstatně změnily podmínky v území – na protější straně 
komunikace v místě navržené plochy BI č. 45 bylo za platnosti původního územního plánu, který nestanovil počet domů pro 
příslušnou lokalitu, nacházející se v místě plochy BI č. 45, požádáno o územní rozhodnutí pro 4 rodinné domy a v dubnu 2015 
bylo na tyto rodinné domy vydáno povolení stavebního úřadu, tímto bude na protější straně silnice uliční zástavba pokračovat. 
S ohledem na nové skutečnosti byla SCHKOB požádána o doplnění stanoviska k pozemku parc. č. 5031/1 v k.ú. Zubří. SCHKOB 
přehodnotila své původní stanovisko a vydala dne 17.4.2015 pod č.j. 01633/Be/2015-2 souhlas se zahrnutím pozemku parc. č. 
5031/1 do ploch bydlení. 
 
 

 

Námitka č. 9 ze dne 11.2.2015 
 
 

Jako vlastník pozemku parc. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří podala  námitku proti nezařazení pozemků parc. č. 3395/1 a 3473/1 
v k.ú. Zubří do územního plánu.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podatel je vlastníkem pozemku par. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky), obec Zubří. Tyto parcely byly 
doposud vedeny jako pozemky trvalého travního porostu, v roce 2008 byla podána žádost o vyjmutí výše zmíněných parcel ze 
zemědělského půdního fondu a o jejich převod na pozemky určené k zástavbě.  
Obsahem aktuální podoby návrhu územního plánu města Zubří je mimo dalších záměrů také určení pozemku par. č. 3395/1 
jako plochu krajinné zeleně a pozemku par. č. 347/1 jako plochu zemědělskou (uvedeno ve výkresové části navrhovaného 
územního plánu).  
Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) následující námitku(y), které směřují proti této části územního plánu města Zubří vymezující plochu pro výše 
uvedený záměr a žádá o vyhovění žádosti o převod výše uvedených pozemků Č. č. 3395/1 a 3473/1 jako ploch určených k 
zástavbě.  
Své námitky odůvodňuje takto:  

- Neexistují relevantní důvody pro vyloučení naší žádosti o změnu zařazení výše uvedených parcel par. č. 3395/1 a 
3473/1 mezi parcely určené k výstavbě. V textové části Návrhu ÚP jsou téměř veškeré požadavky vlastníků pozemků 
v dané lokalitě zamítnuty - a to bez adresného zdůvodnění s přesně definovanými důvody pro zamítnutí - vše je v 
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návrhu pro tuto lokalitu zobecněno pouze velmi nejasně definovaným pojmem "ochrana krajinného rázu". V 
návaznosti na tuto argumentaci je dle našeho názoru zcela neakceptovatelný fakt, že byly dle návrhu ÚP v lokalitě 
místní části Randusky zahrnuty do ploch určených zástavbě dva pozemky (plocha č. 31 a 32). Vzniká zde tedy 
důvodná pochybnost o způsobu vypořádávání námitek od dotčených vlastníků pozemků, neboť plochy č. 31 a 32 mají 
bud' zcela srovnatelné či výrazně horší parametry pro převod zařazení pozemků do zastavitelného území obce, než 
další pozemky této lokality, u kterých byla žádost o změnu zařazení podána (např. schválená plocha č. 32 je součástí 
CHKO!). Plochy č. 31 a 32 se tedy stávají těžko obhajitelným precedentem, který striktní argumentaci o ochraně 
přírody, krajinného rázu a zachování stávající struktury dotčeného území v podstatě popírá. Změna u těchto pozemků 
je v návrhu ÚP odůvodňována tím, že se jedná o plochy, které byly řešeny již v původní územně plánovací 
dokumentaci a jejich změna již byla dříve odsouhlasena zastupitelstvem. Opět zde tedy vzniká důvodná pochybnost o 
mechanice výběru pozemků, u kterých je žádosti o převod na plochy určené k zástavbě vyhověno - rozhodnutí 
zastupitelů je zde nadřazeno zájmům krajinotvorby, popř. opět vylučuje argumentaci ochrany krajinného rázu apod. 
uváděné v ÚP.  

Podatel tedy požaduje, aby pořizovatel Územního plánu - Město Zubří vyhověl žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního 
fondu a převod pozemků par. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky), obec Zubří na pozemky určené k 
zástavbě. Ve své žádosti se krom níže uvedených bodů odvolává i na výše popsané precedentní rozhodnutí o změně u plochy 
31 a 32 (dle návrhu ÚP). Jako argumenty pro vyhovění své žádosti podatel uvádí:  

- Zmíněné pozemky se nenacházejí v CHKO, nejsou součástí žádného biokoridoru, nejsou domovem chráněných 
živočichů ani místem výskytu chráněných rostlinných druhů. Nejedná se o volnou krajinu - naopak - žádané pozemky 
jsou obklopeny okolní zástavbou a obecní komunikací a stávající zařazení pozemků vytváří nelogickou proluku v 
aktuální struktuře lokality.  

- Vzhledem k umístění a rozloze obou pozemků (dohromady tvoří celek o výměře 2849 m2) by však ani případná 
výstavba jednoho rodinného domu na této ploše nezpůsobila přílišné zhuštění zastavěných ploch v této lokalitě a byl 
by zachován charakter stávající rozptýlené zástavby. Případnou výstavbou by naopak byla dotvořena stávající 
urbanistická struktura, nebot' oba řešené pozemky navazují na zastavěné území a bezprostředně přiléhají k obecní 
komunikaci.  

- Případná výstavba na těchto pozemcích dle názoru podatele není závislá na dostupnosti všech inženýrských sítí v této 
lokalitě - v dnešní době je již dostatek moderních technologií k zajištění energetické, vodní i odpadové soběstačnosti. 
(pozn. na pozemku č. 3395/1 se již nyní nalézá vedení eI. energie).  

- Prostor výše zmíněných pozemků podatel využívá k chovu včel (v rámci Českého svazu včelařů, o.s., základní 
organizace Zubří), jehož přínos je pro krajinu zcela nezastupitelný. Úpravou zařazení výše zmíněných pozemků chce 
krom uvažované výstavby pro bydlení v budoucnu dosáhnout i toho, aby zde bylo v nejbližší době možné vybudovat 
pro chov včel potřebné zázemí (např. zajistit zdroj pitné vody pomocí vrtané studny, umístit stavbu která by poskytla 
možnost se této činnosti plnohodnotně věnovat apod.)  

Podatel nabyl dojmu, že se zpracovatel ÚP nezabýval všemi doručenými námitkami vlastníků pozemků detailně a spravedlivě, 
neboť na jeho žádost a později na jeho námitky zpracovatel nereagoval, ani v upravené podobě ÚP neuvedl relevantní 
zdůvodnění, proč nebylo žádostí vyhověno. Krom jiného tedy podatel zvažuje i možnost podání podnětu k přezkumu ÚP, popř. 
jiné kroky, neboť nabyl dojmu, že je navrhovanou podobou ÚP (který je vydáván formou opatření obecné povahy) zkrácen na 
svých právech.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
P.  podala připomínku již dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání dne 11.9.2013, tato se rovněž týkala žádosti o 
zařazení pozemků par. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky) do ploch určených pro výstavbu rodinného domu a 
byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 62. Připomínce nebylo vyhověno. 
Po veřejném projednání podala žadatelka námitku (námitka č. 22), jejíž první část je obsahově shodná s připomínkou č. 62, 
námitka byla opět zamítnuta.  
Obsahově shodnou námitku, rozšířenou o další části, dala podatelka i po opakovaném veřejném projednání dne 11.2.2015 jako 
námitku č. 9. 
Odůvodnění námitky č. 9 uplatněné po opakovaném veřejném projednání - viz odůvodnění námitky č. 22, podané po veřejném 
projednání. 
 
Další část námitky č. 9 se týká procesu pořizování územního plánu Zubří. 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona. Pozemek nebyl zařazen do projednání z důvodů uvedených 
v předchozích částech odůvodnění námitky. 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna v rámci všech projednání dálkovým přístupem a byla 
vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu 
projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku – p. - této možnosti využila a podala připomínku 
jak ke společnému jednání, tak námitku k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatel ve spolupráci 
s určeným zastupitelem se námitkou zabýval, námitka byla vyhodnocena.  
Vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění je součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje 
zastupitelstvo města Zubří. Po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k 
nahlédnutí jako nedílná součást územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné 
povahy vydal, t.j. Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na 
stránkách www.roznov.cz , aby každý, tedy i podatelka, se s ním mohl seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě 
v průběhu projednání, povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu 
projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách. 
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Námitka č. 10 ze dne 11.2.2015 
Společenství vlastníků bytů č. 1100, 1101, 1102 
 
Společenství vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. 1100, 1101, 1102 na pozemku parc. č. 995 v k.ú. Zubří podalo 
námitku proti zakreslení plochy dopravy DS č. 76 a DS č. 78 do územního plánu. 
Z důvodu vlastnických vztahů podatelů k bytovým jednotkám bylo vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podatel je společenství vlastníků bytů č. 1100, 1101, 1102 na pozemku par. č. 995, vše v k.ú. Zubří [793787], obec Zubří. Tuto 
nemovitost podatel využívá k bydlení.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitky:  
 
Námitka č. 1  
Nesouhlasím s navrhovanou změnou slepé komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1100 až 1112 na komunikaci 
průjezdnou (propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78). Požaduji, aby 
uvedená komunikace zůstala nadále slepá a navrhované propojení bylo vypuštěno z návrhu územního plánu.  
 
Odůvodnění podatele:  
Současný stav, kdy komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1100 až 1112 je slepá, zajišťuje relativní bezpečnost 
a klid pro bydlení. Do této ulice vjíždějí pouze vozidla pro potřeby jejich obyvatel. Z hlediska přístupu do svého bydliště jsem se 
současným naprosto spokojen a nemám žádný důvod požadovat zlepšení přístupu k našemu domu.  
V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu k zablokování dotčené komunikace, je přístup k našemu domu v havarijních 
stavech možný náhradním způsobem (např. průjezdem z ulice Sídlištní mezi domy mimo silniční komunikaci). Předpokládám, 
že tento způsob je realizovatelný, protože přístup k domu ze strany odvrácené od komunikace nezajistí v havarijních situacích 
ani navrhované propojení.  
Jakmile by došlo k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 a 
komunikace kolem domů č.p. 1100 až 1112 by byla průjezdná, došlo by k výraznému zhoršení kvality bydlení v domě, ve 
kterém trvale žijeme. V dotčené ulici dojde ke zvýšení dopravního ruchu, což s sebou přinese:  
- snížení úrovně bezpečnosti pro chodce (zejména pro děti včetně školáků docházejících do základní školy na ulici Školní),  
- zvýšení úrovně hluku,  
- zvýšení úrovně polétavého prachu,  
- snížení úrovně bezpečností pro parkující auta zejména při jejich výjezdu z parkovacího stání  
(pokud ovšem parkovací místa zůstanou zachovaná, což z návrhu územního plánu není zřejmé).  
- zásah do vlastnického práva - pokles ceny našich nemovitostí a narušení kvality bydlení Propojením ulic Sídlištní, Pod Hůrkou 
a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 by došlo k dalšímu úbytku zeleně, což považuji z hlediska ochrany 
životního prostředí za škodlivé.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo navrženo propojení ulic sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro zlepšení 
prostupnosti území plochami dopravy DS č. 76 a DS č. 78.  
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo navrženo propojení ulic sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro zlepšení 
prostupnosti území plochami dopravy DS č. 76 a DS č. 78.  
Funkční využití ploch pro dopravu DS č. 76 a DS č. 78 se nemění. Plochy dopravy DS 76 a DS 78 byly navrženy ke zkvalitnění 
dopravní infrastruktury a ke zlepšení prostupnosti území, návrhová plocha pro dopravu na místě plochy DS č. 76 se nacházela 
již v původním územním plánu.  
Obě tyto návrhové plochy leží na severovýchodním konci sídliště 6. května a jsou navrženy za účelem propojení sídliště s ulicí 
Pod Hůrkou, Sídlištní a MUDr. Antonína Fabiána. 
Z Odůvodnění územního plánu – textové části – vyplývá, že se jedná o plochy navržené za účelem odstranění dopravních 
závad a zajištění bezkolizní dopravní obsluhy a prostupnosti území, zlepšení přístupu do stávajících obytných lokalit a propojení 
stávající sítě pozemních komunikací. Cílem návrhu byla rovněž variantní dostupnost území v případě havarijních stavů. 
Dále slouží tyto plochy k napojení návrhové plochy B č. 1 na kapacitně vyhovující komunikaci, plocha B č. 1 je rovněž převzata 
z původního územního plánu.  
V případě zastavění plochy B č. 1 se zvýší dopravní zátěž na nyní slepé ulici kolem bytových domů č. 1100, 1101, 1102 (ulice 
Sídliště 6. května), proto územní plán řeší propojení této slepé silnice severovýchodním a jižním směrem s možným výjezdem 
na stávající komunikace. 
Současný stav, který umožňuje příjezd k bytovému domu č. 1100, 1101 a 1102 pouze z jedné strany, nemá v případě havarijní 
situace alternativní řešení příjezdu požárních vozidel k objektu, ve kterém se nachází cca 40 b.j.  
Co se týká zhoršení kvality bydlení v domě a zvýšení dopravního ruchu se všemi výše jmenovanými důsledky, dle vyjádření 
Krajské hygienické stanice, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví (stanovisko č.j. KHSZL 15111/2013 ze dne 16.9.2013) k posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se KHS vyjadřovala i k 
propojení stávající sítě pozemních komunikací nově navrženými plochami DS č. 76 a DS č. 78, není Návrh opatření obecné 
povahy – územního plánu Zubří v rozporu s požadavky tohoto zákona. 
Vymezením návrhové plochy v územním plánu nedochází k zásahu do vlastnických práv, poklesu ceny nemovitostí a narušení 
kvality bydlení. Tyto záležitosti je možno řešit až v rámci územního řízení, týkajícího se umístění konkrétní stavby, které řeší 
podmínky pro realizaci. 
Z hlediska ochrany přírody uplatnil MěÚ Rožnov pod Radh., Odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán dle zák. 
114/1992 Sb., pro plochy mimo území CHKO Beskydy k předloženému návrhu ÚP Zubří kladné stanovisko pod č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6 ze dne 27.9.2013, dotčený orgán ochrany přírody nehodnotí tedy záměr navržených ploch 
DS č. 76 a DS č. 78 z hlediska ochrany životního prostředí jako škodlivý.  
Územní plán je koncepční dokument, který stanoví koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky v území, 
problematiku, jako je snížení úrovně bezpečnosti pro parkující auta, územní plán neřeší. 
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Námitka č. 2  
Nesouhlasím s navrhovaným zařazením DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby. 
Požaduji, aby DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) byly z návrhu územního plánu vypuštěny jako veřejně prospěšné 
stavby.  
 
Odůvodnění podatele:  
Z návrhu územního plánu není zřejmé, jaké věcné důvody vedly k zařazení DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) 
mezi veřejně prospěšné stavby. V návrhu územního plánu (Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj) je bez jakékoli argumentace 
nebo věcného odůvodnění uvedeno že "Návrhy jednotlivých ploch pro silniční dopravu (DS Č. 75 - 78) vychází z konkrétních 
potřeb území s cílem zajistit prostupnost území, bezkolizní dopravní obsluhu a variantní dostupnost území v případě havarijních 
stavů. Plochy č. 76 a 78 slouží k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána. ". Uvedený text považuji za 
proklamativní, protože není uvedena žádná "konkrétní potřeba území", není uveden žádný důvod pro "zajištění prostupnosti 
území", nejsou důvody pro "zajištění bezkolizní dopravní obsluhy" a nejsou uvedeny žádné důvody pro "zajištění variantní 
dostupnosti území v případě havarijních stavů".  
Z textu návrhu územního plánu (Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj) není ani jednoznačně zřejmé, které z výše uvedených 
důvodů se vztahují na stavby DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78).  
Vzhledem k tomu, že návrh územního plánu neobsahuje žádné racionální zdůvodnění pro zařazení DS 3 (číslo plochy 76) a DS 
5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby, přičemž "Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj" dopad těchto staveb 
nehodnotí, považuji zařazení OS 3 (číslo plochy 76) a OS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby za neodůvodněné 
a účelové. Účelovost spatřuji ve vazbě veřejně prospěšných staveb na možnost vyvlastnění pozemků ve smyslu § 17 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  
Územní plán má odrážet požadavky obyvatel obce a nemá jít proti jejich zájmům.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Územní plán Zubří ve veřejném zájmu vymezuje plochy veřejně prospěšných staveb DS 3 a DS 5 k zajištění lepší prostupnosti 
území, viz odůvodnění 1. části této námitky č. 10. Jedná se o stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji obce. 
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Dle zák. 183/2006 Sb., 
§ 170, odst. 1, písm. a) lze odejmout práva k veřejně prospěšným stavbám dopravní a technické infrastruktury, o které se 
v případě plochy DS č. 76 a DS č. 78 jedná.  
Podatel uvádí, že považuje zařazení OS 3 (číslo plochy 76) a OS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby za 
neodůvodněné a účelové ve vazbě na § 17 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon). Není 
zjevné, v čem spatřuje podatel vazbu na § 17 stavebního úřadu, § 17 stavebního zákona vyvlastnění pozemků neřeší. 
 
 
 
Námitka č. 11 ze dne 11.2.2015 
 
 
Vlastníci pozemků podali námitku proti nezařazení pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří a dalších, tedy pozemků parc. č. 
5347/2, 5347/4, 5347/5, 5347/8, 5351/4, 5352/4, 5354/5, 5355/1, 5355/2, 5356, 5357, 5485/4 a 5485/5, vše v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu. Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajících k pozemkům je podání 
vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Jako spoluvlastníci níže uvedených pozemků v k.ú. Zubří podáváme ve stanovené lhůtě, tj. do 7 dnů od veřejného projednání 
územního plánu, konaného dne 5.2.2015 v Zubří, naše námitky k navrhovanému územnímu plánu Města Zubří.  
Jsme spoluvlastníky pozemku parc. č. 5347/3 orná půda o výměře 212 251 m2 a dále mj. pozemků parc. č. 5347/2, 5347/3, 
5347/4, 5347/5, 5347/8, 5351/4, 5352/4, 5354/5, 5355/1, 5355/2, 5356, 5357, 5485/4 a 5485/5, vše v obci a k.ú. Zubří.  
V návrhu nového územního plánu, jak byl opakovaně předložen veřejnosti, dochází mj. k zásadní změně v určení našich 
pozemků popsaných v předchozím odstavci proti dosud platnému územnímu plánu, a to tak, že celá plocha především 
pozemku parc. č. 5347/3, ale i dalších navazujících výše uvedených pozemků, které jsou v dosud platném územním plánu 
vedeny jako výrobní plochy s další možností využití (samozřejmě s omezeními ochranných pásem apod., kterých jsme si 
vědomi), je nyní vedena výlučně jako zemědělská plocha, příp. část jako biokoridor a biocentrum a zbytek jako dopravní stavba.  
 
Zúčastnili jsme se veřejného projednání územního plánu dne 5.2.2015 v Zubří. Na něm vysvětloval zástupce zpracovatele tj. 
firmy STEMIO a.s. projektant RNDr. Jiří Švarc důvody, proč jsou jednotlivé pozemky, ke kterým byl vznesen dotaz k jejich 
způsobu zařazení, zařazeny do územního plánu navrženým způsobem. Současně vysvětloval obecné principy, kterými se musí 
zpracovatel při zpracování územního plánu řídit.  
Na tomto projednání dne 5.2.2015 odůvodňoval RNDr. Jiří Švarc mj. zařazení některých pozemků pro stavbu RD do nového 
navrhovaného územního plánu (proti návrhům zařazení jiných pozemků, které nebyly do nového navrhovaného územního plánu 
zařazeny) tím, že takto byly tyto pozemky zařazeny již do stávajícího platného územního plánu a také tedy, jak řekl, "aby nebyl 
narušen stávající právní stav". V daném případě se jednalo o pozemky asi pro 2 rodinné domy a pokud je nám známo, zatím 
nebylo vyřízeno územní rozhodnutí či územní souhlas k těmto stavbám a ani nebyl podán návrh na vydání těchto dokumentů, 
tedy žádná aktivita ze strany vlastníků pozemků v této věci. Samozřejmě s jeho takto uvedeným odůvodněním se plně 
ztotožňujeme.  
 
Dále vysvětloval pan Švarc, že při zpracování jednotlivých lokalit musí zpracovatel vycházet mj.  
a) ze stávajícího platného územního plánu  
b) z aktuálních potřeb pro zástavbu.  
Toto chápeme tak, že se jedná o aktuální poptávku občanů či podnikatelských subjektů, tj. zda je předpoklad brzkého zastavění 
vyčleněných pozemků v lokalitě (nikoliv tedy poptávky investiční, ale poptávky s cílem vybudovat na pozemku stavby v souladu 
s územním plánem a s aktuálními potřebami). Tato potřeba vychází dle informace projektanta z demografických studií, ale jistě i 
z jiných podkladů. Zde bychom předpokládali, že takovými dalšími podklady mohou být informace sdělené městem, které je 
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konkrétně u našich výše uvedených pozemků dlouhodobě informováno, že je zde velká poptávka o vybudování podnikatelských 
objektů (především výrobních) na našich shora uvedených pozemcích. Dále bylo projektantem a dalšími osobami připomenuto, 
že pokud by některá lokalita v průběhu 4 let byla intenzivně zastavěna, může proběhnout následně nové posouzení aktuálních 
potřeb a může být v souvislosti s těmito změnami z důvodu potřeb zastavění provedena změna územního plánu formou 
rozšíření lokality či vymezením lokality nové, která zabezpečí další takovouto potřebu v městě.  
c) z možnosti napojení lokality na inženýrské sítě ad.  
Předpokládáme také, že zpracovatel chce být informován o aktuálním stavu vyřizování povolení na pozemcích v řešeném 
území, když předmětem vyřizování jsou výlučně stavby v souladu se stávajícím platným územním plánem (máme o tomto 
písemné stanovisko od MěÚ v Rožnově p.R., odboru výstavby a ÚP o souladu konkrétních podnikatelských záměrů na našich 
výše uvedených pozemcích s platným územním plánem) a v případě, že byla ve věci vydána rozhodnutí, tak s nimi bude při 
tvorbě změny územního plánu zadavatel a zpracovatel počítat.  
Dále máme za to, že při zpracování územního plánu má zpracovatel zájem seznámit se na počátku se všemi dostupnými 
materiály a podklady, a to kromě těch veřejně přístupných a obecných také s konkrétními daty konkrétních lokalit, pokud jsou k 
dispozici či pokud mu je dokonce vlastníci pozemků v lokalitách (např. o rozloze více než 20 ha) takovéto materiály nabízí.  
Dovolíme si krátce zrekapitulovat námi vnímaný postup zpracovatele (a to nejen jeho) ve věci týkající se našeho pozemku parc. 
č. 5347/3 a ostatních výše uvedených pozemků při tvorbě nového územního plánu. Samozřejmě chápeme, že při rozsahu 
lokality odpovídající katastru Města Zubří, nemůže mít zpracovatel přesný přehled o každém parcelním čísle. V případě 
pozemku parc. č. 5347/3, který má ale cca 200 x větší výměru, než "standardní" výměra pozemku pro stavbu např. rodinného 
domu (cca 1000 m2) a u kterého dochází navíc k tak zásadní změně proti stávajícímu dosud platnému stavu - tedy změně z 
průmyslové zóny na zemědělský pozemek, bychom však individuální přístup očekávali.  
 
Již při prvním našem zjištění, že pozemek je v návrhu nového plánu zařazen jako pozemek zemědělský, jsme kontaktovali 
zpracovatele a nabídli mu námi zajištěné podklady pro danou lokalitu, zpracovávané průběžně od r. 2005 do současné doby, a 
to zejména:  

- studii zpracovanou Povodím Moravy s.p., tedy správcem přilehlého vodního toku, ze které jednoznačně vyplývá, že 
zástavba na pozemcích uvedených výše nijak neovlivní odtokové poměry a při dodržení podmínek určených ve 
vyjádření od Povodí Moravy s.p. je možno situovat budovy na pozemcích v poměrně velkém rozsahu. Studie byla 
samozřejmě zpracována již tak, že pracuje s novými informacemi o průtoku vč. stavů po povodních od r. 1997. 
Projektant Švarc argumentoval, že pozemek z důvodu záplavové zóny dokonce vůbec nemohou zařadit do územního 
plánu a že je to v přímém rozporu. Vůbec zpracovatele tedy nezajímala naše studie zpracovaná přímo od správce toku 
a vůbec není zpracovatelem respektována. Navíc všechny plánované budovy měly být svým 1. NP situovány nad 
stoletou vodu, což je minimální zásah do přípravy stavby takový, že se jedná o návoz od O cm do max. 100 cm, 
přičemž toto navýšení 1. NP do výše max. 100 cm je možné využít současně jako rampu (u povolené stavby např. ve 
Valašském Meziříčí - dříve Schott - Solar, byly návozy podstatně vyšší, stavba stojí, nikoho neohrožuje a firma v ní i 
nově podnikající zaměstnává místní obyvatelstvo). Rozhodně tedy vnímáme to, že neobstojí argument, který pan 
Švarc jako zástupce zpracovatele také použil, že stavbou objektů na pozemku může dojít k ohrožení větší lokality 
záplavou. Je totiž nemožné, aby "na druhé straně" komunikace, tedy severně od komunikace 1/35, došlo z titulu 
zástavby na našich pozemcích z titulu dostatečného výškového situování komunikace I/35, která tomuto brání, k 
záplavě. Zpracovatel tedy postavil vyřazení našeho pozemku z územního plánu mj. na tom, že nemůže navrhovat v 
územním plánu stavby v oblasti záplavového území. Paradoxně znalecký posudek přímo od správce toku, z něhož 
vyplývá opak tvrzení zpracovatele (a který jsme zajistili nákladem asi 60.000,-- Kč) není vůbec pro zpracovatele a 
zřejmě ani zadavatele směrodatný.  

- znalecký posudek, který zpracovává šíři koridoru velkých šelem mj. na pozemcích v našem vlastnictví popsaných výše 
(zpracovatel autorizovaná osoba RNDr. Tomáš Kuras). V navrženém územním plánu vůbec není respektován tento 
koridor dle zprávy, a to 50 m od osy Starozuberského potoka, s výjimkou jižní části, u které by mělo dojít průběžné ke 
zvětšení záboru až na vzdálenost 100 m od stávající stavby ve vlastnictví VaK na pozemku parc. č. st. 3874 v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm. Nikoliv však např. již 100 m od stavby na pozemku parc. č. st. 4295 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm, která byla postavena mnohem později, než jsme my nechali zpracovat na základě požadavku dotčených 
orgánů k tomuto znalecký posudek. Zde žádáme o vysvětlení, proč byla povolena stavba na pozemku parc. č. st. 4295 
v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm několik let poté, co jsme nechali vypracovat tento posudek a co je zveřejněn koridor 
velkých šelem, v koridoru velkých šelem povolena tato stavba na pozemku parc. č. st. 4925. Jedná se navíc 
paradoxně o stavbu ve vymezeném koridoru velkých šelem na pozemku, jež dokonce spadá do správy CHKOB, 
kdežto na pozemku parc. č. 5347/3 takováto činnost možná není (přestože je pozemek mimo jiné mimo zónu 
SCHKOB).  

- podklad pro zjišt'ovací řízení, které probíhalo u KÚ Zlínského kraje, přičemž výsledkem zjišťovacího řízení bylo, že 
řešené stavby (komunikace a inženýrské sítě – pozn. pořizovatele) nebudou mít negativní vliv na životní prostředí 
(zpracovatel autorizovaný inženýr Ing. Pavla Žídková). Rozhodnutí vydané KÚ Zlínského kraje zpracovatel rovněž 
nepovažuje za jakkoliv významné, aby bylo podkladem pro zpracování části územního plánu, týkající se našich 
pozemků.  

- stavební povolení na povolení sjezdu z komunikace 1/35 čj. KUZL 6731812010 na pozemek parc. č. 5347/3. Jedná se 
o platné stavební povolení, které navíc koliduje významně s "obchvatem" Zubří. "Obchvat" Zubří je jistě nadřazená 
dokumentace (u které budeme věřit, jak zaznělo na projednání, že se podaří to, že tento obchvat bude zrušen z 
nadřazeného VDC Beskydy a tím zanikne mj. i kolize).  

- další podklady a dokumentace, jež byly a jsou přílohami vyřizování územního rozhodnutí pro umístění inž. sítí a staveb 
na dotčených pozemcích.  

 
Po prvním zjištění skutečnosti o takovémto zařazení pozemku do územního plánu bylo dohodnuto s vedením Města Zubří, že 
se společně s námi jako vlastníky pozemku o takové rozloze, který je tak významně zasažen návrhem nového územního plánu, 
sejde zpracovatel, tedy zástupce firmy STEMIO a.s. a dále pořizovatel plánu Město Zubří na půdě Městského úřadu v Zubří a 
společně projednáme a řekneme si stanoviska příp. řešení. K takovéto společné schůzce nikdy nedošlo. Zpracovatel nejdříve 
tuto schůzku navrhl, následně se ale takovéto schůzky nikdy nezúčastnil. Pan Švarc na schůzce dne 5.2.2015 v Zubří dokonce 
ohodnotil námi zpracované podklady, které již stály téměř 1 milion Kč, za přítomnosti všech účastníků jednání jako materiály 
tendenční a na míru pro nás zpracované, pro zpracovatele nedůležité a zpochybnil tak věrohodnost materiálů zpracovaných 
autorizovanými osobami.  
 
Zásadně nesouhlasíme s navrženou změnou určení pozemků proti stávajícímu platnému územnímu plánu a žádáme, 
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aby všechny plochy tj. všechny výše uvedené pozemky byly zařazeny do nově tvořeného územního plánu tak, jak byly 
a jsou zařazeny v dosud platném územním plánu z r. 1996, tj. aby způsob užívání byl převzat z původního účelu užití 
dle platného územního plánu z r. 1996 (pouze se změnou terminologie vzhledem k časovému odstupu obou územních 
plánů) s těmito navrhnutými odchylkami:  
1. Do územního plánu bude zahrnut závěr zjišťovacího řízení, a tedy jeho část, kterou je definován koridor velkých 
šelem na východní části pozemku do vzdálenosti 50 m od osy Starozuberského potoka a v jižní části 100 m od budovy 
na pozemku parc. č. st. 3874 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm.  
2. Do koridoru velkých šelem ad 1 bude situováno biocentrum a biokoridor, když biocentrum bylo v původním plánu 
situováno ve středové části pozemku parc. č. 5347/3. Tím vznikne biocentrum v oblasti, kde jsou stromy, les, voda a 
kde bude zcela klidové pásmo vzhledem k vyčlenění prostoru pro koridor velkých šelem o výměře cca 20.000 m2 s 
optimálním prostředím pro živočichy, oddělené od budoucí průmyslové zóny nejen plotem a dřevinami u oplocení, ale 
také náletovými dřevinami v celé ploše 20.000 m2. Vše je v souladu s odůvodněním viz. Tento dopis a všechny dříve 
definované připomínky.  
3. Do územního plánu bude zakreslen sjezd ze silnice I/35 dle dokumentace k čj. KUZL 67318/2010.  
 
Odůvodnění:  
Odůvodnění je svými zásadními připomínkami shodné s odůvodněními, která jsme podali již při našich podaných 
připomínkách k návrhu novému územnímu plánu v předchozím období. K těmto připomínkám se nám dosud nikdo 
nevyjádřil (nebereme - li v úvahu ignoraci těchto připomínek v dalších stupních řízení).  
Přestože je nám známo, že zpracovatel ani pořizovatel nesdělují standardně písemná stanoviska jednotlivým vlastníků k těmto 
připomínkám, žádáme, abychom obdrželi písemné stanovisko  
 
1. Od zpracovatele územního plánu stanovisko  
a) proč nepracoval s žádnou naší zajištěnou dokumentací ani si ji nevyžádal, přestože mu byla nabízena  
b) proč se neřídí obecnými pravidly, která vysvětloval na veřejném projednání, také u našich pozemků:  

- nevychází ze stávajícího platného územního plánu - naše pozemky jsou určeny jinak v novém územním plánu, než v 
původním. My nežádáme o rozšíření oblasti pro výstavbu, kam směřovala naprostá většina žádostí v novém územním 
plánu, my jsme chtěli jen zachovat stávající stav, neboť má své opodstatnění mj. poptávkou. Respektování právního 
stavu u nás rozhodně také není splněno, když zpracovatel ví, že velmi aktivně a velmi draze vyřizujeme již téměř 10 let 
(a nemáme vyřízeno jen kvůli hnutí DUHA Olomouc v souvislosti s nesmyslnými odvoláními této organizace).  

- z aktuálních potřeb - tedy z poptávky občanů či podnikatelských subjektů po zastavění příslušné lokality v souladu s 
platným územním plánem Město Zubří a předpokládáme, že i zpracovatel, byli informováni o tom, že proběhla jednání 
a uzavření smluv s 13 subjekty - zájemci o stavbu podnikatelských objektů na pozemcích, byly zaplaceny zálohy na 
účet, když toto vše jasně svědčí o poptávce po tomto způsobu využití bez ohledu na jakékoliv demografické či jiné 
studie. 13 zájemců (aniž by byla lokalita již připravena) svědčí o velkém zájmu a poptávce v místě s poměrně velkou 
nezaměstnaností, když tyto aktivity mohly tuto situaci částečně zlepšit. Tato skutečnost nebyla opět nikým vzata do 
úvahy.  

- z možnosti napojení lokality na inženýrské sítě ad. - na pozemku jsou všechny inženýrské sítě. Příjezd ze silnice I/35 je 
právně zajištěn viz. výše. V souladu s touto koncepcí územního plánu podali již někteří z 13 zájemců o koupi pozemků 
a realizaci stavby na nich žádost o napojení na odběr elektro u ČEZ Distribuce a.s .. Na základě toho bylo vydáno 
povolení stavby a byla zrealizována stavba trafostanice. Pokud tedy nezůstane pozemek v územním plánu ke 
stanovenému účelu dle současně platného, bude se jednat kromě naší naprosto zmařené investice o další velkou 
zmařenou investici  

- proč nerespektuje závěry studie Povodí Moravy s.p.  
- proč neměl zpracovatel zájem o dodání našich podkladů  
- proč provedl zpracovatel tak razantní změnu v územním plánu u našich pozemků, a to dokonce v celé jejich výměře.  

Toto písemné stanovisko potřebujeme pro případ, že naše pozemky nebudou zařazeny do územního plánu v souladu 
se stávajícím platným územním plánem ve věci dalších navazujících řízení. Pokud je neobdržíme, budeme mít alespoň 
takto písemný doklad k tomu, že zpracovatel byl k tomu vyzván.  
 

2. Od pořizovatele územního plánu Města Zubří žádáme o stanovisko, zda Město Zubří má zájem na tom, aby na našich 
pozemcích uvedených výše byla průmyslová zóna a stavby v souladu se stávajícím územním plánem či nikoliv.  

Proběhlo totiž několik jednání mezi Městem Zubří a vlastníky pozemku. V některých případech byla původně deklarována účast 
i Hnutí Duha Olomouc na jednání a zpracovatele viz. výše, avšak schůzky vždy proběhly pouze za účasti nás a vedení Města 
Zubří. Vzhledem k tomu, že od dřívějšího vedení jsme nikdy k tomuto písemné stanovisko nedostali, žádáme o názor Města 
Zubří bez ohledu na jakékoliv jiné okolnosti (koridor, částečně záplavová oblast apod.), zda má zájem, aby na těchto pozemcích 
byly v budoucnu vybudovány stavby v souladu se stávajícím platným územním plánem či nikoliv. Toto písemné stanovisko 
potřebujeme opět pro případ, že naše pozemky nebudou zařazeny do územního plánu v souladu se stávajícím platným 
územním plánem ve věci dalších navazujících řízení.  
 
 
Závěrem chceme zdůraznit, že jsme jako vlastníci pozemků udělali vše proto, aby bylo možno pozemky stavebně využít k účelu 
dle stávajícího územního plánu. To jsme dostatečně vyjádřili ve všech komunikacích s Městem Zubří, s MěÚ v Rožnově pod 
Radhoštěm, odborem výstavby a ÚP (podaná řízení) atd.  
 
Protože předpokládáme, že žijeme v právním státě a každý dokument, tedy i dosud platný územní plán, by měl mít svou 
vážnost a investor spoléhá na závaznost a dlouhodobou platnost takovéhoto dokumentu, pokud nebude možné zařadit 
pozemky do nově tvořeného územního plánu ke stávajícímu účelu a dochází k tak významné změně, je možné situaci řešit 
případnou náhradou škody - náhradou zmařené investice či nabídkou jiných pozemků obdobné hodnoty, jakou mají naše 
pozemky za stávajícího platného územního plánu.   
 
 
Rozhodnutí o námitce:  
námitka se zamítá 
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Odůvodnění: 
Spoluvlastník pozemků  podal připomínku již dle § 50 stavebního zákona ke společnému jednání dne 19.9.2013, tato připomínka 
byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 36. Připomínce nebylo vyhověno. 
Ve veřejném projednání podali námitku všichni spoluvlastníci výše uvedených pozemků, námitka byla vyhodnocena jako námitka 
č. 24. Námitka byla zamítnuta. 
Obsahově shodnou námitku dali podatelé i po opakovaném veřejném projednání dne 11.2.2015 jako námitku č. 11. Námitka byla 
rozšířena o popis výkladu územního plánu v průběhu opakovaného veřejného projednání a srovnání nezařazení plochy 
průmyslové zóny do územního plánu s nezařazením či zařazením jiných návrhových ploch. Odůvodnění námitky bylo doplněno o 
žádost podatelů na projektanta a na pořizovatele, pořizovatelem je zde nazýváno Město Zubří. 
Odůvodnění námitky č. 11, podané po opakovaném veřejném projednání - viz odůvodnění námitky č. 24, podané dle § 52 
stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
Další část odůvodnění rozhodnutí o námitce: 
Popis průběhu veřejného projednání spadá spíše do odůvodnění podané námitky. 
Projektant musí při zpracování územního plánu respektovat nadřazenou územně plánovací dokumentaci, tedy PÚR ČR a ZÚR 
ZK, odůvodnění, proč nebyla plocha pro průmyslovou zónu zařazena do územního plánu, viz odůvodnění námitky č. 24, podané 
k veřejnému projednání.  
Plochy některých pozemků pro stavbu RD, které byly zařazeny dodatečně do nového územního plánu Zubří z důvodu již 
dřívějšího projednání a schválení změnou ÚPN SÚ a které podatelé zmiňují, nejsou v rozporu s touto nadřazenou územně 
plánovací dokumentací, proto bylo možné je do projednání zařadit. 
 
Studii, zpracovanou Povodím Moravy s.p., a pořízenou pro účely stavebního řízení, nelze použít jako podklad pro tvorbu 
koncepčního dokumentu, kterým je územní plán města, je-li koncepce posuzovaná studií v rozporu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací, dále viz odůvodnění námitky č. 24, podané dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
V souvislosti s dotazem, proč byla umístěna stavba na pozemku parc. č. st. 4295 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, když se nachází 
v koridoru velkých šelem, pořizovatel prověřil umístění této stavby. Stavba na pozemku parc. č. st. 4295 v k.ú. Rožnov pod 
Radhoštěm se v koridoru velkých šelem nenachází, námitka je bezpředmětná.  
 
Odůvodnění dalších částí námitky – viz odůvodnění námitky č. 24, podané dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
O částech námitky, týkajících se dotazů na projektanta územního plánu, nebylo rozhodováno.  
 
Pořizovatelem územního plánu je v souladu s § 6 stavebního zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, který pořizuje 
územní plán na žádost obce ve svém správním obvodu. Podatel se se svými dotazy obrací na Město Zubří, proto rovněž o této 
části námitky nebylo rozhodováno. 
 
Co se týká zahrnutí závěrů zjišťovacího řízení a požadavku zahrnout do územního plánu koridor velkých šelem v šířce 100 m od 
budovy na pozemku parc. č. 3874 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, nadále platí odůvodnění námitky č. 24, podané po veřejném 
projednání. 
Situování biocentra pouze do plochy vedle Starozuberského potoka v šíři do 50m a v jižní části v šířce 100 m od budovy na 
pozemku parc. č. 3874 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm není možné, poněvadž by nebylo dosaženo požadovaných parametrů 
biocentra. Z námitky nevyplývá, na základě jakých údajů je uvedená plocha 20 000 m2 (v námitce č. 24 bylo za stejných 
podmínek uvedeno 16 000 m2) považována za dostatečnou pro situování biocentra a biokoridoru.  
 
 
 
 
Námitka č. 12 ze dne 12.2.2015 
Společenství vlastníků bytů č. 1075 
 
Společenství vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. 1075  na pozemku parc. č. 945 v k.ú. Zubří podalo námitku proti 
zakreslení plochy dopravy DS č. 76 a DS č. 78 do územního plánu. 
Z důvodu vlastnických vztahů podatelů k bytovým jednotkám bylo vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podatel je společenství vlastníků bytů č. 1075 na pozemku par. č. 945, vše v k.ú. Zubří [545252], obec Zubří. Tuto nemovitost 
podatel využívá k bydlení.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitky:  
(námitka zcela shodná s námitkou č. 10, podanou k tomuto opakovanému veřejnému projednání, bylo přidáno pouze číslo 
domu – 1075). 
 
Námitka č. 1  
Nesouhlasím s navrhovanou změnou slepé komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1100 až 1112 a 1075 na 
komunikaci průjezdnou (propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78). 
Požaduji, aby uvedená komunikace zůstala nadále slepá a navrhované propojení bylo vypuštěno z návrhu územního plánu.  
 
Odůvodnění podatele:  
Současný stav, kdy komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1100 až 1112 a 1075 je slepá, zajišťuje relativní 
bezpečnost a klid pro bydlení. Do této ulice vjíždějí pouze vozidla pro potřeby jejich obyvatel. Z hlediska přístupu do svého 
bydliště jsem se současným naprosto spokojen a nemám žádný důvod požadovat zlepšení přístupu k našemu domu.  
V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu k zablokování dotčené komunikace, je přístup k našemu domu v havarijních 
stavech možný náhradním způsobem (např. průjezdem z ulice Sídlištní mezi domy mimo silniční komunikaci). Předpokládám, 
že tento způsob je realizovatelný, protože přístup k domu ze strany odvrácené od komunikace nezajistí v havarijních situacích 
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ani navrhované propojení.  
Jakmile by došlo k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 a 
komunikace kolem domů č.p. 1100 až 1112 a 1075 by byla průjezdná, došlo by k výraznému zhoršení kvality bydlení v domě, 
ve kterém trvale žijeme. V dotčené ulici dojde ke zvýšení dopravního ruchu, což s sebou přinese:  
- snížení úrovně bezpečnosti pro chodce (zejména pro děti včetně školáků docházejících do základní školy na ulici Školní),  
- zvýšení úrovně hluku,  
- zvýšení úrovně polétavého prachu,  
- snížení úrovně bezpečností pro parkující auta zejména při jejich výjezdu z parkovacího stání  
(pokud ovšem parkovací místa zůstanou zachovaná, což z návrhu územního plánu není zřejmé).  
- zásah do vlastnického práva - pokles ceny našich nemovitostí a narušení kvality bydlení Propojením ulic Sídlištní, Pod Hůrkou 
a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 by došlo k dalšímu úbytku zeleně, což považuji z hlediska ochrany 
životního prostředí za škodlivé.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo navrženo propojení ulic sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro zlepšení 
prostupnosti území plochami dopravy DS č. 76 a DS č. 78.  
Funkční využití ploch pro dopravu DS č. 76 a DS č. 78 se nemění. Plochy dopravy DS 76 a DS 78 byly navrženy ke zkvalitnění 
dopravní infrastruktury a ke zlepšení prostupnosti území, návrhová plocha pro dopravu na místě plochy DS č. 76 se nacházela 
již v původním územním plánu.  
Obě tyto návrhové plochy leží na severovýchodním konci sídliště 6. května a jsou navrženy za účelem propojení sídliště s ulicí 
Pod Hůrkou, Sídlištní a MUDr. Antonína Fabiána. 
Z Odůvodnění územního plánu – textové části – vyplývá, že se jedná o plochy navržené za účelem odstranění dopravních 
závad a zajištění bezkolizní dopravní obsluhy a prostupnosti území, zlepšení přístupu do stávajících obytných lokalit a propojení 
stávající sítě pozemních komunikací. Cílem návrhu byla rovněž variantní dostupnost území v případě havarijních stavů. 
Dále slouží tyto plochy k napojení návrhové plochy B č. 1 na kapacitně vyhovující komunikaci, plocha B č. 1 je rovněž převzata 
z původního územního plánu.  
V případě zastavění plochy B č. 1 se zvýší dopravní zátěž na nyní slepé ulici kolem bytových domů č. 1100, 1101, 1102 (ulice 
Sídliště 6. května), proto územní plán řeší propojení této slepé silnice severovýchodním a jižním směrem s možným výjezdem 
na stávající komunikace. 
Současný stav, který umožňuje příjezd k bytovému domu č. 1100, 1101, 1102 a 1075 pouze z jedné strany, nemá v případě 
havarijní situace alternativní řešení příjezdu požárních vozidel k objektům.  
Co se týká zhoršení kvality bydlení v domě a zvýšení dopravního ruchu se všemi výše jmenovanými důsledky, dle vyjádření 
Krajské hygienické stanice, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví (stanovisko č.j. KHSZL 15111/2013 ze dne 16.9.2013) k posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se KHS vyjadřovala i k 
propojení stávající sítě pozemních komunikací nově navrženými plochami DS č. 76 a DS č. 78, není Návrh opatření obecné 
povahy – územního plánu Zubří v rozporu s požadavky tohoto zákona. 
Vymezením návrhové plochy v územním plánu nedochází k zásahu do vlastnických práv, poklesu ceny nemovitostí a narušení 
kvality bydlení. Tyto záležitosti je možno řešit až v rámci územního řízení, týkajícího se umístění konkrétní stavby, které řeší 
podmínky pro realizaci. 
Z hlediska ochrany přírody uplatnil MěÚ Rožnov pod Radh., Odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán dle zák. 
114/1992 Sb., pro plochy mimo území CHKO Beskydy k předloženému návrhu ÚP Zubří kladné stanovisko pod č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6 ze dne 27.9.2013, dotčený orgán ochrany přírody nehodnotí tedy záměr navržených ploch 
DS č. 76 a DS č. 78 z hlediska ochrany životního prostředí jako škodlivý.  
Územní plán je koncepční dokument, který stanoví koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky v území, 
problematiku, jako je snížení úrovně bezpečnosti pro parkující auta, územní plán neřeší. 
 
Námitka č. 2  
Nesouhlasím s navrhovaným zařazením DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby. 
Požaduji, aby DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) byly z návrhu územního plánu vypuštěny jako veřejně prospěšné 
stavby.  
 
Odůvodnění podatele:  
Z návrhu územního plánu není zřejmé, jaké věcné důvody vedly k zařazení DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) 
mezi veřejně prospěšné stavby. V návrhu územního plánu (Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj) je bez jakékoli argumentace 
nebo věcného odůvodnění uvedeno že "Návrhy jednotlivých ploch pro silniční dopravu (DS Č. 75 - 78) vychází z konkrétních 
potřeb území s cílem zajistit prostupnost území, bezkolizní dopravní obsluhu a variantní dostupnost území v případě havarijních 
stavů. Plochy č. 76 a 78 slouží k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána. ". Uvedený text považuji za 
proklamativní, protože není uvedena žádná "konkrétní potřeba území", není uveden žádný důvod pro "zajištění prostupnosti 
území", nejsou důvody pro "zajištění bezkolizní dopravní obsluhy" a nejsou uvedeny žádné důvody pro "zajištění variantní 
dostupnosti území v případě havarijních stavů".  
Z textu návrhu územního plánu (Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj) není ani jednoznačně zřejmé, které z výše uvedených 
důvodů se vztahují na stavby DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78).  
Vzhledem k tomu, že návrh územního plánu neobsahuje žádné racionální zdůvodnění pro zařazení DS 3 (číslo plochy 76) a DS 
5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby, přičemž "Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj" dopad těchto staveb 
nehodnotí, považuji zařazení OS 3 (číslo plochy 76) a OS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby za neodůvodněné 
a účelové. Účelovost spatřuji ve vazbě veřejně prospěšných staveb na možnost vyvlastnění pozemků ve smyslu § 17 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  
Územní plán má odrážet požadavky obyvatel obce a nemá jít proti jejich zájmům.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
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Odůvodnění: 
Územní plán Zubří ve veřejném zájmu vymezuje plochy veřejně prospěšných staveb DS 3 a DS 5 k zajištění lepší prostupnosti 
území, viz odůvodnění 1. části námitky č. 10. Jedná se o stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji obce. 
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Dle zák. 183/2006 Sb., 
§ 170, odst. 1, písm. a) lze odejmout práva k veřejně prospěšným stavbám dopravní a technické infrastruktury, o které se 
v případě plochy DS č. 76 a DS č. 78 jedná.  
Podatel uvádí, že považuje zařazení OS 3 (číslo plochy 76) a OS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby za 
neodůvodněné a účelové ve vazbě na § 17 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon). Není 
zjevné, v čem spatřuje podatel vazbu na § 17 stavebního úřadu, § 17 stavebního zákona vyvlastnění pozemků neřeší. 
 
 
 
Námitka č. 13 ze dne 12.2.2015 
Společenství vlastníků bytů č. 1075 
 
Společenství vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. 1065 na pozemku parc. č. 950 v k.ú. Zubří podalo námitku proti 
zakreslení plochy dopravy DS č. 76 a DS č. 78 do územního plánu. 
Z důvodu vlastnických vztahů podatelů k bytovým jednotkám bylo vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podatel je společenství vlastníků bytů č. 1065 na pozemku par. č. 950, vše v k.ú. Zubří [793787], obec Zubří. Tuto nemovitost 
podatel využívá k bydlení.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitky:  
(námitka shodná s námitkou č. 10, podanou k tomuto opakovanému veřejnému projednání, pouze týká se čísla domu 1065). 
 
Námitka  
Nesouhlasím s navrhovanou změnou slepé komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1065 na komunikaci 
průjezdnou (propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78). Požaduji, aby 
uvedená komunikace zůstala nadále slepá a navrhované propojení bylo vypuštěno z návrhu územního plánu.  
 
Odůvodnění podatele:  
Současný stav, kdy komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1065 je slepá, zajišťuje relativní bezpečnost a klid pro 
bydlení. Do této ulice vjíždějí pouze vozidla pro potřeby jejich obyvatel. Z hlediska přístupu do svého bydliště jsem se 
současným naprosto spokojen a nemám žádný důvod požadovat zlepšení přístupu k našemu domu.  
V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu k zablokování dotčené komunikace, je přístup k našemu domu v havarijních 
stavech možný náhradním způsobem (např. průjezdem z ulice Sídlištní mezi domy mimo silniční komunikaci). Předpokládám, 
že tento způsob je realizovatelný, protože přístup k domu ze strany odvrácené od komunikace nezajistí v havarijních situacích 
ani navrhované propojení.  
Jakmile by došlo k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 a 
komunikace kolem domů č.p. 1100 až 1112 a 1075 by byla průjezdná, došlo by k výraznému zhoršení kvality bydlení v domě, 
ve kterém trvale žijeme. V dotčené ulici dojde ke zvýšení dopravního ruchu, což s sebou přinese:  
- snížení úrovně bezpečnosti pro chodce (zejména pro děti včetně školáků docházejících do základní školy a na zájmovou 
činnost na ulici Školní),  
- zvýšení hluku,  
- zvýšení prašnosti 
- komplikace při vyjíždění z parkovacích míst,  
- pokles ceny nemovitostí a narušení kvality bydlení 
Propojením ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 by došlo k dalšímu úbytku 
zeleně.  
 
Nesouhlasíme s navrhovaným zařazením DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby. 
Požadujeme, aby DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) byly z návrhu územního plánu vypuštěny jako veřejně 
prospěšné stavby. 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo navrženo propojení ulic sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro zlepšení 
prostupnosti území plochami dopravy DS č. 76 a DS č. 78.  
Funkční využití ploch pro dopravu DS č. 76 a DS č. 78 se nemění. Plochy dopravy DS 76 a DS 78 byly navrženy ke zkvalitnění 
dopravní infrastruktury a ke zlepšení prostupnosti území, návrhová plocha pro dopravu na místě plochy DS č. 76 se nacházela 
již v původním územním plánu.  
Obě tyto návrhové plochy leží na severovýchodním konci sídliště 6. května a jsou navrženy za účelem propojení sídliště s ulicí 
Pod Hůrkou, Sídlištní a MUDr. Antonína Fabiána. 
Z Odůvodnění územního plánu – textové části – vyplývá, že se jedná o plochy navržené za účelem odstranění dopravních 
závad a zajištění bezkolizní dopravní obsluhy a prostupnosti území, zlepšení přístupu do stávajících obytných lokalit a propojení 
stávající sítě pozemních komunikací. Cílem návrhu byla rovněž variantní dostupnost území v případě havarijních stavů. 
Dále slouží tyto plochy k napojení návrhové plochy B č. 1 na kapacitně vyhovující komunikaci, plocha B č. 1 je rovněž převzata 
z původního územního plánu.  
V případě zastavění plochy B č. 1 se zvýší dopravní zátěž na nyní slepé ulici kolem bytového domu 1100, 1101, 1102 (ulice 
Sídliště 6. května), proto územní plán řeší propojení této slepé silnice severovýchodním a jižním směrem s možným výjezdem 
na stávající komunikace. 
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Současný stav, který umožňuje příjezd k bytovému domu č. 1065 pouze z jedné strany, nemá v případě havarijní situace 
alternativní řešení příjezdu požárních vozidel k objektům.  
Co se týká zhoršení kvality bydlení v domě a zvýšení dopravního ruchu se všemi výše jmenovanými důsledky, dle vyjádření 
Krajské hygienické stanice, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví (stanovisko č.j. KHSZL 15111/2013 ze dne 16.9.2013) k posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se KHS vyjadřovala i k 
propojení stávající sítě pozemních komunikací nově navrženými plochami DS č. 76 a DS č. 78, není Návrh opatření obecné 
povahy – územního plánu Zubří v rozporu s požadavky tohoto zákona. 
Vymezením návrhové plochy v územním plánu nedochází k zásahu do vlastnických práv, poklesu ceny nemovitostí a narušení 
kvality bydlení. Tyto záležitosti je možno řešit až v rámci územního řízení, týkajícího se umístění konkrétní stavby, které řeší 
podmínky pro realizaci. 
Z hlediska ochrany přírody uplatnil MěÚ Rožnov pod Radh., Odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán dle zák. 
114/1992 Sb., pro plochy mimo území CHKO Beskydy k předloženému návrhu ÚP Zubří kladné stanovisko pod č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6 ze dne 27.9.2013, dotčený orgán ochrany přírody nehodnotí tedy záměr navržených ploch 
DS č. 76 a DS č. 78 z hlediska ochrany životního prostředí jako škodlivý.  
Územní plán je koncepční dokument, který stanoví koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky v území, 
problematiku, jako je snížení úrovně bezpečnosti pro parkující auta, územní plán neřeší. 
 
Územní plán Zubří ve veřejném zájmu vymezuje plochy veřejně prospěšných staveb DS 3 a DS 5 k zajištění lepší prostupnosti 
území, viz odůvodnění 1. části námitky č. 10. Jedná se o stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji obce. 
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Dle zák. 183/2006 Sb., 
§ 170, odst. 1, písm. a) lze odejmout práva k veřejně prospěšným stavbám dopravní a technické infrastruktury, o které se 
v případě plochy DS č. 76 a DS č. 78 jedná.  
 
 
 
 
Námitka č. 14 ze dne 12.2.2015 
Společenství vlastníků bytů č. 1103, 1104, 1105 
 
Společenství vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. 1103, 1104, 1105  na pozemku parc. č. 992 v k.ú. Zubří podalo 
námitku proti zakreslení plochy dopravy DS č. 76 a DS č. 78 do územního plánu. 
Z důvodu vlastnických vztahů podatelů k bytovým jednotkám bylo vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Podatel je společenství vlastníků bytů č. 1103, 1104, 1105 na pozemku par. č. 992, vše v k.ú. Zubří [793787], obec Zubří. Tuto 
nemovitost podatel využívá k bydlení.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitku:  
(námitka shodná s námitkou č. 10, podanou k tomuto opakovanému veřejnému projednání, pouze týká se domu č.p. 1103, 
1104, 1105). 
 
Nesouhlasíme s navrhovanou změnou slepé komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1100 až 1112 na komunikaci 
průjezdnou (propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78). Požaduji, aby 
uvedená komunikace zůstala nadále slepá a navrhované propojení bylo vypuštěno z návrhu územního plánu.  
 
Odůvodnění podatele:  
Současný stav, kdy komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domů č.p. 1100 až 1112 je slepá, zajišťuje relativní bezpečnost 
a klid pro bydlení. Do této ulice vjíždějí pouze vozidla pro potřeby jejich obyvatel. Z hlediska přístupu do svého bydliště jsme se 
současným naprosto spokojeni a nemám žádný důvod požadovat zlepšení přístupu k našemu domu.  
V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu k zablokování dotčené komunikace, je přístup k našemu domu v havarijních 
stavech možný náhradním způsobem (např. průjezdem z ulice Sídlištní mezi domy mimo silniční komunikaci).  
Jakmile by došlo k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 a 
komunikace kolem domů č.p. 1100 až 1112 by byla průjezdná, došlo by k výraznému zhoršení kvality bydlení v domě, ve 
kterém trvale žijeme. V dotčené ulici dojde ke zvýšení dopravního ruchu, což s sebou přinese:  
- snížení úrovně bezpečnosti pro chodce (zejména pro děti včetně školáků docházejících do základní školy na ulici Školní),  
- zvýšení úrovně hluku,  
- zvýšení úrovně polétavého prachu,  
- snížení úrovně bezpečností pro parkující auta zejména při jejich výjezdu z parkovacího stání (pokud ovšem parkovací místa 
zůstanou zachovaná, což z návrhu územního plánu není zřejmé).  
- zásah do vlastnického práva - pokles ceny našich nemovitostí a narušení kvality bydlení  
Propojením ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch č. 76 a 78 by došlo k dalšímu úbytku 
zeleně, což považujeme z hlediska ochrany životního prostředí za nežádoucí.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo navrženo propojení ulic sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro zlepšení 
prostupnosti území plochami dopravy DS č. 76 a DS č. 78.  
Funkční využití ploch pro dopravu DS č. 76 a DS č. 78 se nemění. Plochy dopravy DS 76 a DS 78 byly navrženy ke zkvalitnění 
dopravní infrastruktury a ke zlepšení prostupnosti území, návrhová plocha pro dopravu na místě plochy DS č. 76 se nacházela 
již v původním územním plánu.  
Obě tyto návrhové plochy leží na severovýchodním konci sídliště 6. května a jsou navrženy za účelem propojení sídliště s ulicí 
Pod Hůrkou, Sídlištní a MUDr. Antonína Fabiána. 
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Z Odůvodnění územního plánu – textové části – vyplývá, že se jedná o plochy navržené za účelem odstranění dopravních 
závad a zajištění bezkolizní dopravní obsluhy a prostupnosti území, zlepšení přístupu do stávajících obytných lokalit a propojení 
stávající sítě pozemních komunikací. Cílem návrhu byla rovněž variantní dostupnost území v případě havarijních stavů. 
Dále slouží tyto plochy k napojení návrhové plochy B č. 1 na kapacitně vyhovující komunikaci, plocha B č. 1 je rovněž převzata 
z původního územního plánu.  
V případě zastavění plochy B č. 1 se zvýší dopravní zátěž na nyní slepé ulici kolem bytového domu č. 1100, 1101, 1102 (ulice 
Sídliště 6. května), proto územní plán řeší propojení této slepé silnice severovýchodním a jižním směrem s možným výjezdem 
na stávající komunikace. 
Současný stav, který umožňuje příjezd k bytovému domu č. 1103, 1104, 1105 pouze z jedné strany, nemá v případě havarijní 
situace alternativní řešení příjezdu požárních vozidel k objektům. 
Co se týká zhoršení kvality bydlení v domě a zvýšení dopravního ruchu se všemi výše jmenovanými důsledky, dle vyjádření 
Krajské hygienické stanice, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví (stanovisko č.j. KHSZL 15111/2013 ze dne 16.9.2013) k posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se KHS vyjadřovala i k 
propojení stávající sítě pozemních komunikací nově navrženými plochami DS č. 76 a DS č. 78, není Návrh opatření obecné 
povahy – územního plánu Zubří v rozporu s požadavky tohoto zákona. 
Vymezením návrhové plochy v územním plánu nedochází k zásahu do vlastnických práv, poklesu ceny nemovitostí a narušení 
kvality bydlení. Tyto záležitosti je možno řešit až v rámci územního řízení, týkajícího se umístění konkrétní stavby, které řeší 
podmínky pro realizaci. 
Z hlediska ochrany přírody uplatnil MěÚ Rožnov pod Radh., Odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán dle zák. 
114/1992 Sb., pro plochy mimo území CHKO Beskydy k předloženému návrhu ÚP Zubří kladné stanovisko pod č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6 ze dne 27.9.2013, dotčený orgán ochrany přírody nehodnotí tedy záměr navržených ploch 
DS č. 76 a DS č. 78 z hlediska ochrany životního prostředí jako škodlivý.  
Územní plán je koncepční dokument, který stanoví koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky v území, 
problematiku, jako je snížení úrovně bezpečnosti pro parkující auta, územní plán neřeší. 
 
 
 
Námitka č. 15 ze dne 12.2.2015 
Město Zubří, U Domoviny 234, Zubří 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 946/2, 941/1 a st. 896 v k.ú. Zubří podalo Město Zubří žádost o zakreslení plochy občanské 
vybavenosti na pozemku parc. č. 946/2, části pozemku parc. č. 941/1 a na pozemku parc. č. st. 896 v k.ú. Zubří v rozsahu dle 
přílohy. Z důvodu vlastnických vztahů podatele k pozemkům bylo podání vyhodnoceno jako námitka. 
 
 
Znění námitky: 
Žádáme Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování 
a pořizovatele Územního plánu Zubří, o změnu funkčního využití u dvou ploch sousedících s areálem koupaliště, který je v 
návrhu ÚP součástí plochy občanského vybavení.  
První z předmětných ploch zahrnuje celý pozemek parc. č. 946/2, který se nachází mezi bytovým domem č.p. 1075 a objektem 
fotbalových šaten a který je v návrhu ÚP veden jako plocha hromadného bydlení. Druhá plocha je situována v jižní části 
pozemku parc. č. 941/1 včetně pozemku parc č. 896, na kterém se nachází objekt kuželny s ubytovnou. Toto území je v 
současném návrhu ÚP zařazeno do ploch pro tělovýchovu a sport.  
Vzhledem k záměru Města Zubří zkulturnit areál bývalého koupaliště a vybudovat zde místo poskytující občanům široké 
spektrum služeb a s ohledem na případné rozšíření navazujících nebo doplňujících služeb na objekt kuželny s ubytovnou anebo 
severním směrem, žádáme o zařazení výše uvedených lokalit do plochy občanské vybavenosti tak, aby s plochou občanské 
vybavenosti areálu bývalého koupaliště tvořily jeden celek - viz příloha.  
To budoucnu umožní koncepční využití celého území kolem bývalého koupaliště. Jelikož jsou všechny pozemky v dotčených 
lokalitách ve vlastnictví Města Zubří a nacházejí se v zastavěném území, věříme, že výše uvedená změna nebude mít 
významný vliv na další projednávání návrhu ÚP.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitce se vyhovuje.  
 
Odůvodnění: 
V současné době se dle územního plánu sídelního útvaru Zubří pozemek parc. č. 946/2,  941/1 a st. 896 v k.ú. Zubří nachází 
dle regulačního výkresu v ploše občanské vybavenosti, dle výkresu funkčního využití je pozemek parc. č. 946/2 v ploše bydlení, 
určené pro bytové domy, na pozemcích parc. č. 941/1 a st. 896 v k.ú. Zubří se nachází plocha sportu.  
Nový územní plán na pozemku parc. č. 946/2 navrhoval plochu BH – Plochu hromadného bydlení a na pozemcích parc. č. 
941/1 a st. 896 v k.ú. Zubří navrhoval plochu OS – Plochy pro tělovýchovu a sport. Na tyto pozemky přímo navazuje plocha O – 
Plochy občanského vybavení.  
Obec požaduje do ploch občanského vybavení zahrnout i pozemky parc. č. 946/2,  941/1 a st. 896 v k.ú. Zubří. V případě této 
úpravy na pozemcích parc. č. 941/1 a st. 896 v k.ú. Zubří bude možné v plochách občanské vybavenosti i nadále zachovat 
stávající funkce, tedy plochy pro sport, jelikož plochy občanské vybavenosti zahrnují dle vyhl. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území plochy pro tělovýchovu a sport. Využití pozemku parc. č. 946/2 v k.ú. Zubří v majetku obce 
bude upraveno na O – občanskou vybavenost v souladu s funkčním využitím navazujícího území, touto úpravou dojde 
k rozšíření plochy občanské vybavenosti na obecních pozemcích. 
 
 
 
Námitka č. 16 ze dne 12.2.2015 
Společenství vlastníků bytů č. 808 
 
Společenství vlastníků bytových jednotek v bytovém domě č. 808 na pozemku parc. č. 948 v k.ú. Zubří podalo námitku proti 
zakreslení plochy dopravy DS č. 76 a DS č. 78 do územního plánu. 
Z důvodu vlastnických vztahů podatelů k bytovým jednotkám bylo vyhodnoceno jako námitka. 
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Znění námitky: 
Podatel je společenství vlastníků bytů č. 808  na pozemku par. č. 948, vše v k.ú. Zubří [793787], obec Zubří. Tuto nemovitost 
podatel využívá k bydlení.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedené nemovitosti podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitky:  
(námitka obsahově zcela shodná s námitkou č. 10, podanou k tomuto opakovanému veřejnému projednání, pouze se týká 
domu č.p. 808). 
 
Námitka č. 1  
Nesouhlasím s navrhovanou změnou slepé komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domu č.p. 808 a dále na komunikaci 
průjezdnou (propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78). Požaduji, aby 
uvedená komunikace zůstala nadále slepá a navrhované propojení bylo vypuštěno z návrhu územního plánu.  
 
Odůvodnění podatele:  
Současný stav, kdy komunikace vedoucí z ulice Sídlištní kolem domu č.p. 808 je slepá, zajišťuje relativní bezpečnost a klid pro 
bydlení. Do této ulice vjíždějí pouze vozidla pro potřeby jejich obyvatel a zásobování blízkého obchodu. Z hlediska přístupu do 
svého bydliště jsem se současným naprosto spokojen a nemám žádný důvod požadovat zlepšení přístupu k našemu domu.  
Jakmile by došlo k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 a 
komunikace kolem domu č.p. 808 by byla průjezdná a propojená prostřednictvím ploch 76 a 78, došlo by k výraznému zhoršení 
kvality bydlení v domě, ve kterém trvale žijeme. V dotčené ulici dojde ke zvýšení dopravního ruchu, což s sebou přinese:  
- snížení úrovně bezpečnosti pro chodce (zejména pro děti včetně školáků docházejících do základní školy na ulici Školní),  
- zvýšení úrovně hluku a celkového provozu v okolí domu,  
- zvýšení úrovně polétavého prachu,  
- snížení úrovně bezpečností pro parkující auta zejména při jejich výjezdu z parkovacího stání  
(pokud ovšem parkovací místa zůstanou zachovaná, což z návrhu územního plánu není zřejmé).  
- zásah do vlastnického práva - pokles ceny našich nemovitostí a narušení kvality bydlení  
 
Propojením ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána prostřednictvím ploch Č. 76 a 78 by došlo k dalšímu úbytku 
zeleně, což považuji z hlediska ochrany životního prostředí za škodlivé.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo navrženo propojení ulic sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro zlepšení 
prostupnosti území plochami dopravy DS č. 76 a DS č. 78.  
Funkční využití ploch pro dopravu DS č. 76 a DS č. 78 se nemění. Plochy dopravy DS 76 a DS 78 byly navrženy ke zkvalitnění 
dopravní infrastruktury a ke zlepšení prostupnosti území, návrhová plocha pro dopravu na místě plochy DS č. 76 se nacházela 
již v původním územním plánu.  
Obě tyto návrhové plochy leží na severovýchodním konci sídliště 6. května a jsou navrženy za účelem propojení sídliště s ulicí 
Pod Hůrkou, Sídlištní a MUDr. Antonína Fabiána. 
Z Odůvodnění územního plánu – textové části – vyplývá, že se jedná o plochy navržené za účelem odstranění dopravních 
závad a zajištění bezkolizní dopravní obsluhy a prostupnosti území, zlepšení přístupu do stávajících obytných lokalit a propojení 
stávající sítě pozemních komunikací. Cílem návrhu byla rovněž variantní dostupnost území v případě havarijních stavů. 
Dále slouží tyto plochy k napojení návrhové plochy B č. 1 na kapacitně vyhovující komunikaci, plocha B č. 1 je rovněž převzata 
z původního územního plánu.  
V případě zastavění plochy B č. 1 se zvýší dopravní zátěž na nyní slepé ulici kolem bytových domů č. 1100, 1101, 1102 (ulice 
Sídliště 6. května), proto územní plán řeší propojení této slepé silnice severovýchodním a jižním směrem s možným výjezdem 
na stávající komunikace. 
Současný stav, který umožňuje příjezd k bytovému domu č. 808 pouze z jedné strany, nemá v případě havarijní situace 
alternativní řešení příjezdu požárních vozidel k objektu. 
Co se týká zhoršení kvality bydlení v domě č.p. 808 a zvýšení dopravního ruchu se všemi výše jmenovanými důsledky, dle 
vyjádření Krajské hygienické stanice, věcně a místně příslušného správního orgánu podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví (stanovisko č.j. KHSZL 15111/2013 ze dne 16.9.2013) k posouzení vlivu na veřejné zdraví, kde se KHS 
vyjadřovala i k propojení stávající sítě pozemních komunikací nově navrženými plochami DS č. 76 a DS č. 78, není Návrh 
opatření obecné povahy – územního plánu Zubří v rozporu s požadavky tohoto zákona. 
Vymezením návrhové plochy v územním plánu nedochází k zásahu do vlastnických práv, poklesu ceny nemovitostí a narušení 
kvality bydlení. Tyto záležitosti je možno řešit až v rámci územního řízení, týkajícího se umístění konkrétní stavby, které řeší 
podmínky pro realizaci. 
Z hlediska ochrany přírody uplatnil MěÚ Rožnov pod Radh., Odbor životního prostředí jako příslušný dotčený orgán dle zák. 
114/1992 Sb., pro plochy mimo území CHKO Beskydy k předloženému návrhu ÚP Zubří kladné stanovisko pod č.j. MěÚ-
RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6 ze dne 27.9.2013, dotčený orgán ochrany přírody nehodnotí tedy záměr navržených ploch 
DS č. 76 a DS č. 78 z hlediska ochrany životního prostředí jako škodlivý.  
Územní plán je koncepční dokument, který stanoví koncepci rozvoje území s ohledem na hodnoty a podmínky v území, 
problematiku, jako je snížení úrovně bezpečnosti pro parkující auta, územní plán neřeší. 
 
Námitka č. 2  
Nesouhlasím s navrhovaným zařazením DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby. 
Požaduji, aby DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) byly z návrhu územního plánu vypuštěny jako veřejně prospěšné 
stavby.  
 
Odůvodnění podatele:  
Z návrhu územního plánu není zřejmé, jaké věcné důvody vedly k zařazení DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78) 
mezi veřejně prospěšné stavby. V návrhu územního plánu (Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj) je bez jakékoli argumentace 
nebo věcného odůvodnění uvedeno že "Návrhy jednotlivých ploch pro silniční dopravu (DS Č. 75 - 78) vychází z konkrétních 
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potřeb území s cílem zajistit prostupnost území, bezkolizní dopravní obsluhu a variantní dostupnost území v případě havarijních 
stavů. Plochy č. 76 a 78 slouží k propojení ulic Sídlištní, Pod Hůrkou a MUDr. Antonína Fabiána. ". Uvedený text považuji za 
proklamativní, protože není uvedena žádná "konkrétní potřeba území", není uveden žádný důvod pro "zajištění prostupnosti 
území", nejsou důvody pro "zajištění bezkolizní dopravní obsluhy" a nejsou uvedeny žádné důvody pro "zajištění variantní 
dostupnosti území v případě havarijních stavů".  
Z textu návrhu územního plánu (Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj) není ani jednoznačně zřejmé, které z výše uvedených 
důvodů se vztahují na stavby DS 3 (číslo plochy 76) a DS 5 (číslo plochy 78).  
Vzhledem k tomu, že návrh územního plánu neobsahuje žádné racionální zdůvodnění pro zařazení DS 3 (číslo plochy 76) a DS 
5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby, přičemž "Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj" dopad těchto staveb 
nehodnotí, považuji zařazení OS 3 (číslo plochy 76) a OS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby za neodůvodněné 
a účelové. Účelovost spatřuji ve vazbě veřejně prospěšných staveb na možnost vyvlastnění pozemků ve smyslu § 17 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění.  
Územní plán má odrážet požadavky obyvatel obce a nemá jít proti jejich zájmům.  
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Územní plán Zubří ve veřejném zájmu vymezuje plochy veřejně prospěšných staveb DS 3 a DS 5 k zajištění lepší prostupnosti 
území, viz odůvodnění 1. části námitky č. 10. Jedná se o stavby pro veřejnou infrastrukturu určenou k rozvoji obce. 
Územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Dle zák. 183/2006 Sb., 
§ 170, odst. 1, písm. a) lze odejmout práva k veřejně prospěšným stavbám dopravní a technické infrastruktury, o které se 
v případě plochy DS č. 76 a DS č. 78 jedná.  
Podatel uvádí, že považuje zařazení OS 3 (číslo plochy 76) a OS 5 (číslo plochy 78) mezi veřejně prospěšné stavby za 
neodůvodněné a účelové ve vazbě na § 17 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon). Není 
zjevné, v čem spatřuje podatel vazbu na § 17 stavebního úřadu, § 17 stavebního zákona vyvlastnění pozemků neřeší. 
 
 
 
 
Námitka č. 17 ze dne 12.2.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří podal p.  námitku proti zakreslení plochy veřejného prostranství 
P*67 na pozemku parc. č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří v rozsahu takovém, jak byl zahrnut do územního plánu. Z důvodu 
vlastnických vztahů podatele k pozemkům bylo vyhodnoceno jako námitka. 
 
Znění námitky: 
Námitka se týká konkrétně pozemku parc. č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří, k ploše označené jako P*67. 
K této ploše mám požadavky: zmenšit výměru z doposud udávaných 0,05 ha na 0,04 ha – 400 m2. 
Jelikož celková výměra pozemku je 2311 m2, tak mých požadovaných 400 m2 je reálný kompromis. 
S ohledem na uvedené žádám o zahrnutí mé námitky k ploše č. P*67 na pozemku p.č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří ke 
schválení v Územním plánu Zubří. 
 
 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá.  
 
Odůvodnění: 
Pozemky podatele parc. č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří se dle původního územního plánu nacházely v ploše neurbanizovaném 
území v ploše ZPF. Návrh nového územního plánu na těchto pozemcích navrhl plochu pro bydlení BI č. 40, na které územní 
plán předepisuje zpracování územní studie. Z toho důvodu podal p. Mizera připomínku ke společnému jednání s žádostí o 
řešení svých pozemků tak, aby nebyly zatíženy povinností pořídit územní studii. Podateli bylo vyhověno a v dokumentaci pro 
veřejné projednání byly pozemky zahrnuty do zastavěného území a na části pozemků bylo navrženo veřejné prostranství P*67, 
které umožňuje řešení příjezdu k návrhové ploše BI 40. K veřejnému projednání podatel opět podal námitku s žádostí, aby šíře 
plochy byla max. 4 metry, což ale neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 501/2006 Sb., která stanoví minimální šíři veřejného 
prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace pro obousměrný provoz, na 8 m, při jednosměrném provozu lze tuto šíři 
snížit na 6,5 m. Šířku danou návrhem územního plánu již tedy nelze dále snižovat. 
Dále podatel navrhoval možnost změny plochy veřejných prostranství na bydlení jako součást plochy BI 40. Tento požadavek 
byl vyhodnocen jako nekoncepční a podateli nebylo vyhověno. Po opakovaném veřejném projednání požaduje p. Mizera opět 
zúžení plochy veřejného prostranství na 4 m.  
Tento požadavek byl zamítnut z důvodu výše jmenovaných. 
 
Viz rovněž odůvodnění námitky č. 35, podané po veřejném projednání podle § 52 stavebního zákona. 
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IX. Vyhodnocení připomínek  

Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. při společném jednání 
 
Znění připomínky: 
Připomínky č. 1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 
49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 nebo jejich části se týkají nesouhlasu vlastníků pozemků s tím, že jejich 
pozemky nebyly zařazeny do ploch umožňujících bydlení (ploch BI resp. SO.3). Vlastníci pozemků se cítí dotčeni návrhem řešení 
a proto podali připomínku, ve které znovu požadují zařazení jejich pozemků do projednání územním plánem. 
Z důvodu obsahových je podání, učiněné pod názvem „připomínka“, „žádost“, „odvolání“, „námitka“ a pod. vyhodnoceno 
v souladu s § 50 zák. 183/2006 Sb. jako připomínka. 

 
Vyhodnocení připomínky č. 1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 
41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63: 
Připomínce se nevyhovuje.  

 
Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky č. 1, 2, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63   (dále jen „Souhrnné odůvodnění 
vyhodnocení připomínky“) : 
 
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty žádosti, které jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a s požadavky na 
rozvoj území obce, stanovenými územním plánem (Návrh ÚP, kapitola B.1, C.1).  
Koncepčním záměrem je doplnění sídelní struktury východním směrem, požadavkem v řešení je zohlednit technickou i 
ekonomickou dostupnost stávající veřejné infrastruktury, minimalizovat návrh zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem 
zachovat charakter stávající rozptýlené zástavby a nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající 
urbanistické struktury, (viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1, odst. c).  
Záměrem koncepce je zachovat v nejvyšší možné míře stávající krajinný ráz a uspořádání krajiny, zejména rozptýlenou 
zástavbu v okrajových částech města. Nové zastavitelné plochy nejsou ve volné krajině navrhovány s výjimkou jednotlivých 
drobných ploch, které dotváří urbanistickou strukturu stávající zástavby. 
Návrhem územního plánu je respektován požadavek „ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území 
včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví“. Charakterem, rozsahem, umístěním nových zastavitelných 
ploch a způsobem jejich regulace dbá územní plán na zachování rázu urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní 
krajiny se snahou o minimalizaci negativních vlivů rozvoje především na přírodní a krajinné hodnoty (CHKO Beskydy, území 
Natura 2000 a další). (Návrh ÚP, kapitola A.1) 
Umístění dalších návrhových ploch mimo zastavěné území obce by představovalo výrazné navýšení záboru ZPF a rozšíření 
zastavěného území do volné krajiny. Toto rozšiřování výstavby do volné krajiny má zásadní vliv na krajinný ráz. Oblast se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, 
spol s r.o. v r. 2005 a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Výše jmenované požadavky na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu jsou v rozporu s cíli územního plánování 
dle § 18 stavebního zákona, neboť neodrážejí veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
Žádostem nebylo vyhověno a nové zastavitelné plochy nebyly do návrhu územního plánu Zubří zahrnuty z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP Zubří. Při řešení územního plánu bylo nutné přihlížet k mnoha 
hlediskům, zejména z důvodů demografických, finančních, infrastruktury, možnosti napojení na vodovod a kanalizaci, z těchto 
důvodů nebylo možné vyhovět žádostem všech vlastníků pozemků. 
 
Jelikož se pozemky, jichž se připomínky týkají, nacházejí mimo zastavěné území, ve většině případů ve volné krajině, znamenalo 
by zahrnutí většiny z výše jmenovaných pozemků do ploch pro výstavbu pro obec nutnost vybudovat zcela novou, nebo 
zkapacitnit stávající dopravní infrastrukturu a vybudovat do navrhovaných lokalit technickou infrastrukturu, což by znamenalo 
neúměrnou ekonomickou zátěž pro obec. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků, které někteří 
vlastníci pozemků navrhují, je vzhledem k velké koncentraci žádostí v okrajových částech obce nekoncepční a v rozporu s 
urbanistickou koncepcí obce. 
 
Územní plán zpracovává projektant – urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního 
plánu na základě svých odborných kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem 
k nadměrnému množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu 
obce je, aby z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
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Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 
 
 
Připomínka č. 1 ze dne 21.8.2013  
 
 
Jako vlastníci pozemků parc. č. 3489/28  a 3489/29  v k.ú. Zubří podali připomínku proti nezařazení pozemků parc. č. 3489/28 a 
3489/29 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.   

 
Znění připomínky: 
Seznámili jsme se s novým návrhem územního plánu v katastru města Zubří a při té příležitosti jsme zjistili, že našim žádostem 
o změnu sousedících pozemků č.p. 3489/28 a 3489/29 na stavební pozemky nebylo vyhověno. Tímto vznášíme připomínku a 
obracíme se na vás se žádostí o opětovné přezkoumání našeho požadavku. Prohlašujeme, že na těchto dvou pozemcích 
bychom si rádi postavili rodinné domy, které by sloužily k našemu bydlení. Oba pozemky se nacházejí přímo u cesty, kterou jen 
pár set metrů od nás lemují nové rodinné domky. Jelikož v této ulici nevedou inženýrské sítě, prohlašujeme, že si naše pozemky 
zasíťujeme na vlastní náklady. Velmi nám záleží na bydlení v této lokalitě, která patří k nejpěknějším a nejslunnějším v Zubří. 
Velmi, velmi Vás prosíme o opětovné projednání naší žádosti a její kladné vyřízení. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v jejich žádosti o zařazení pozemků parc. č. 3489/28 a 
3489/29 v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení.  
V původním územním plánu byly tyto pozemky zařazeny jako neurbanizované území, plocha ZPF. Toto zařazení se návrhem 
nového územního plánu nezměnilo, dle nového územního plánu se pozemky nacházejí v ploše Z – Plochy zemědělské. V 
případě pozemků č.p. 3489/28 a 3489/29 v k.ú. Zubří (vlastník p. Libuše Miarková a p. Dobeš) se jedná o rozsáhlé zemědělské 
meliorované pozemky při silnici na Randusky v blízkosti areálu LUKROM. Pozemky se nacházejí ve volné krajině, nenavazují na 
zastavěné území a znamenají další výrazný zábor ZPF. Přístup na pozemky je po kapacitně nevyhovující komunikaci, vedoucí 
do místní části Randusky, chybí možnost napojení pozemků na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje 
vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. 
B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter stávající 
rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající 
urbanistické struktury. 

 
 
 
Připomínka č. 2  ze dne 20.8.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří podala p. spolu s p. (není vlastníkem pozemku) připomínku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Jsem majitelkou par. č. 2463 v k.ú, Zubří v lokalitě Čertoryje. Jedná se o pozemek, který mi byl v roce 1992 darován mými rodiči 
s úmyslem, že jednoho dne si na něm postavíme rodinný dům. Nachází se v bezprostřední blízkosti mého rodného domu. Po 
celou dobu byl pozemek námi řádně udržován a obhospodařován. Byly na něm vysázeny ovocné stromy, zřízena zahrádka a 
stal se pro nás o víkendech oázou klidu a odpočinku.  
Z výše uvedených důvodů jsme v roce 2006 požádali město Zubří o schválení záměru změny ÚP pro výstavbu našeho 
rodinného domu. Protože k pozemku vede cesta, v minulosti na něm byla vybudována studna a vedení VN je vzdáleno cca 15 
m, domnívali jsme se, že schválení změny bude pouze formalitou. Vzhledem k tomu, že se parcela nachází v neurbanizovaném 
území a CHKOB, požádali jsme tento orgán státní správy ochrany přírody a krajiny o vydání stanoviska k případnému umístění 
RD. Kladné stanovisko SCHKOB, ve kterém se píše, že vhodným umístěním objektu na parcele a respektování podmínek ve 
výstavbě nedojde k narušení struktury území. Spolu se žádostí o změnu ÚP bylo Rozhodnutí CHKOB předáno dne 23.10.2006 
osobně na Stavebním úřadě města Zubří.  
 
Bohužel, téměř po roce od podání žádosti nám bylo sděleno, že naše žádost nemůže být zahrnuta do návrhu zadání změny č.6 
a to z důvodu, že tato změna byla vyhlášena z důvodu nutnosti řešení nového odbočení ze silnice I/35 do Zubří. Protože bylo 
zapotřebí, aby proběhla bez problémů, tak údajně zastupitelé vytipovali lokality, u nichž se nepřepokládaly jakékoliv problémy 
při projednávání. Dále nám bylo sděleno, že naše žádost bude opětovně posuzována v rámci nového územního plánu Města 
Zubří. K mým dotazům, jak k písemným, tak osobním v čem zastupitelé spatřovali komplikovanost či neprůchodnost naší 
žádosti, nebyl schopen nikdo odpovědět!!!!  
Přes všechny potíže jsme trpělivě čekali a na ubezpečení pana starosty Randuse, že tam není žádný problém, jsme doufali, že 
naše žádost bude kladně vyřízena v novém ÚP. Minulý týden jsem však ze zveřejněného návrhu zjistila, že moje parcela opět 
nebyla do nového ÚP zařazena.  
Proto se obracím na Vás a odpovědné pracovníky o zdůvodnění, proč se tak stalo a tímto zároveň podávám odvolání ke 
zveřejněnému návrhu nového územního plánu města Zubří. Jsem si vědoma, že schválení ÚP je složitý proces, ke kterému se 
vyjadřuje mnoho organizací a dotčené orgány státní správy a každý z nich, pokud je to opodstatněné, může vydat záporné 
stanovisko. Zatím mi však nikdo takový argument nepředložil. Konstatování odpovědného pracovníka, ať se obrátím na obec 
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Vidče, kde je spousta stavebních míst je nemístné.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v jejich žádosti o zařazení pozemku parc. č. 2463 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha ÚSES a plocha zemědělská z původního územního plánu se 
návrhem nového územního plánu nezměnilo, dle nového územního plánu je v západní části pozemku zakreslen lokální 
biokoridor, zbývající část pozemku se nachází v plochách zemědělských. 
V případě pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek v území NATURA 2000 v oblasti se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu. K pozemku není zajištěn příjezd, ten by bylo nutné řešit napříč loukou, popř. přes brod, pozemek je 
bez přímých vazeb na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních 
vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Na části pozemku se jak v původním územním plánu, 
tak v návrhu nového územního plánu, nachází biokoridor ÚSES.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Územní plán řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Důvod 
nezařazení pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří mezi zastavitelné plochy je podrobně popsán v Souhrnném odůvodnění 
vyhodnocení připomínky. Souhlas SCHKOB k možnosti umístění objektu na pozemku, vydaný dne 5.10.2006 pod č.j. 
1850/BE/E/06, povolení stavby studny a přítomnost VN v blízkosti neznamená, že bude pozemek automaticky zařazen do 
územního plánu jako zastavitelná plocha. (viz rovněž rozsudek NSS č. 8 Ao 1/2007 - 94). Územní plán vzniká spoluprací obce s 
projektantem a pořizovatelem, k návrhu územního plánu se v průběhu projednání vyjadřují dotčené orgány a další subjekty a 
rovněž obyvatelé obce a majitelé pozemků prostřednictvím připomínek a námitek. Územní plán je tedy výsledkem celého 
náročného procesu projednání, předběžné vyjádření SCHKOB ke stavbě rodinného domu na pozemku, vydané mimo proces 
projednání územního plánu, nemá vliv na zařazení pozemku do územního plánu pro výstavbu. 

 
Další část připomínky se týká procesu pořizování územního plánu Zubří. 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona. Proti návrhu územního plánu nelze podat v souladu se zák. 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání. O průběhu projednání a důvodech k nezařazení pozemku 
do projednání byla podatelka informována dopisem č.j. MěÚ-RpR/13588/2014 ze dne 7.4.2014. 
Pozemek nebyl zařazen do projednání z důvodů uvedených v  první části odůvodnění připomínky. 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna v rámci všech projednání dálkovým přístupem a byla 
vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu 
projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku - p. Příhonská - této možnosti využila a podala 
připomínku jak ke společnému jednání, tak k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatel ve 
spolupráci s určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. Vyhodnocení připomínek a námitek 
bude součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po vydání územního plánu je opatření 
obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást územního plánu, kde do něj může 
každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz , aby každý, tedy i podatelka, se s ním mohl 
seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení námitek. 

 
 
 
Připomínka č. 3 ze dne 29.8.2013 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3757/6 v k.ú. Zubří podal p.  žádost o řešení příjezdu k pozemku parc. č. 3757/6  v k.ú. Zubří v 
návrhu územního plánu Zubří.  
 
Znění připomínky: 
Po shlédnutí návrhu územního plánu Zubří jsme jako majitelé pozemku č. 3757/6 k.ú. Zubří zjistili, že výše uvedený návrh neřeší 
příjezd k naší nemovitosti. Žádáme proto zadavatele návrhu územního plánu Zubří, aby zajistil zapracování našeho požadavku 
na příjezd k naší nemovitosti 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo podateli vyhověno v řešení příjezdu k pozemku parc. č. 3757/6 v k.ú. Zubří. 
Využití pozemku parc. č. 3757/6 jako plocha výroby z původního územního plánu se novým územním plánem nezměnilo, dle 
nového územního plánu je na pozemku navržena plocha V – Plochy výroby a skladování. Pro plochu výroby a skladování stanoví 
regulativy územního plánu Zubří jako přípustné využití dopravní infrastrukturu související a slučitelnou s hlavním využitím. V 
současné době zůstává příjezd k pozemku stávající, v případě realizace obchvatu komunikace I/35 bude příjezd k pozemku parc. 
č. 3757/6 v k.ú. Zubří řešen v rámci technického řešení komunikace I/35. 
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Připomínka č. 4 ze dne 30.8.2013 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4180/1 v k.ú. Zubří podala p. připomínku proti vyloučení  pozemku parc. č. 4180/1 v k.ú. Zubří z 
návrhu územního plánu Zubří.  

 
Znění připomínky: 
Můj pozemek na parcele č. 4180/1 (LV č.306) byl dosud veden jako pozemek začleněný do zastavitelných ploch. Požaduji, aby i 
nadále byl pozemek č. 4180/1 začleněn v novém územním plánu jako zastavitelná plocha. 

 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebyla do projednání územním plánem zařazena plocha bydlení na pozemku 4180/1. 
Tato plocha byla již dříve projednaná změnou č. 4 ÚPN SÚ Zubří, schválená a vydaná zastupitelstvem města Zubří. Na základě 
připomínky a následně požadavku obce o zahrnutí již dříve projednaných a schválených změn územního plánu byla část 
pozemku parc. č. 4180/1, projednaná změnou územního plánu č. 4 jako lokalita 4/20, zařazena do návrhu územního plánu 
Zubří po společném jednání. Požadavek v rozsahu změny č. 4/20 byl zapracován do dokumentace. 

 
 
Připomínka č. 5 ze dne 30.8.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří podala p.  spolu s p.  (není vlastníkem pozemku) připomínku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Jsem majitelkou par. č. 2462 v k.ú. Zubří v lokalitě Čertoryje. Jedná se o pozemek, který mi byl darován bratrem v roce 2009, 
jako poslední přání mých zesnulých rodičů. Nachází se v bezprostřední blízkosti mého rodného domu. Po celou dobu byl 
pozemek námi řádně udržován a obhospodařován. Byly na něm vysázeny ovocné stromy, zřízena zahrádka a stal se pro nás 
oázou klidu a odpočinku. 
Z výše uvedených důvodů jsme v roce 2009 požádali město Zubří o schválení záměru změny ÚP pro výstavbu našeho 
rodinného domu. Protože k pozemku vede cesta, v minulosti na něm byla vybudována studna a vedení VN je vzdáleno cca 
15 m, domnívali jsme se, že schválení změny bude pouze formalitou. 
 
Přes všechny potíže jsme trpělivě čekali a na ubezpečení pana starosty Randuse, že tam není žádný problém, jsme doufali, že 
naše žádost bude kladně vyřízena v novém ÚP. Minulý týden jsem však ze zveřejněného návrhu zjistila, že moje parcela opět 
nebyla do nového ÚP zařazena.  
Proto se obracím na Vás a odpovědné pracovníky o zdůvodnění, proč se tak stalo a tímto zároveň podávám odvolání ke 
zveřejněnému návrhu nového územního plánu města Zubří. Jsem si vědoma, že schválení ÚP je složitý proces, ke kterému se 
vyjadřuje mnoho organizací a dotčené orgány státní správy a každý z nich, pokud je to opodstatněné, může vydat záporné 
stanovisko. Zatím mi však nikdo takový argument nepředložil. Konstatování odpovědného pracovníka, ať se obrátím na obec 
Vidče, kde je spousta stavebních míst je nemístné.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v jejich žádosti o zařazení pozemku parc. č. 2462 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha ÚSES z původního územního plánu se novým územním 
plánem nezměnilo, dle nového územního plánu je ve stejné trase jako v původním územním plánu na převážné části pozemku 
zakreslen lokální biokoridor, severní okraj pozemku se nachází v plochách zemědělských. 
V případě pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek v území NATURA 2000 v oblasti se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu, příjezd k pozemku by bylo nutné zbudovat napříč loukou. Pozemek je bez možnosti napojení na 
veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Na části pozemku se jak v původním územním plánu, tak v návrhu 
nového územního plánu, nachází biokoridor ÚSES.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Povolení stavby studny a přítomnost elektrického vedení na pozemku neznamená, že bude pozemek automaticky zařazen do 
územního plánu jako zastavitelná plocha. (viz rovněž rozsudek NSS č. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
Další část připomínky se týká procesu pořizování územního plánu Zubří. 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona. Proti návrhu územního plánu nelze podat v souladu se zák. 
č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání. 
Pozemek nebyl zařazen do projednání z důvodů uvedených v první části odůvodnění připomínky. 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna v rámci všech projednání dálkovým přístupem a byla 
vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu 
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projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku - p. Trčálková - této možnosti využila a podala 
připomínku jak ke společnému jednání, tak námitku k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatel 
ve spolupráci s určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. Vyhodnocení připomínek a 
námitek bude součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po vydání územního plánu je 
opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást územního plánu, kde do něj 
může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov 
pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, aby každý, tedy i podatelka, se s ním mohl 
seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách. 

 
 
Připomínka č. 6 ze dne 30.8.2013 
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 5283 a 5284 v k.ú. Zubří podala p.  žádost o úpravu umístění plochy č. SO.3 č. 52 v návrhu 
územního plánu.  
 
Znění připomínky: 
Žádám o změnu návrhu územního plánu v části Staré Zubří, ulice Galičky, nové zastavitelné plochy SO.3 č.52, kde nelze 
uskutečnit žádnou stavbu. Důvodem je špatně dostupný terén – sráz a potok, převýšení cca 5m. Žádám posunout navrhovanou 
zastavitelnou plochu směrem na sever nad parcelu č. 5286, kde se nachází ve skutečnosti pole. Příjezd na pole a navrhovanou 
zastavitelnou plochu je možný pouze z jedné strany (viz mapa + vysvětlivky).  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří byla navržena na pozemcích parc. č. 5282/1, 5283 a 5284 v k.ú. Zubří plocha SO.3 č. 
52. Podatelka žádá o úpravu tvaru plochy takovým způsobem, aby bylo možné na pozemku realizovat stavbu. Původně 
(v dokumentaci pro společné jednání) navržený tvar plochy SO.3 č. 52 na pozemcích parc. č. 5282/1, 5283 a 5284 v k.ú. Zubří 
neumožňoval realizaci nové stavby z důvodu špatného přístupu. Na základě místního šetření a žádosti podatelky bylo umístění 
plochy SO.3 č. 52 v dokumentaci návrhu územního plánu Zubří upraveno a požadavek byl zapracován do dokumentace pro 
veřejné projednání. 
 
 
 
Připomínka č. 7 ze dne 2.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4182/3, 4177, 4178  v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemků parc. č. 4182/3, 4177, 
4178  v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Žádáme o dodatečné zařazení p.č. 4182/3, 4177, 4178 pro výstavbu rodinného domu nebo obytné zemědělské usedlosti. 
(pozn. pozemek p.č. 4182/3 jako les nikdy nebyl, řeší se). Je to z důvodu, že syn, který by tam stavěl, bude přebírat naši 
společnou zemědělskou činnost. Vlastní a má pronajato víc jak 25ha zemědělských pozemků a je to jeho hlavní výdělečná 
činnost; tato situace vyžaduje, aby bydlel v místě našeho zemědělského podnikání. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se nevyhovuje v části týkající se změny využití pozemků parc. č.  4182/3, 4177, 4178 pro bydlení 
Připomínce se vyhovuje v části týkající se úpravy využití pozemku parc. č.  4182/3  
 
Odůvodnění: 
Jedná se o novou žádost podanou po společném jednání až po termínu pro podávání podnětů do nového územního plánu, kdy 
podatel žádá změnu využití svých pozemků v územním plánu pro bydlení. 
Odůvodnění vyhodnocení připomínky viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
 
Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se návrhem nového územního plánu nezměnilo. V rámci 
pořizování územního plánu byly pozemky parc. č.  4182/3, 4177, 4178 zařazeny do ploch zemědělských v souladu s jejich 
využitím. 
V případě pozemku p.č. 4182/3, 4177, 4178 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělské pozemky ve volné krajině, v území NATURA 
2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
 
Co se týká pozemku parc. č. 4182/3, pozemek parc. č. 4182/3, který byl zakreslený v dokumentaci pro společné jednání jako 
lesní pozemek, je v KN veden jako ostatní plocha - neplodná půda. Na základě připomínky pořizovatel prověřil údaje o pozemku 
v katastru nemovitostí a porovnal se stávajícím stavem a dle toho navrhl úpravu územního plánu. V pokynech pro úpravu 
návrhu ÚP Zubří před veřejným projednáním bylo zadáno opravit funkční využití tohoto pozemku, bylo upraveno v dokumentaci 
pro veřejné projednání a změněno na plochu Z - plochy zemědělské. 
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Připomínka č. 8 ze dne 2.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří podal  připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 1991/31, 
projednaného změnou č. 5A územního plánu sídelního útvaru Zubří, do ploch určených pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Jako vlastník pozemku p.č. 1991/31 v k.ú. Zubří podávám tímto ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona připomínku k návrhu 
územního plánu Zubří. 
Pozemek p.č. 1991/31 v k.ú. Zubří je v současně platném ÚPN SÚ Zubří zařazen jako zastavitelná plocha pro bydlení č. 5-19A. 
Tato plocha byla schválena změnou č. 5A ÚPN SÚ a určena pro umístění 1 rodinného domu. 
V blízké době nemohu realizovat stavbu rodinného domu a nevím, jestli záměr stihnu uskutečnit po dobu platnosti současného 
územního plánu. Žádám Vás tedy, aby pozemek p.č. 1991/31 v k.ú. Zubří byl opět zařazen do územního plánu jako plocha pro 
bydlení ve stejném rozsahu jako je v současnosti, tj. jak byl schválen změnou č.5A. 
S přípravou ke stavbě jsem již započal budováním inženýrských sítí – kanalizace, prodloužení plynovodu, přípojky elektřiny a 
zdroje vody. Při této příležitosti jsem se dověděl, že město Zubří má záměr v lokalitě vybudovat veřejnou kanalizaci. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří byl projednán změnou č. 5A územního plánu sídelního útvaru Zubří, schválenou 
zastupitelstvem města 1.9.2006 jako lokalita 5-19A, určená pro výstavbu RD.  
Lokalita byla vypuštěna z návrhu ÚP v průběhu zpracování územního plánu na základě hodnocení vlivů na lokality soustavy 
NATURA 2000. Na základě připomínky, padané podle § 50 stavebního zákona v rámci společného jednání obec požadovala 
část plochy, vymezené projednanou změnou č. 5/19A, zahrnout do projednání (pouze část v linii sousedního zastavěného 
území), tento požadavek byl uveden v pokynech pro úpravu návrhu ÚP Zubří před veřejným projednáním. Požadavek nebylo 
možné akceptovat z důvodů kumulativních vlivů na předměty ochrany EVL systému NATURA 2000. 
Podrobné zdůvodnění nezařazení lokality do projednání - viz odůvodnění námitky č. 25, podané v rámci veřejného projednání 
dne 16.7.2014. 
 
Podateli bylo vydáno dne 27.11.2013 Rozhodnutí o umístění stavby na poz. parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří - Prodloužení 
inženýrských sítí - STL plynovod, 2ks STL přípojek plynu, el. přípojka NN Zubří, Bořkova pod č.j. MěÚ-RpR/40232/2013 a dne 
27.11.2013 Rozhodnutí o umístění stavby vrtané studny na poz. parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří pod č. j. MěÚ-RpR/40260/2013. 
Dne 12.9.2014 bylo Ing. Šimurdovi vydáno rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu s garáží a hospodářskou budovou na 
pozemku parc. č. 1991/31 v k.ú. Zubří v souladu se změnou č. 5A územního plánu Zubří, rodinný dům na tomto pozemku je 
tedy možné realizovat na základě tohoto rozhodnutí o umístění stavby. 

 
 
Připomínka č. 9 ze dne 4.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4851/1 a 4783/11 v k.ú. Zubří podal p.  připomínku proti zařazení pozemků parc. č. 4851/1 a 
4783/11 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu do plochy BI č. 40, pro kterou územní plán předepisuje pořízení územní studie. 
 
Znění připomínky: 
Moje pozemky  jsou p.č. 4851/1 a 4783/11 a čekám na změnu v návrhu územního plánu již 6 let. Pozemky se nachází v ploše 
BI40, pro kterou územní plán požaduje studii, což bude opět až někdy v roce 2018. Jelikož chci stavět RD co nejdříve, nejlépe 
jaro 2014, a pozemky se nacházejí v okrajové části plochy BI40, proto žádám, aby pro tyto pozemky nebyla nutná územní 
studie. Jsem ochoten uvolnit část svých pozemků k vybudování sjezdu pro přiléhající parcely. V této fázi mám sjezd na mé 
pozemky řešen z ulice Drážky přes moje pozemky 4852 (viz mapa), kde bych v budoucnu povolil přístup dalším sousedům na 
parcelách 4788/4, 4793, 4799, 4803, 4802, 4783/10 atd. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje částečně – vyhovuje se v rozsahu pozemku parc. č. 4851/1 v k.ú. Zubří 
připomínce se nevyhovuje v rozsahu pozemku parc. č. 4783/11 v k.ú. Zubří 
 
Odůvodnění: 
Pozemky parc.č. 4851/1 a 4783/11 byly v návrhu územního plánu projektantem navrženy jako součást plochy územní studie 
US2. Územní studie US2 má podrobně řešit celou lokalitu, která se nyní rozkládá na pozemcích několika majitelů, na základě 
připomínky bylo řešení území přehodnoceno. Jelikož je na pozemek parc. č. 4851/1 zajištěn příjezd, není nutné tento pozemek 
ponechávat pro řešení územní studií, tento pozemek byl vyčleněn z plochy územní studie a byl zahrnutý do zastavěného území. 
 
Pozemek parc. č. 4783/11 zůstal v dokumentaci pro veřejné projednání součástí plochy BI 40, určené pro prověření územní 
studií.  
 

 
Připomínka č. 10 ze dne 5.9.2013  
Hnutí DUHA, místní skupina Olomouc 

 
Jako environmentální spolek podalo Hnutí DUHA připomínku k návrhu územního plánu Zubří.  
V rámci zpracování územního plánu Zubří řeší územní plán umístění osy migračního koridoru velkých savců na území obce 
Zubří.  
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Znění připomínky: 
Hnutí DUHA Olomouc vítá, že obec Zubří vyňala z návrhu ú.p. původně navrhovanou plochu určenou pro výrobu v jižní části 
katastru obce (plochy č. 22 a 53) a navrhla v daném místě plochu krajinné zeleně a plochu přírodní (plochy K90 a P88). Tímto 
se plochy stanou součástí USES, což bude mít pozitivní vliv pro průchodnost krajiny. Důležité je také zachování navazujícího 
území jako plochu zemědělskou. K návrhu územního plánu vznášíme tuto připomínku: 
 
Připomínka: 
Požadujeme, aby v místě navržených ploch K90 a P88, byla navržena plocha Migrační koridor velkých savců o šíři 500 metrů. 
Osa koridoru je graficky vyznačena v Odůvodnění UP Zubří na straně 27, není však zahrnuta v textové ani grafické části návrhu 
UP Zubří. 
 
Odůvodnění: 
Velké šelmy – vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý, jejichž domovské okrsky zaujímají značnou rozlohy (stovky kilometrů 
čtverečních) jsou v důsledku rychlého rozvoje regionů v podhorských oblastech ohroženy zástavbou a fragmentací krajiny, která 
ohrožuje jak migrační potřeby mladých jedinců, tak pohyb dospělých zvířat v rámci přesunu za potravou nebo vyhledáváním 
partnerů pro rozmnožování. Přes 500 metrů široké nezastavěné území v katastru obce Zubří představuje jednu z posledních 
nezastavěných proluk mezi obcemi a vyhovuje migraci všech živočichů včetně velkých šelem o čemž svědčí pozorování jejich 
pobytových znaků v blízkosti koridoru v dřívějších letech. Dané území představuje pro velké savce významnou spojnici mezi 
Vsetínskými a Veřovickými vrchy. Důležitost tohoto koridoru je potvrzena i ve AOPK ČR (Ochrana průchodnosti krajiny pro 
velké savce, 2010). Migrační koridor pro velké šelmy (resp. všechny velké savce), je nutné vzhledem k jeho specifičnosti 
definovat jako samostatnou plochu se stanovením konkrétních podmínek využití. Podle odborných zjištění je koridor funkční 
tehdy, jestliže se jím zvířata nebojí procházet a cítí se zde bezpečně před rušivými vlivy lidské činnosti z okolí. Minimální šířka 
dálkového migračního koridoru by měla být v zemědělské krajině s malým podílem stromové a keřové zeleně minimálně 250 m 
na každou stranu od osy koridoru. Této šíři odpovídá i dané území, které je tvořeno zemědělskou půdou. Nárokům 
přecházejících savců tedy zatím vyhovuje. 
Svým významem se migrační koridory podobají zeleni, vytvářené například v rámci ÚSES, nicméně tento systém, který vznikl 
na počátku 90. let minulého století, zcela neodpovídá větším prostorovým nárokům velkých šelem. Migrační koridory musí být 
řádově širší než koridory ÚSES na druhou stranu není nutné, aby jejich celá plocha byla definována jako zeleň. Přípustné je 
také zemědělské a lesnické využití i na větší části plochy. Na rozdíl od prvků ÚSES také není možné krátkodobé přerušení nebo 
zúžení koridoru, realizace jakýchkoliv staveb nebo oplocení. V tom případě dochází k funkčnímu znehodnocení celé plochy 
koridoru. Migrační koridory jsou svým využitím specifické plochy, je proto nezbytné jejich funkci, význam a využití vysvětlit také 
v textové části územního plánu. Jejich aplikací do územně-plánovacích podkladů se zabývají Anděl & Gorčičová (2007). 
Navrhujeme proto doplnit textovou část návrhu územního plánu tímto zněním: 

Migrační koridory pro velké savce zahrnují plochy, určené migracím prostorově náročných druhů velkých savců. Na těchto 
plochách je žádoucí realizovat především rozličné prvky ÚSES, plochy pro plnění funkcí lesa nebo zčásti ponechat stávající, 
většinou zemědělské využití bez oplocení; zcela nepřípustná je jakákoliv zástavba nebo oplocování pozemků; 
1. Pro zajištění migrace a pohybu prostorově náročných druhů velkých savců, včetně zvláště chráněných druhů velkých šelem 
(vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý) byly vymezeny migrační koridory velkých šelem, spojující Vsetínské vrchy a Veřovické 
vrchy (součást CHKO Beskydy). 
2. Tyto koridory jsou součástí biotopů výše uvedených zvláště chráněných druhů a pro jejich dlouhodobé přežití (kontakt v rámci 
celé karpatské populace ) je zachování prostupnosti krajiny klíčové 
3. Tyto opatření jsou součástí komplexního řešení migrace velkých savců, zahrnující například také zprůchodnění železniční 
tratě nebo silnice. Základní charakteristika migračních koridorů je nezastavitelnost – funkční mohou být pouze za předpokladu, 
že jsou v celé své délce nepřerušeny nebo nejsou zúženy zástavbou. 
4. Součástí migračních koridorů mohou být lesní pozemky, prvky ÚSES, vodní plochy(menší vodoteče) nebo zemědělské 
pozemky, pokud nebudou oploceny. 
5. Křížení migračních koridorů je možné pouze s liniovými stavbami šířky maximálně dvoupruhé silnice. U širších silnic je třeba 
v místě křížení s migračními koridory realizovat zvláštní opatření, které splňuje nároky na migrace velkých šelem (speciální 
nadchody a podchody) 
- doplnit stanovení podmínek pro využití plochy 

MIGRAČNÍ KORIDORY VELKÝCH SAVCŮ MK 
Hlavní využití 
- specifický typ ochrany biotopů zvláště chráněných druhů velkých šelem (vlk obecný, rys ostrovid, medvěd hnědý), jehož 
hlavním parametrem je nezastavitelnost území, která zaručuje volnou průchodnost pro velké savce a další druhy velkých savců 
s velkými prostorovými nároky. Zachování volné průchodnosti krajiny je pro výše uvedené zvláště chráněné druhy klíčové 
- součástí jsou různé prvky zeleně, ÚSES, lesní pozemky, vodní toky 

Přípustné využití: 
- neoplocené zemědělské pozemky (louky, pastviny, pole, sady) 
- stavby a zařízení, která jsou v zájmu ochrany přírody a krajiny; 
- stávající stavby pěších, cyklistických a účelových komunikací s povrchovou úpravou blízkou přírodě, mosty, lávky; 
- stavby na vodních tocích, stavby malých vodních nádrží; 
- nezbytná stávající obslužná a veřejná dopravní a technická infrastruktura, nezbytné liniové stavby technické vybavenosti, 
stavby silnic a dalších komunikací pro vozidlovou dopravu -křížení ve směru kolmém na biokoridor (tyto stavby budou povoleny 
pouze tehdy, bude-li prokázán jejich nezbytný společenský význam a nemožnost vedení mimo plochy ÚSES); při křížení se 
stávajícími nebo nově plánovanými silnicemi širší než dvoupruhé je nutné zajistit průchodnost krajiny speciálními opatřeními 
(nadúrovňové vedení silnice, speciální nadchody a podchody, splňující parametry pro velké šelmy) 
- nezbytné stavby pro lesní a vodní hospodářství; 
-terénní úpravy, pokud budou v zájmu zlepšení migrační prostupnosti krajiny 

Nepřípustné využití: 
- zvyšování kapacity a ploch stávajících staveb, kromě staveb v zájmu ochrany přírody a 
krajiny; 
- změny kultur s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické 
stability; 
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- realizace jakýchkoliv nových staveb kromě staveb v zájmu ochrany přírody a krajiny; 
- oplocování jakýchkoliv ploch 
- stavby mysliveckých zařízení 
 
Závěrem 
Vzhledem k tomu, že vlk obecný, medvěd hnědý i rys ostrovid jsou prioritní druhy ochrany v EVL Beskydy, považujeme 
připomínku za důležitou. Pro lepší pochopení problematiky migračních koridorů navrhujeme osobní setkání a dovysvětlení 
některých aspektů ochrany velkých šelem. 
 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Problematika migračního koridoru velkých savců byla řešena projektem vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR 
„Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“ z r. 2010, jehož 
výstupem byla publikace „Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce“ a mapa „Migrační koridory pro velké savce v České 
republice“. Tento projekt stanoví osu migračního koridoru pro velké savce a šířku migračního koridoru na 500 m.  
Na základě  „Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů“, které zpracoval RNDr. Jiří Procházka, EKOAUDIT spol. s r.o., Brno, držitel osvědčení MŽP ČR č.j. 135/13/OPVŽ/94 o 
odborné způsobilosti a držitel rozhodnutí o prodloužení autorizace č.j. 45966/ENV/11 ke zpracování dokumentace a posudku 
podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, a Mgr. Radka Sitarová, samostatný odborný pracovník pro 
oblast ŽP a dále dle posouzení vlivů územního plánu z hlediska dopadů na předměty ochrany a celistvost EVL – „Hodnocení 
vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., Návrh územního plánu Zubří“, červen 2013, 
zpracoval Mgr. Jan Losík a Mgr. Alice Háková, byl respektován výskyt migračního koridoru při zpracování územního plánu.  
Na základě jeho výskytu na území města Zubří nebyly některé plochy zahrnuty do projednání –plocha SO.3 č. 22, SO.3 č. 53 – 
viz odůvodnění územního plánu, kapitola f) a byl přehodnocen záměr výstavby průmyslového areálu jižně od komunikace.  
V Koordinačním výkrese je zakreslena osa migračního koridoru. 
Požadavku na zakreslení plochy migračního koridoru v místě návrhových ploch K90 a P88 v šířce 500 m nelze vyhovět, jelikož 
migrační koridor velkých savců není limitem ze zákona a „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh 
ochranných a optimalizačních opatření“ z r. 2010, řešené projektem vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR, není 
závazným dokumentem pro tvorbu územních plánů. Koridor šířky 500 m nelze na základě výše jmenovaných dokumentů 
zahrnout do územního plánu jako novou návrhovou plochu, pro kterou územní plán stanoví regulativy územního plánu, tedy 
hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití, jeho existence však je územním plánem respektována. 
 
 
 
Připomínka č. 11 ze dne 6.9.2013  
 

 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 3973/12 v k.ú. Zubří podali p.  a p.  připomínku proti změně využití  pozemku parc. č. 3973/12 
v k.ú. Zubří v návrhu územního plánu.  
 
Znění připomínky: 
Jsme vlastníci pozemku parc.č. 3973/12 v k.ú. Zubří, jehož část je v současné době dle platného ÚP města určena jako 
pozemek k bydlení – rodinné domy. V návrhu nového ÚP Zubří je však navrženo využití pozemku jako plochy sídelní zeleně. Ve 
smyslu veřejné vyhlášky č.j. MěÚ-RpR/25711/2013 ze dne 6.8.2013 uplatňujeme tímto naši připomínku a požadujeme zachovat 
původní určení našeho pozemku k bydlení – rodinné domy. Do zmiňovaného pozemku jsme již investovali značné finanční 
prostředky a hodláme ho využít ke stavbám rodinných domů pro nás nebo naše rodinné příslušníky. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo žadatelům změněno zařazení pozemku parc. č. 3973/12 v k.ú. Zubří z plochy 
výroby a technických zařízení, plochy ochranné zeleně a z plochy bydlení v jižní a ve východní části z původního územního 
plánu na plochy ochranné zeleně a plochy zemědělské v novém územním plánu. Nový územní plán navrhuje na části pozemku, 
řešené v původním územním plánu pro výstavbu (plocha výroby a technických zařízení a bydlení), plochu ochranné zeleně, 
východní část pozemku se nachází v plochách zemědělských. 
 
V původním územním plánu se na části pozemku parc. č. 3973/12 v k.ú. Zubří nacházela plocha výroby a technických zařízení 
v šířce cca 20 m, pás ochranné zeleně šířky cca 10 m a plocha bydlení v šířce cca 30 m, zbývající část pozemku byla 
v neurbanizovaném území v ploše ZPF.   
V rámci pořizování nového územního plánu Zubří bylo z důvodu nutnosti oddělení plochy výroby a skladování V č.80 od ploch 
určených pro bydlení žadatelům změněno využití části pozemku z původního územního plánu z plochy výroby a technických 
zařízení a z plochy bydlení v jižní části  na plochy Z* - plochy ochranné zeleně. 
  
Na základě připomínky ke společnému jednání bylo řešení území přehodnoceno a část pozemku parc.č. 3973/12 v k.ú. Zubří, 
která byla navržena v původním územním plánu pro bydlení, byla v návrhu územního plánu navrácena do plochy BI – plochy 
individuálního bydlení, zbývající část, na které se v původním územním plánu nacházela plocha ochranné zeleně a plocha 
výroby a technických zařízení, byla v novém ÚP ponechána jako plocha Z* - plochy sídelní zeleně. Tuto část sídelní zeleně bylo 
nutné zachovat k oddělení plochy bydlení od plochy výroby, kde již probíhá výstavba. Východní část pozemku, původním 
územním plánem částečně určená pro bydlení, která je v rozporu s urbanistickým řešením obce, byla ponechána jako plocha Z 
- plochy zemědělské. Požadavek na úpravu byl uveden v pokynech pro úpravu návrhu ÚP Zubří před veřejným projednáním a 
dokumentace byla pro veřejné projednání upravena. 
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Připomínka č. 12 ze dne 6.9.2013  

 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 1452 v k.ú. Zubří podali p. p. připomínku proti změně využití pozemku parc. č. 1452  v k.ú. Zubří 
v návrhu územního plánu.  
 
Znění připomínky: 
Jsme vlastníci pozemku parc.č. 1452 v k.ú. Zubří, jehož část je v současné době dle platného ÚP města určena jako pozemek 
k bydlení – rodinné domy. V návrhu nového ÚP Zubří je však navrženo využití pozemku jako plochy sídelní zeleně. Ve smyslu 
veřejné vyhlášky č.j. MěÚ-RpR/25711/2013 ze dne 6.8.2013 uplatňujeme tímto naši připomínku a požadujeme zachovat 
původní určení našeho pozemku k bydlení – rodinné domy. Do zmiňovaného pozemku jsme již investovali značné finanční 
prostředky a hodláme ho využít ke stavbám rodinných domů pro nás nebo naše rodinné příslušníky. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří bylo žadatelům změněno zařazení pozemku parc. č. 1452 v k.ú. Zubří z plochy výroby 
a technických zařízení, plochy ochranné zeleně a z plochy bydlení v jižní části pozemku z původního územního plánu na plochy 
ochranné zeleně v novém územním plánu. 
 
V původním územním plánu se na části pozemku parc. č. 1452 v k.ú. Zubří nacházela plocha výroby a technických zařízení v 
šířce cca 20 m, pás ochranné zeleně šířky cca 10 m a plocha bydlení v šířce cca 30 m. 
Při pořizování nového územního plánu Zubří bylo z důvodu nutnosti oddělení plochy výroby a skladování V č.81 od ploch 
určených pro bydlení žadatelům změněno využití částí pozemku z původního územního plánu z plochy výroby a technických 
zařízení a z plochy bydlení v jižní části  na plochy Z* - plochy ochranné zeleně. 
Na základě připomínky podatelů ke společnému jednání bylo řešení území přehodnoceno a celý pozemek parc.č. 1452 v k.ú. 
Zubří byl zařazen do plochy bydlení BI. Návrhová plocha V č. 81, která byla vyhodnocena jako nevhodná s ohledem na 
navazující návrhové plochy bydlení, byla vypuštěna a nahrazena plochou veřejných prostranství, které rovněž může plnit funkci 
předělu mezi plochou bydlení a plochou výroby. 
Požadavek na úpravu byl uveden v pokynech pro úpravu návrhu ÚP Zubří před veřejným projednáním a dokumentace byla pro 
veřejné projednání upravena.  
 
Vzhledem k námitkám majitele plochy výroby, podaným k veřejnému projednání, došlo po veřejném projednání k dalším 
změnám v dokumentaci. Po zohlednění námitek k veřejnému projednání bylo řešení funkčních ploch na pozemku upraveno, na 
části pozemku byla zachována veřejná zeleň Z* - plochy sídelní zeleně a na zbývající části plocha BI – plochy individuálního 
bydlení. Plocha BI - plochy individuálního bydlení - byla na základě výsledků veřejného projednání zakreslena na pozemku 
parc.č. 1452 v k.ú. Zubří ve stejném rozsahu, jak byla zahrnuta v původním ÚPN SÚ Zubří a jak podatelé požadovali zachovat. 
 
 
 
Připomínka č. 13 ze dne 15.9.2013  
 
 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 4962/9 v k.ú. Zubří podali p. a p. připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 4962/9 v k.ú. 
Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Vzhledem k tomu, že část pozemku p.č. 4962/9 nebyla zařazena do změn v územním plánu, dovoluji si vznést připomínku. 
Prosím znovu o přezkoumání mé žádosti. 
Nechci na této parcele budovat hotel, panelák ani továrnu. Dle mého návrhu, který zpracoval Ing. J. Bolcek, je patrné, že malý 
obytný dům by nijak nenarušoval krajinu. Zajímavé je, že nad i pod mým pozemkem jsou obytné domy. Tyto domy nenarušují 
ráz valašské krajiny? Na pozemku, o němž hovoříme, se nachází sloup elektrického vedení i voda k vykopání studny. Pokud se 
snad některý zainteresovaný orgán zdráhá dát souhlas ke změně parcely na stavební, jelikož by musel zpřístupnit cestu na 
zmíněný pozemek, cestu si vykopeme sami. 
Dále dle změn územního plánu a zpřístupnění pozemku, které probíhají v rámci Evropské Unie mně bylo řečeno, že tyto změny 
probíhají i z důvodů obnovení již existujících cest, tak aby byl vlastníkům pozemek zpřístupněn. Parcelní číslo 4962/12 by dle 
pamětníků měla být cesta, která je nyní zarostlá stromy a keři, ale nevím, kdo je vlastníkem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v jejich žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4962/9 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská a částečně plocha ÚSES z původního územního 
plánu se novým územním plánem mění na plochu Z – plochy zemědělské. Dle nového územního plánu se již na části pozemku 
nenachází biokoridor ÚSES. 
V případě pozemku parc. č. 4962/9 (podatelé jsou vlastníky pozemku) v k.ú. Zubří se jedná o meliorovaný zemědělský pozemek 
ve volné krajině, v území NATURA 2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v migračním koridoru velkých šelem,  
bez zajištěného přístupu a bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení 
zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Budoucí 
zpřístupnění pozemku, řešené pozemkovými úpravami, není důvodem k zařazení pozemku do územního plánu jako zastavitelná 
plocha. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
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stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
 
 

 
Připomínka č. 14 ze dne 16.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří podal p. připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Jsem majitelem parc.č. 4304/2 v k.ú. Zubří v lokalitě Zubří, ulice Na Kopci. Jedná se o pozemek, který bych chtěl darovat své 
dceři, aby si mohla na něm postavit rodinný dům. K pozemku vede cesta, na vedlejším pozemku je zajištěna elektrika i zdroj 
vody. Po celou dobu je pozemek mnou řádně udržován a obhospodařován.  
 
Z výše uvedených důvodu jsem v roce 2007 požádal město Zubři o schválení záměru změny UP pro výstavbu rodinného domu. 
Domníval jsem se, že schválení změny bude pouze formalitou.  
Přes všechny potíže jsme trpělivě čekali a na ubezpečení města Zubří, že tam není žádný problém, jsme doufali, že naše 
žádost bude kladně vyřízena v novém UP. Minulý týden jsem však ze zveřejněného návrhu zjistil, že moje parcela nebyla do 
nového UP zařazena.  
Proto se obracím na Vás a odpovědné pracovníky o zdůvodnění, proč se tak stalo a tímto zároveň podávám odvolání ke 
zveřejněnému návrhu nového územního plánu města Zubří. Jsem si vědom, že schválení UP je složitý proces, ke kterému se 
vyjadřuje mnoho organizaci a dotčené orgány státní správy a každý z nich, pokud je to opodstatněné, může vydat záporné 
stanovisko. Zatím mi však nikdo takový argument nepředložil.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská  z původního územního plánu se novým územním plánem 
nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází nadále v plochách zemědělských.  
V případě pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. Zubří  se jedná o zemědělský pozemek v území NATURA 2000 ve III. zóně CHKO, ve 
volné krajině, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v pásmu 50 m od lesa. Pozemek je bez možnosti napojení na 
veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace), individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Umístění elektrického vedení a zdroje vody na sousedním pozemku není důvodem k zařazení  pozemku parc. č. 4304/2 v k.ú. 
Zubří jako zastavitelného. 
 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona, řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky v území. Proti návrhu územního plánu nelze podat v souladu se zák. č. 500/2004Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání. 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna dálkovým přístupem a byla vystavena k nahlédnutí na MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu projednání s územním plánem seznámit 
a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku této možnosti využil a podal jak připomínku ke společnému jednání, tak námitku k 
veřejnému projednání. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. 
Vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po 
vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást 
územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad 
Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, aby každý, 
tedy i podatel, se s ním mohl seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení připomínek. 
 
 
Připomínka č. 15 ze dne 17.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3392 v k.ú. Zubří podala p připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 3392 v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Dne 5.5.2008 byla Městským úřadem v Zubří přijata má žádost o změnu užití pozemku. Změnu jsem žádala s tím cílem, aby 
mohl být pozemek využit jako zastavěná plocha k bydlení. Konkrétně se jedná o parcelu č. 3392 (č. LV 2700).  
V návrhu Územního plánu Zubří není jmenovaná parcela vedená jako stavební. Zůstává v návrhu beze změny (zemědělský 
půdní fond). S tímto nesouhlasím a žádám, aby užití parcely bylo změněno jako zastavěná plocha k bydlení.  

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Můj požadavek odpovídá hlavním parametrům návrhu územního plánu. V místě parcely se nejedná o náhodnou zástavbu, 
kterou by se významně zasáhlo do chráněné krajinné oblasti, v okolí jsou blízké stavby. Parcela je podél cesty, tedy není nutné 
budovat novou. Možnosti zastavění plochy odpovídá i telekomunikačního vedení v přiléhajících parcelách (pokud jsem správně 
vyčetla z grafického nákresu územního plánu, prochází vedení parcelami částečně v mém vlastnictví). Pochopitelně nemám v 
úmyslu nabourávat případnou stavbou domu ráz krajiny a míním respektovat charakter chráněné krajinné oblasti.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 3392 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním plánem 
nemění, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách zemědělských. 
V případě pozemku parc. č. 3392 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v 
území NATURA 2000, ve volné krajině, pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, 
kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou 
koncepcí obce. Přístup k pozemku je po kapacitně nevyhovující místní komunikaci. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Umístění telekomunikačního vedení na pozemku neznamená automaticky důvod k zastavění pozemku. 
 
 
Znění připomínky: 
V návrhu územního plánu Zubří je celkově nedostatečně zpracována oblast "Randusky". Vedle četných informací k jiným 
oblastem (Horní konec, Staré Zubří...) není oblast Randusek v podstatě vůbec zmiňována. Lze tak dovozovat pouze určité 
obecné předpoklady, avšak konkrétní vymezení záměru pro tuto oblast chybí.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Územní plán v částech řešících ochranu nezastavěného území definoval málo zastavěné okrajové části, což je i oblast 
Randusek, jako „horní konec Zubří a Staré Zubří“. Oblast Randusek nebyla v návrhu ÚP konkrétně jmenovaná. Na základě 
připomínky byla v textové části územního plánu doplněna k místnímu určení „horní konec Zubří a Staré Zubří“ do textových 
částí oblast Randusky. 
 
 
Znění připomínky: 
Žádám o řádné zpracování mých námitek a písemné vyrozumění.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje v části zpracování připomínek 
připomínce se nevyhovuje v části písemného vyrozumění 
 
V případě podání p. se jedná o připomínku, námitku je možné podat až v rámci veřejného projednání dle § 52 stavebního 
zákona. Připomínka podatelky byla vyhodnocena, řádné vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí Opatření obecné 
povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním 
řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, 
který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v 
elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, aby každý, tedy i podatelka, se s ním mohl seznámit.  
 
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení námitek. 
 
 
 
Připomínka č. 16 ze dne 17.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3604/15 v k.ú. Zubří podala p. připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 3604/15 v k.ú. 
Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Připomínka se dotýká konkrétně pozemku p.č. 3604/15, k.úz. Zubří, na mapovém listu č. 07 návrhu zadání územního plánu 
Zubří - lokalita Nad Březovcem, když tento pozemek nebyl zahrnut ani uveden do návrhu zadání územního plánu města Zubří.  
Moje žádost pod č. 8 (r.2006) se týká toho, aby pozemek byl zahrnut a uveden v územním plánu města Zubří, a to jako 
zastavitelný pro výstavbu rodinných domů, a to alespoň v části zahrnující 4 RD tak, aby navazovaly na již existující výstavbu 
RD na ulici Sídlištní ve směru k Sídlišti 6.května Zubří.  
Domnívám se, že v jedné řadě případná výstavba 4 RD na příslušných pozemcích vzniklých rozdělením a navazující na 
existující výstavbu RD není omezena uvedenými důvody, tj. střelnice, motokros, urbanistická struktura, technická infrastruktura.  
S ohledem na uvedené žádám o zahrnutí žádosti, pozemku p. č. 3604/15, k.úz. Zubří, do návrhu zadání územního plánu 
města Zubří. (grafická příloha) 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 3604/15 v k.ú. Zubří 
do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním 
plánem nemění, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy zemědělské. 
V případě pozemku parc. č. 3604/15 v k.ú. Zubří se jedná o rozsáhlý zemědělský pozemek, u kterého podatelka uvažuje 
s rozdělením na více částí pro výstavbu 4 rodinných domů. Návrh znamená další zábor zemědělské půdy, pozemek o rozloze 
cca 1 ha se nachází v pásmu do 50 m od lesa a není napojen na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje 
vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Návrh osamoceně vybíhá 
do volné krajiny, což je v rozporu s § 18 stavebního zákona, který zajišťuje ochranu nezastavěného území, a urbanistickou 
koncepcí obce, navrhující nové zastavitelné plochy pouze pro dotvoření urbanistické struktury. 

 
 
Připomínka č. 17 ze dne 17.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1981/1 v k.ú. Zubří podal p.  připomínku proti nezařazení celého pozemku parc. č. 1981/1 v k.ú. 
Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Žádal jsem o změnu územního plánu na celou zahradu č.p. 1981/1 a ne jen na jednu třetinu parcely, na které mám vysázenou 
okrasnou zahradu. Žádám znovu o prošetření celé parcely 1981/1. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Část pozemku parc. č. 1981/1 (cca 1/3) je v návrhu územního plánu zahrnuta do zastavěného území. 
Zbývající část pozemku parc. č. 1981/1 do projednání zařazena nebyla. Odůvodnění nezařazení zbývající části pozemku - viz 
Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení celého pozemku parc. č. 1981/1 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. V původním územním plánu byl celý pozemek zakreslen jako neurbanizované území – 
plocha zahrad, v návrhu nového územního plánu je již část pozemku1981/1 v k.ú. Zubří zahrnuta do zastavěného území. 
Funkční využití zbývající části se novým územním plánem nemění, zbývající část pozemku se dle nového ÚP nachází v plochách 
Z – plochy zemědělské. V případě této části pozemku parc. č. 1981/1 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek, vybíhající do 
volné krajiny, v území NATURA 2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
 
Pozn.: V průběhu projednávání nového územního plánu došlo k rozdělení pozemku 1981/1 na pozemek 1981/1 a 1981/3. 
Odůvodnění připomínky se vztahuje k původnímu pozemku parc. č. 1981/1 v k.ú. Zubří před jeho rozdělením. 

 
 
Připomínka č. 18 ze dne 18.9.2013 
 
 
P. a p. jako vlastník pozemku parc. č. 4180/1 v k.ú. Zubří podali připomínku proti vyloučení  pozemku parc. č. 4180/1 v k.ú. 
Zubří z návrhu územního plánu Zubří. Tento pozemek byl již dříve projednán změnou č. 4 ÚPN SÚ Zubří.  
 
Znění připomínky: 
Odvolání k vypuštění plochy pro stavbu rodinného domku na parcele č. 4180/1 z důvodu změny č. 4/20 – území se zvýšeným 
krajinným rázem. 
Odvolávám se k této změně z těchto důvodů: 
Na parcele č. 4180/1 je veden zdroj elektřiny a městská vodovodní přípojka. U parcely je komunikace. Na stavbu bylo vydáno 
kladné stanovisko od Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Stavbu měl zahájit syn, ale jelikož našel zaměstnání v místě 
vzdáleném od bydliště, nechtěl dojíždět a odstěhoval se. Pozemek jsem proto přepsal dceři Pavle Randusové. Její dcera zatím 
studuje, ale má velký zájem po dokončení studia na tomto pozemku postavit rodinný dům. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Jedná se o opakovanou připomínku po společném jednání, připomínku proti vyloučení tohoto pozemku podala p. Randusová již 
30.8.2013 (připomínka č. 4).  
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebyla do projednání územním plánem zařazena plocha bydlení na pozemku 4180/1, 
která byla již dříve projednaná změnou č. 4 ÚPN SÚ Zubří.  Část pozemku parc. č. 4180/1, která byla projednaná změnou 
územního plánu č. 4 a schválená a vydaná zastupitelstvem města Zubří jako lokalita 4/20, byla zařazena do projednání návrhu 
územního plánu po společném jednání na základě připomínky a požadavku obce o zahrnutí již dříve projednaných změn do 
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územního plánu.  
Požadavek v rozsahu změny č. 4/20 byl zapracován do dokumentace. 
 

 
Připomínka č. 19 ze dne 18.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemků parc. č. 3473/2, 3385/2 a 3395/2 v k.ú. Zubří podal p.  připomínku proti nezařazení pozemků parc. č. 
3473/2, 3385/2 a 3395/2, resp. pozemku parc. č. 3473/2 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.   
 
Znění připomínky: 
Dne 1.8.2005 byl na Městský úřad Zubří doručen můj návrh a žádost o změnu funkčního využití pozemků parc.č.3473/2, 3385/2 
a 3395/2, uvedených na LV 1877, jejichž jsem vlastníkem.  
Zamítavé stanovisko zastupitelstva města Zubří k uvedené žádosti mně bylo sděleno dopisem ze dne 4.7.2007 a v tomto 
stanovisku je uvedeno, že má žádost bude znovu posouzena v rámci přípravy nového územního plánu města Zubří.  
Dne 10.9.2013 mně bylo sděleno, že můj návrh a žádost nebyl v rámci tvorby nového územního plánu do návrhu územního 
plánu pro společné jednání opětovně zahrnut.  
Žádám, aby v rámci tvorby nového územního plánu Zubří byla moje žádost na změnu funkčního zařazení alespoň pozemku 
parc.č. 3473/2 z louky na takové zařazení, které by umožňovalo stavbu rodinného domku, bylo zařazeno do nového návrhu.  
Tuto svoji opakovanou žádost zdůvodňuji mimo svým záměrem i skutečností, že na blízkých, resp. sousedních pozemcích již 
rodinné domky stojí, dotčený pozemek je přímo u místní komunikace a svou rozlohou (5 740 m2) není rozhodným z hlediska 
zemědělského využití.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  

 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 3473/2, 3385/2 a 
3395/2, resp. pozemku parc. č. 3473/2 v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská 
z původního územního plánu se novým územním plánem nemění, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy 
zemědělské, na malé části pozemku se nachází plocha K – plocha krajinné zeleně. V případě pozemku parc. č. 3473/2 v k.ú. 
Zubří v místní části Randusky se jedná o meliorovaný zemědělský pozemek ve volné krajině v oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu. Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení 
zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Přístup k pozemku 
je po kapacitně nevyhovující místní komunikaci.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 

 

 
Připomínka č. 20 ze dne 18.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří podal p. připomínku proti zahrnutí těchto pozemků do územního 
plánu do plochy BI č. 40 a žádal o zahrnutí celých, nebo alespoň části pozemků do plochy bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Připomínka se týká konkrétně pozemku č. 4787/1 a 4786/1 k. úz. Zubří, kdy tento pozemek nebyl zahrnut do návrhu změny 
územního plánu. Moje žádost vyplněna dne 27.1.2010 a 15.12.2010 se týkala toho, aby pozemek byl zahrnut a uveden v 
územním plánu města Zubří, a to jako za stavitelný pro výstavbu rodinného domu.  
V aktuálním návrhu je pozemek zahrnut k pořízení územní studie (US2) s okolními pozemky jako Plocha č.40: rozloha BI . 

Se zahrnutím mého pozemku do územní studie nesouhlasím a žádám odbor výstavby a územního plánování o opětovném 
posouzení mého pozemku, jako pozemku vhodného pro bydlení. Domnívám se, že případná výstavba RD na příslušném 
pozemku je vhodná. V regulačním výkrese je zahrnut do ploch bydlení, navazuje na řadu již existujících RD, zacelí mezeru mezi 
domy, přístup je z místní komunikace, elektřina, plyn, pitná voda je na hranici. Na pozemku je již přípojka kanalizace. Správa 
CHKO Beskydy nemá k pozemku žádné výhrady. Vyjádření odboru územního plánování přikládám v dopise. Stavbu domu bych 
situoval k horní hranici pozemku k pozemku č. 4785. To také z důvodu, že na spodní hranici je soukromá cesta - závazek 
věcného břemene chůze a jízdy v šířce 3metry, pro pozemky 4787/3, 4788/1, 4788/4.  
V druhém případě alespoň žádám o schválení poloviny pozemku k bydlení s návazností k řadě okolních RD.  
Co se týká problému přístupnosti k okolním pozemkům, zejména p.č. 4783/6 a 4783/7, jsem ochoten uvažovat o vybudování 
komunikace, vedení kanalizace, plynu a pitné vody na části mého pozemku. (v případě zahrnutí mé žádosti do ÚP bez územní 
studie) 
Ale osobně si myslím, že v okolí jsou vhodnější místa pro přístup k těmto pozemkům. V prvním případě je to z místní 
komunikace, která končí na hranici posuzovaného pozemku, v druhém případě je to doposud používaná cesta na soukromém 
pozemku. Upozorňuju taky na to, že dotyčné pozemky p.č. 4783/6 a 4783/7 jsou zahrnuty do plochy meliorací. Samozřejmě 
tímto na sebe neberu povinnost k uvolnění části pozemku, vše by se muselo řádně projednat.  
S ohledem na uvedené, žádám o zahrnutí mé žádosti, pozemku p.č.4787/1 a 4786/1 k. úz. Zubří nebo zde zmiňované schválení 
poloviny pozemku p.č.4787/1, ke schválení v Územním plánu jako plochu vhodnou k bydlení a vyjmutí z návrhu územní studie.  
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Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje částečně v rozsahu zahrnutí podstatných částí pozemků 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří do zastavěného 
území 
 
Odůvodnění: 
Pozemky podatele parc. č. 4787/1 a 4786/1 v k.ú. Zubří se dle původního územního plánu nacházely v neurbanizovaném území 
v ploše ZPF. Návrh nového územního plánu tyto pozemky zahrnul do návrhové plochy pro bydlení BI č. 40, pro kterou územní 
plán předepisuje zpracování územní studie. Přes tyto pozemky, které jsou poslední nezastavěné pozemky na východní straně 
plochy BI č. 40, je možnost řešení příjezdu k ploše BI č. 40.  
P. Mizera podal připomínku ke společnému jednání s žádostí o řešení funkčního využití svých pozemků tak, aby nebyly 
zatíženy povinností pořízení územní studie. Pořizovatel se připomínkou podatele zabýval a v pokynech projektantovi zadal 
prověřit plochu BI č. 40 a navrhnout řešení tak, aby pozemky žadatele nebyly zahrnuty do návrhové plochy BI č. 40, pro kterou 
územní plán předepisuje pořízení územní studie.  
Podateli bylo vyhověno částečně. Projektant požadavek posoudila a v dokumentaci pro veřejné projednání část pozemků parc. 
p.č.4787/1 a 4786/1 v k. ú. Zubří vyčlenil z plochy územní studie a zahrnul do zastavěného území. Na zbývající části pozemků 
bylo navrženo veřejné prostranství P*67, aby bylo do budoucna umožněno řešení příjezdu k návrhové ploše BI č. 40. Toto bylo 
zapracováno do dokumentace pro veřejné projednání. 
Podatel podal po veřejném projednání a po opakovaném veřejném projednání námitku proti této úpravě, viz námitka č. 35 
k veřejnému projednání dle § 52 stavebního zákona a námitka č. 17 po opakovaném veřejném projednání podle § 52 
stavebního zákona. 

 
 
 
Připomínka č. 21 ze dne 18.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4071/1 a 4071/2 v k.ú. Zubří podal p. připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 4071/1 a 
4071/2 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Mám už delší dobu podanou žádost o převedení pozemku ke stavebním účelům ke stavbě rodinného domu a pozemky č. 
4071/1 a 4071/2 stále nebyly do územního plánu zahrnuty. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 4071/1 a 4071/2 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se návrhem nového 
územního plánu nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě 
pozemků parc. č. 4071/1 a 4071/2  v k.ú. Zubří se jedná o zemědělské meliorované pozemky vybíhající do volné krajiny, v území 
NATURA 2000. Pozemek parc. č. 4071/2 se nachází v pásmu 50 m od lesa. Pozemky jsou bez možnosti napojení na veřejnou 
technickou a dopravní infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v 
rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce. Nové zastavitelné plochy 
vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 

 
 
Připomínka č. 22 ze dne 18.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4230/7 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 4230/7  v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.   
 
Znění připomínky: 
Požaduji, aby část p.č. 4230/7 byla v novém ÚP Zubří změněna na zastavitelnou plochu pro stavbu rodinného domu. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4230/7 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním plánem 
nemění, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě pozemku parc. č. 4230/7  v 
k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek ve volné krajině v místní části Zemanky, v území NATURA 2000, bez možnosti 
napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Přístup k pozemku je po kapacitně nevyhovující místní komunikaci. 
Pozemek se nachází v pásmu 50 m od lesa, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky) a nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
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Připomínka č. 23 ze dne 18.9.2013  
 
 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 3050/4 v k.ú. Zubří podali p.i žádost o zařazení pozemku parc. č. 3050/4 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Prosíme znovu o projednání naší žádosti. Před podáním návrhu jsme projednávali s SCHKO Beskydy možnost převodu naší 
stávající stavební parcely č.st. 3034 s domem č.p. 292 na naši parcelu č. 3050/4. SCHKOB s návrhem souhlasila. Žádost je 
výjimečná tím, že požadujeme zařazení p.č. 3050/4 do ÚP Zubří výměnou za p.č. 3034, který by byl tímto záměrem vyřazen. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
Podatelé navrhují, aby pozemek parc. č. st. 3034, na kterém se nachází dům č.p. 292, již nebyl zařazen v územním plánu jako 
zastavěné území a místo něj byla do návrhu územního plánu zahrnuta návrhová plocha pro výstavbu na pozemku parc. č. 
3050/4.  V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 3050/4 
v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení a nezahrnutí pozemku parc. č. st. 3034 do zastavěného území. Zastavěné území na 
pozemku parc. č. st. 3034 je v návrhu územního plánu vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona, dle kterého se do 
zastavěného území zahrnují zastavěné stavební pozemky.  Využití pozemku parc. č. 3050/4 v k.ú. Zubří jako plocha zemědělská 
z původního územního plánu se novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – 
plochy zemědělské. V případě pozemku parc. č. 3050/4 v k.ú. Zubří se jedná o rozsáhlý zemědělský pozemek ve volné krajině v 
místní části Čertoryje, v území NATURA 2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, ve II. zóně CHKO, což je zóna se 
II. nejvyšším stupněm ochrany. Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). 
Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Celý pozemek se nachází v pásmu 50 m od lesa.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky) a nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 

 
 
 
Připomínka č. 24 ze dne 18.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1467/2 v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 1467/2 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Při kontrole návrhu ÚP Zubří jsme zjistili, že náš návrh na změnu ÚP na plochu bydlení na p.č. 1467/2 není akceptován. Na 
vedlejším p.č. 1466 plánujeme stavbu rodinného domu. Její realizace je ve fázi čekání na vydání stavebního povolení. Pozemek 
p.č. 1467/2 je jediným možným přístupovým místem k napojení na silnici. Z tohoto důvodu zde plánujeme postavit příjezdovou 
cestu a v budoucnu i garáž, zahradní domek a vybudovat zahradu. 
Z tohoto důvodu žádáme o opětovné přezkoumání naší žádosti na změnu ÚP Zubří a změnit p.č. 1467/2 na plochu bydlení. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 1467/2 v k.ú. Zubří 
do ploch určených pro bydlení. V původním ÚPN SÚ Zubří byl pozemek zařazen částečně jako plocha ochranné zeleně, 
částečně jako plocha výrobní a technická zařízení. Dle návrhu nového ÚP byl pozemek navržen jako plocha P* – plochy 
veřejných prostranství za účelem oddělení návrhové plochy výroby V č. 81 od ploch bydlení. Na základě připomínky podatelky a 
dalších připomínek ke společnému jednání po vyhodnocení výsledků společného jednání, ve kterých byla požadována změna 
využití pozemků na bydlení, bylo po společném jednání přehodnoceno řešení této oblasti. Rozšířily se plochy bydlení a současně 
bylo řešeno oddělení těchto ploch od plochy stávající výroby. Návrhová plocha pro výrobu V č. 81 byla proto nahrazena plochou 
veřejných prostranství, které vytvořilo předěl mezi návrhovými plochami pro bydlení a stávající výrobou. Část pozemku parc. č. 
1467/2 v k.ú. Zubří byla zahrnuta do návrhové plochy pro bydlení BI, zbývající část pozemku parc. č. 1467/2, sloužící jako 
příjezd, byla zakreslena jako součást plochy veřejného prostranství, která umožňuje umístění dopravní infrastruktury, tedy 
příjezdu k pozemku.  
Po veřejném projednání, ve kterém byly vzneseny námitky ke změně funkčního využití sousedních pozemků z ploch výroby a 
skladování na plochu P* - plocha veřejných prostranství, bylo řešení lokality opět přehodnoceno. Do dokumentace byla na 
základě námitky k veřejnému projednání zpět zakreslena plocha V č. 81 a využití pozemku 1467/2 v k.ú. Zubří navráceno do 
stavu tak, jak bylo navrženo funkční využití v dokumentaci pro společné jednání, tedy jako plocha P* – plochy veřejných 
prostranství. 

 
 
Připomínka č. 25 ze dne 18.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1991/11 v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 1991/11 v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu pro bydlení.  
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Znění připomínky: 
Nesouhlasím se zamítnutím změny územního plánu v lokalitě Bořkova. Žádám, aby na p.č. 1991/11 v lokalitě Bořkova byla 
povolena zástavba. Důvodem mé připomínky je skutečnost, že pozemek sousedí s pozemkem, který se nachází také 
v chráněném území a na kterém byla dříve zástavba povolena a nachází se tam také další rodinné domy. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 1991/11 v k.ú. 
Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým 
územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě 
pozemku parc. č. 1991/11 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek ve volné krajině, v území NATURA 2000, v oblasti se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu, v migračním koridoru velkých savců. Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace), individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí. Celý pozemek se nachází v pásmu 50 m od lesa.  
Dle Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou prioritou pro územní plánování č. (20a) vytvářet územní 
podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby. Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury“. 
 
 
 
Připomínka č. 26 ze dne 18.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4227 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 4227 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Jsem majitel par. č. 4227 v KÚ Zubří v lokalitě Staré Zubří na Kopci. Jedná se o pozemek, který mi byl darován rodiči v roce 
2002. Nachází se v blízkosti domu mých rodičů a v blízkosti má postavený rodinný dům i má sestra. Vedle pozemku vede 
městská komunikace. Vedení vysokého napětí je vzdáleno cca 20 m. Pozemek je řádně udržován a zatím slouží pro zahradní 
účely.  
V roce 2007 jsem požádal město Zubří o schválení záměru změny ÚP pro výstavbu rodinného domu. Když jsem se po půl roce 
ptal, jak to vypadá, bylo mi řečeno, že žádostí je hodně a byl jsem první pod čarou, a to znamenalo, že jsem zařazen do dalšího 
období projednávání o změně ÚP. Doufal jsem, že žádost bude kladně vyřízena. Minulý týden jsem však ze zveřejněného 
návrhu zjistil, že moje parcela opět nebyla do Nového ÚP zařazena. Bydlím v Rožnově p./ Rad. v podnájmu, mám tři děti a 
doufal jsem, že začnu budovat vlastní bydlení ve svém rodišti.  
Proto se obracím na Vás a váš odbor s prosbou o zdůvodnění, proč se tak stalo a tímto zároveň podávám odvolání ke 
zveřejněnému návrhu nového ÚP města Zubří.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4227 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním plánem 
nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě pozemku parc. č. 4227 v 
k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek ve volné krajině, v území NATURA 2000 ve II. zóně CHKO, což je zóna se II. 
nejvyšším stupněm ochrany. Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace), 
individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí. Celý 
pozemek se nachází v pásmu 50 m od lesa, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
 
 
 
Připomínka č. 27 ze dne 18.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.   

 
Znění připomínky: 
Pozemek p.č. 4015/1 se nachází ve Starém Zubří, jsou u něj veškeré sítě. Tento pozemek se nachází v místě, kde jsou 
novostavby a budoucí rodinný dům, který chci stavět na svém pozemku, bude navazovat ve stejném stylu a nebude narušovat 
ráz okolí. 
Má žádost o vložení pozemku do stavebního území není spekulativní, ale na pozemku chci stavět svůj rodinný dům, jelikož 
okolní pozemky patří rodinným příslušníkům a známým, se kterými velmi dobře vycházím.  
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Tímto žádám o přehodnocení a navržení zmíněného pozemku do stavebního plánu obce. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4015/1  v k.ú. Zubří 
do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním 
plánem nemění, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě pozemku parc. č. 
4015/1 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek s omezenými možnostmi napojení na veřejnou technickou infrastrukturu 
(chybí možnost napojení na veřejný vodovod). Individuální řešení zdroje vody je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou 
koncepcí. Pozemek se nachází v migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 2000. Dle Politiky územního rozvoje ve 
znění Aktualizace č.1 je republikovou prioritou pro územní plánování č. (20a) vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační 
propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy. 
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a urbanistickou koncepcí rozvoje území obce. 
 
 
 
Připomínka č. 28 ze dne 19.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3472/4 a p.č. 3472/5 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 3472/4 a p.č. 
3472/5 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.   

 
Znění připomínky: 
Jsem vlastníkem pozemků p.č. 3472/4 a p.č. 3472/5 v k.ú. Zubří. V žádosti podané k novému ÚP městu Zubří v roce 2012 jsem 
požadoval změnit tyto pozemky na stavební pro stavbu rodinného domu. V návrhu nového ÚP Zubří však tyto pozemky nejsou 
navrženy jako stavební. Ve smyslu zveřejněné veřejné vyhlášky č.j. MěÚ-RpR/25711/2013 ze dne 6.8.2013 uplatňuji tímto 
připomínku a požaduji zahrnout výše uvedené pozemky jako stavební pro stavbu rodinného domu.  
 
Do zmiňovaných pozemků jsem již investoval značné finanční prostředky. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 3472/4 a p.č. 3472/5 
v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým 
územním plánem nemění, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě pozemků 
parc. č. 3472/4 a p.č. 3472/5 v k.ú. Zubří se jedná o meliorované zemědělské pozemky ve volné krajině, bez možnosti napojení 
na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí. Pozemky se nacházejí v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, která 
je definována v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovala firma ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
 
Část připomínky, týkající se investice do pozemků, neuvádí, jak a za jakým účelem byla investice provedena, není zřejmá 
souvislost investice s pozemkem, připomínku tedy nelze vyhodnotit pro její nekonkrétnost. Není uvedeno, o jakou investici se 
jednalo, jakým způsobem a za jakým účelem byly investice provedeny.  
Vzhledem k zařazení pozemku v územním plánu jako neurbanizované území – plochy ZPF - je možné na pozemcích 
zemědělsky hospodařit, na pozemcích však nelze umisťovat stavby s výjimkou pozemních komunikací, liniových staveb 
technického vybavení a meliorací. 

 
 
Připomínka č. 29 ze dne 19.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2801/1 v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 2801/1 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.   

 
Znění připomínky: 
Podávám připomínku k ÚP Zubří k nezařazení mé parcely č. 2801/1. Navrhovaná parcela navazuje na již zastavěné pozemky. 
Mám za to, že by zástavba nenarušila krajinný ráz. Vzhledem na velikost území zůstává ještě dost volné krajiny. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 



Opatření obecné povahy č. 01/2015 - Územní plán Zubří 

 - 111 - 

V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 2801/1 v k.ú. Zubří 
do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým územním 
plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě pozemku parc. č. 
2801/1 v k.ú. Zubří se jedná o rozsáhlý meliorovaný zemědělský pozemek o rozloze cca 1,5 ha v území NATURA 2000, 
nenavazující na zastavěné území, vybíhající do volné krajiny, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Oblast se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu je definována v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, 
spol s r.o. v r. 2005. Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální 
řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  

 
 
Připomínka č. 30 ze dne 19.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4132 a 4131 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 4132 a 4131 v k.ú. Zubří 
do návrhu územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Mnou podaná žádost na změnu ÚP Zubří zahrnuje parcely č. 4132 a 4131, kde žádám o změnu na obytnou plochu. Namítám, 
že Vámi navrhovaná změna (pouze parcela č. 4132) neumožňuje námi plánovanou stavbu rodinných domů. Dále mohu uvést, 
že z obou parcel bude vydělena přístupová cesta. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka je bezpředmětná v rozsahu pozemku parc. č. 4132.  
Části připomínky, týkající se pozemku parc. č. 4131, se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 4132 byl na základě nového vymezení zastavěného území zahrnut v dokumentaci návrhu územního plánu do 
zastavěného území jako proluka mezi zastavěnými stavebními pozemky.  
 
Odůvodnění nezařazení pozemku parc. č. 4131 do územního plánu: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V případě pozemku parc. č. 4131 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu novým 
územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. Jedná se o 
pozemek v území NATURA 2000, vybíhající do volné krajiny (nevhodné rozšiřování zastavěného území do volné krajiny). 
Pozemek je bez napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (voda, kanalizace). Individuální řešení zdroje vody a 
odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí. Návrh je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona a s návrhem urbanistické koncepce územního plánu. 

 
 
Připomínka č. 31 ze dne 19.9.2013  
 
 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 5021/1, 5247/4 v k.ú. Zubří podali  žádost o zařazení pozemků parc. č. 5021/1, 5247/4  v k.ú. 
Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.   

 
Znění připomínky: 
Připomínka se týká pozemků p.č. 5021/1, 5247/4 k.ú. Zubří, na mapovém listu č. 2 návrhu ÚP Zubří – lokalita Staré Zubří, když 
tyto pozemky nebyly zahrnuty ani uvedeny do návrhu zadání územního plánu města Zubří. Moje žádost (r.2012) se týká toho, 
aby pozemky byly zahrnuty a uvedeny v územním plánu Zubří, a to jako zastavitelné pro výstavbu rodinných domů (zemědělská 
usedlost – dřevěnice). K pozemkům vede přístupová komunikace. 
Jsem registrován jako samostatně hospodařící rolník – chov ovcí a chci tyto pozemky využívat k bydlení a k řádnému výkonu 
výše uvedené činnosti. 
S ohledem na uvedené žádám na zahrnutí žádosti, pozemků p.č. 5021/1, 5247/4 k.ú. Zubří, do návrhu územního plánu Zubří. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 5021/1, 5247/4 
v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se novým 
územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě 
pozemků parc. č. 5021/1, 5247/4 se jedná o zemědělské pozemky ve volné krajině, bez možnosti napojení na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, pozemek parc. č. 5247/4 je meliorovaný. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z 
pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí. Pozemky se nacházejí v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného 
rázu, která je definována v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005. Dále 
se pozemky nacházejí v území NATURA 2000, v pásmu 50 m od lesa.  
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Pořizovatel prověřil informaci podatele, podle které vede k pozemkům přístupová komunikace a konstatuje, že ani jeden z výše 
uvedených pozemků nenavazuje na veřejně přístupnou komunikaci ani na účelovou komunikaci, jedná se o pozemky trvalého 
travního porostu zcela mimo zastavěné území, tvořící součást volné krajiny.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
 

 
 
Připomínka č. 32 ze dne 19.9.2013  
 

 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 3489/62, 3489/53 a 3489/13  v k.ú. Zubří podali p. a p žádost o zařazení pozemků parc. č. 
3489/62, 3489/53 a 3489/13  v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.   
 
Znění připomínky: 
Žádám znovu o prošetření žádosti na zařazení pozemků č. 3489/62, 3489/53 a 3489/13  k výstavbě rodinných domů. Žádost je 
podána již 8 roků. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 3489/62, 3489/53 a 
3489/13  v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako plocha zemědělská z původního územního plánu se 
novým územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochá 
ch Z – plochy zemědělské. Jedná se o pás zemědělských pozemků nenavazující na zastavěné území a značně vybíhající do 
volné krajiny. Na částech pozemků parc. č. 3489/62, 3489/53 byly provedeny investice do půdy. Pozemky o celkové ploše cca 
8.500 m2  jsou bez možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a zahrnutí těchto pozemků pro výstavbu 
by znamenalo kompletní vybudování dopravní a technické infrastruktury v daném území. Individuální řešení zdroje vody a 
odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí.  
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce, danou územním plánem – územní 
rozvoj v návaznosti na centrální část města směřovat východním směrem od zastavěného území s cílem doplnit stávající 
urbanistickou strukturu. 
 
Žadatelé podali obsahově shodnou námitku v rámci veřejného projednání dne 8.7.2014 jako námitku č. 9. 

 
 
 
Připomínka č. 33 ze dne 19.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemků parc. č. 2530/1, 2531/1 a 2532/1 v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení pozemků parc. č. 2530/1, 
2531/1 a 2532/1 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Žádám o zařazení části pozemků p.č. 2530/1, 2531/1 a 2532/1 pro účel stavby rodinného domu o velikosti 230m3. Toto místo je 
u hlavní cesty, je přístupné po celoročně udržované asfaltové cestě. V blízkosti pozemků je postaveno více rodinných domů, 
které mají vodu z veřejného vodovodu nebo z vlastních studní, jsou napojeny na kanalizaci nebo mají čističku či jímku. My 
bychom toto řešili vlastní studnou a čističkou nebo jímkou. Elektrické vedení je také v blízkosti. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemků parc. č. 2530/1, 2531/1 a 
2532/1  v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení. Využití pozemků jako neurbanizované území - plocha zemědělská a plochy 
krajinné zeleně z původního územního plánu se novým územním plánem nemění, pozemky parc. č. 2530/1 a 2531/1 se dle 
nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské, pozemek parc. č. 2532/1 v k.ú. Zubří je v ploše K – plocha 
krajinné zeleně. Jedná se o zemědělské pozemky ve volné krajině bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. 
Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Pozemky se nacházejí v území NATURA 2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, která je definována v 
dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
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Připomínka č. 34 ze dne 19.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4566/5  v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 4566/5 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.   

 
Znění připomínky: 
Na základě vlastnických práv k pozemku parc. č. 4566/5 v k. Ú. Zubří podávám proti návrhu Územního plánu Zubří v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů tuto připomínku.  
Nesouhlasím se zamítnutím mého požadavku (původní žádost č. 64) na změnu využití daného pozemku jako plochy pro 
bydlení. Požaduji změnu záměru v návrhu územního plánu a žádám tímto, aby byl tento pozemek zahrnut z hlediska funkčního 
využití jako plochy smíšené obytné vesnické SO.3.  
Odůvodnění: Uvedený pozemek navazuje na zastavěné území - plochy individuálního bydlení BI, kde se nachází stávající 
rodinný dům č.p. 550 (pozemek parc. č. 4552), jehož jsem vlastníkem. Pozemek je přístupný z místní komunikace včetně 
možnosti napojení na inženýrské sítě. Tento pozemek chci využit pro vyřešení bydlení svých vnoučat.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4566/5  v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení. Využití pozemku jako neurbanizované území - plocha zemědělská z původního územního plánu se 
novým územním plánem nemění, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské.  
V případě pozemku parc. č. 4566/5 v k.ú. Zubří se jedná o rozsáhlý zemědělský pozemek (cca 9.500 m2) nad kaplí ve Starém 
Zubří, který představuje nový zábor ZPF, pozemek je bez napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení 
zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Pozemek se nachází v území NATURA 2000 v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, která je definována v dokumentu 
„Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005. 
Návrh pro pozemek, nacházející se těsně nad kaplí ve Starém Zubří, je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní 
koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví „respektovat hodnoty v území při 
vymezování zastavitelných ploch – např. nenavrhovat nové zastavitelné plochy v blízkosti kaple na Starém Zubří“. 
Nové zastavitelné plochy je potřeba vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  

 
 
 
Připomínka č. 35 ze dne 19.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení 
pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení a pro 
umístění zemědělských staveb.  

 
Znění připomínky: 
Žádostí o změnu územního plánu podané dne 23.4.2009, dodatkem k této žádosti podaným dne 4.8.2011, další žádostí podané 
dne 15.9.2010 a jejím dodatkem podaným dne 4.8.2011 jsem se připojila k návrhu na pořízení nového územního plánu na 
katastru města Zubří.  
Protestuji proti tomu, že ve vystaveném Návrhu nového územního plánu není zapracováno nic z mých žádostí o změnu 
územního plánu.  
V současné době moje rodina sdružila své finanční prostředky a společně investuje do rozvoje usedlosti, kterou jsme získali od 
svých předků, a také uplatněním restitučních nároků. V první fázi jsme se zaměřili na vybudování bydlení pro všechny mé 
dospělé děti ve stávajících objektech této usedlosti. Vzniká tak velký rodinný bytový dům, který je před dokončením. Již nyní 
však budujeme další objekty potřebné k pokračování původního účelu této usedlosti, přizpůsobené novým podmínkám 
současné doby, a budou sloužit celé rodině k hospodaření.  
Dosud platný územní plán však brání tomuto přirozenému vývoji a proto žádáme o jeho změnu. Hospodářství obnovujeme 
postupně, např. již 9 let chováme koně, a třeba seník pro skladování píce jsme museli postavit bez patřičných povolení, jinak by 
ji nebylo kam uskladnit. Pokutu jsme již zaplatili a hrozí nám odstranění stavby.  
Další rozvoj postupně přinese potřebu výstavby dalších souvisejících staveb, avšak nechceme přitom být v konfliktu s platnou 
legislativou. Zároveň však nemůžeme nyní naprosto přesně označit místa na mých pozemcích, kde bude potřeba kterou stavbu 
pro hospodaření postavit. Avšak ani již konkrétní záměry nebyly akceptovány! Viz stavba seníku a dalších objektů na parcelách 
1485 a 1482.  
Současně je už třeba myslet na novou budoucí generaci (mám tři dospělé děti a jedno dospívající), a s touto perspektivou 
plánovat. To vše jsem měla na mysli, avšak s představou povolaného architekta jsem se nesešla. Pevně doufám, že došlo k 
nějakému nedopatření. Předpokládám totiž, že nový územní plán bude platný třeba až 30 let! O nic jiného, než o udržitelný 
rozvoj mi nejde. K již uvedenému, ve výše zmíněných žádostech, chci doplnit:  

1. Pokud uvažované stavby na parcele 1485, 1482 jsou spíše povahy hospodářské, mohly by se parcely, či jedna z nich, 
například přičlenit k již existující průmyslové zóně v sousedství, je-li zapotřebí učiniti předpisům zadost, ačkoliv 
začlenění dotyčných parcel mezi plochy smíšené obytné vesnické SO.3 snad nic nebrání.  
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2. Sousední parcely 1503 a 1505 jsou na prodej. Vlastníkům jsme nabídli výměnu pozemků, protože jejich spojení s 
našimi se nám pro naše záměry zdá vhodné, a vyměněné pro ně lépe prodejné. S výměnou jsme uvažovali u části 
pozemků p.č.1479/3 a 4093/42 o adekvátní rozloze a ceně, za měněné. Tedy s možností na něm stavět. Proto jsme 
část A, v žádosti, rozdělili u těchto pozemků na samostatně posuzované části A1 a A2, aby bylo snáze vyčlenit 
potřebnou část, jako přiměřené k výměně. Žádáme tedy o jejich zařazení mezi plochy smíšené obytné vesnické S0.3. 
Dotčení sousedé tuto výměnu kvitují. Na další části parcely vyznačené jako A2, počítáme s možnou stavbou, 
související s hospodařením.  

3. Část pozemku p.č. 4009 zachovat jako plochu smíšenou obytnou vesnickou S0.3 s možností stavby doprovodných 
hospodářských staveb jako perspektivu pro osídlení další generací rodiny. Pro hospodaření však bude celá parcela 
využívána již nyní.  
V dosud platném Územním plánu je část tohoto pozemku zařazena jako stavební.  

4. Pozemky vyznačené jako část C v žádosti, p.č. 4023 a 4022/1, zařadit jako plochy smíšené obytné vesnické S0.3, pro 
vybudování nové hospodářské usedlosti v uvažovaném horizontu 15ti let, vytvářejíce tak podmínky pro předpokládaný 
přirozený rozvoj při správě mých dalších pozemků p.č. 4021/1, 4025/2 - zemědělský půdní fond, p.č. 4058/3, 4044/17, 
4063/7, 4044/16 - lesní pozemek.  

5. S přeložkou komunikace I/35, označenou jako plochy ID 70, 71, 72, 73, 74/DS navrhuji v novém územním plánu již 
nepočítat a zahájit proces vedoucí k vyřazení této stavby z plánů kompetentních orgánů. Město Rožnov p.R a obec Dolní 
Bečva již takto naplánované obchvaty minulými exekutivami zrušily.  

 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje částečně pouze v rozsahu pozemku parc. č. 1479/3, (součást bodu 2. žádosti), u tohoto pozemku se 
mění funkční využití na V – plochy výroby a skladování, nevyhovuje se však požadavku na zařazení pozemku do ploch SO.3 – 
plochy smíšené obytné vesnické. 
Připomínce se nevyhovuje v rozsahu ostatních částí. 
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo v návrhu územního plánu pro společné jednání žadatelce vyhověno v žádosti 
o zařazení pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří do ploch SO.3 – ploch smíšených 
obytných. V případě pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, části 4009 a 4022/1 v k.ú. Zubří se jejich využití jako 
neurbanizované území - plocha zemědělská z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, tyto pozemky 
byly dle nového ÚP v dokumentaci pro společné jednání zařazeny rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě části  
pozemku parc. č. 4009 se změnilo jeho využití z plochy bydlení z původního ÚP na plochu Z – plocha zemědělská 
v dokumentaci pro společné jednání. Pozemek parc. č. 4023 v k.ú. Zubří je v původním ÚPN SÚ zahrnutý do plochy krajinné 
zeleně, dle nového ÚP je rovněž v ploše K – plocha krajinné zeleně.  
 
1. Pozemky parc. č. 1485 a 1482, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Nové zastavitelné plochy na 

pozemcích parc. č. 1485 a 1482 nelze do návrhu územního plánu Zubří zahrnout z důvodu nutnosti oddělení ploch pro 
obytnou funkci od ploch výroby. V plochách zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, 
zařízení a opatření pro zemědělství. 

2. Pozemek parc. č. 1479/3, navazující na stávající plochu výroby, byl na základě připomínky ke společnému jednání 
prověřen. Jelikož pozemek navazuje na stávající plochu výroby a i jižně od pozemku přes místní komunikaci se nachází 
plocha výroby, byl pozemek přiřazen k ploše výroby V – plochy výroby a skladování jako součást zastavěného území. 
Pozemek nelze s ohledem na existenci plochy stávající výroby zařadit do ploch smíšených obytných, lze však na něm v 
rámci plochy výroby povolit některé ze zemědělských staveb, které má žadatelka v úmyslu realizovat. 
Pozemek parc. č. 4093/42 - funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Jedná se o rozsáhlý meliorovaný 
zemědělský pozemek (zábor ZPF) podél silnice na Staré Zubří, v migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 
2000. Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová 
část, kap. B.1), která stanoví „zachovat prostupnost území ve směru sever – jih (migrační koridor) a respektovat 
urbanistické členění na části Zubří a Staré Zubří, dále v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR. Dle Politiky územního 
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou prioritou pro územní plánování vytvářet územní podmínky pro 
zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka a omezovat nežádoucí srůstání sídel s 
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

3. Pozemek parc. č. 4009, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Jedná se o zemědělský pozemek (zábor ZPF) v 
migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 2000. Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona. V plochách 
zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, zařízení a opatření pro zemědělství.  

4. Pozemek parc. č. 4023, funkční využití - Plochy krajinné zeleně K - se nemění, jedná se o stávající plochu krajinné zeleně v 
blízkosti vodního toku. Rovněž pozemek parc. č. 4022/1, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. V případě 
pozemku parc. č. 4022/1 se jedná o meliorovaný zemědělský pozemek (zábor ZPF) v území NATURA 2000, bez možnosti 
napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona. V plochách zemědělských 
je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, zařízení a opatření pro zemědělství. 

5. V případě koridoru - plochy DS č. 70, 71, 72, 73, 74 se jedná o koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní 
infrastruktury - plochu silniční dopravy - koridor nadmístního významu pro komunikaci I/35, který je do územního plánu 
zařazen na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené 
dokumentace a zapracovat do územního plánu. Trasa v návrhu územního plánu je zpřesněním tohoto koridoru a vychází z 
Technické studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. 
s r.o. v r. 2004. 

 
Poznámka: P.  podala obsahově stejnou námitku k veřejnému projednání dne 17.7.2014, námitka byla vyhodnocena jako 
námitka č. 30 a na jejím základě došlo k dalším úpravám dokumentace. 
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Připomínka č. 36 ze dne 19.9.2013  
 
 
Spoluvlastník pozemků podal připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří a dalších, tedy pozemků parc. 
č. 5347/2, 5347/4, 5347/5, 5347/8, 5351/4, 5352/4, 5354/5, 5355/1, 5355/2, 5356, 5357, 5485/4 a 5485/5, vše v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu do ploch, určených pro výrobu. 
 
Znění připomínky: 
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 5347/3 orná půda o výměře 212251 m2 a dále mj. spoluvlastník pozemků parc.č. 5347/2, 
5347/4, 5347/5, 5347/8, 5351/4, 5352/4, 5354/5, 5355/1, 5355/2, 5356, 5357, 5485/4 a 5485/5, vše v obci a k.ú. Zubří posílám 
jménem svým a jménem všech ostatních spoluvlastníků níže popsané připomínky k novému návrhu územního plánu Města 
Zubří, dotýkající se výše uvedených pozemků, a to zejména pozemku parc. č. 5347/3.  
V návrhu nového územního plánu, jak byl nyní předložen veřejnosti, dochází k zásadní změně proti dosud platnému územnímu 
plánu, a to tak, že celá plocha pozemku parc. č. 5347/3 a dalších navazujících pozemků, které jsou v dosud platném územní 
plánu vedeny jako výrobní plochy s další možností využití, je nyní vedena jako zemědělská plocha, příp. část jako biokoridor a 
biocentrum a zbytek jako dopravní stavba.  
Zásadně nesouhlasíme s touto navrženou změnou a žádáme, aby všechny plochy tj. všechny výše uvedené pozemky byly 
zařazeny do územního plánu nově tvořeného tak, jak byly a jsou zařazeny v dosud platném územním plánu z r. 1996, tj. aby 
způsob užívání byl převzat z původního účelu užití dle platného územního plánu z r. 1996 (možná se změnou terminologie 
vzhledem k časovému odstupu obou územních plánů) s těmito navrhnutými odchylkami:  
 
1.  Do územního plánu bude zahrnut závěr zjišťovacího řízení, a tedy jeho část, kterou je definován koridor velkých šelem na 

východní části pozemku do vzdálenosti 50 m od osy Starozuberského potoka.  
 
2.  Do koridoru velkých šelem ad 1 bude situováno biocentrum a biokoridor, když biocentrum bylo v původním plánu situováno 

ve středové části pozemku parc. č. 5347/3. Tím vznikne biocentrum v oblasti, kde jsou stromy, les, voda a kde bude zcela 
klidové pásmo vzhledem k vyčlenění prostoru pro koridor velkých šelem o výměře cca 16.000 m2 s optimálním prostředím 
pro živočichy, oddělené od budoucí průmyslové zóny nejen plotem a dřevinami u oplocení, ale také náletovými dřevinami v 
celé ploše 16.000 m2!. Vše je v souladu s odůvodněním viz. níže.  

 
3.  Do územního plánu bude zakreslen sjezd ze silnice I/35 dle dokumentace k čj. KUZL 67318/2010.  

 

Odůvodnění:  
Pozemek parc. č. 5347/3 a také ostatní menší navazující pozemky v lokalitě jsme společně s ostatními spoluvlastníky zakoupili 
v r. 2001. V době zakoupení byly pozemky (především parc. č. 5347/3) určeny dosud platným územním plánem schváleným 
dne 20.2.1996 v zóně výrobní a technická zařízení. Přípustnými činnostmi jsou dále stavby pro výrobu průmyslovou i 
zemědělskou a plochy pro technická zařízení, dále pro některé druhy občanské vybavenosti, služební nebo pohotovostní byty. 
Tyto skutečnosti byly zcela zásadním důvodem, proč jsme pozemky zakoupili.  

 

Již dne 27.7.2000 bylo vydáno MěÚ v Rožnově pod Radoštěm, odborem výstavby a ÚP Územní rozhodnutí čj. 431/200-328, na 
základě kterého byly stanoveny podmínky pro realizaci areálu dřevovýroby na části pozemku parc. č. 5347/3 v rozsahu cca 
50.000 m2. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že toto územní rozhodnutí dávno pozbylo své platnosti. Nicméně i z tohoto je mj. 
zřejmé, že se s využitím pozemků v souladu s územním plánem pro výrobu příp. služby se počítalo a také předpokládám, že 
ten, kdo původně takovéto zařazení do územního plánu navrhl, bylo Město Zubří při tvorbě územního plánu schváleného v r. 
1996, neboť si bylo vědomo potřeby vytvoření nových pracovních míst v lokalitě, která má dlouhodobě o dost vyšší 
nezaměstnanost, než činí celostátní průměr.  

 

Již od doby zakoupení pozemků jsme vyvíjeli soustavnou činnost k tomu, aby mohly být stavby na výše uvedených pozemcích 
zcela v souladu s územním plánem na těchto pozemcích vybudovány.  
 
Za tím účelem jsme průběžně zajišťovali mj. níže popsané činnosti, ze kterých je zcela jednoznačně zřejmý náš zájem v 
průběhu posledních 10 let o vyřízení potřebných dokumentů a po jejich vyřízení společně s dalšími investory realizovat stavby 
na pozemcích v souladu s územním plánem, z nichž některé jsou již dnes vyřízeny a dokonce částečně zrealizovány.  

 

Jednalo se mj. o tyto činnosti:  
- bylo vyřízeno územní rozhodnutí pro stavbu inženýrských sítí a komunikace čj. MěÚ-RpR/23440/2013 ze dne 19.7.2013 

(které však dosud vzhledem k neustálým opakovaným připomínkám jediného účastníka - Hnutí DUHA Olomouc, které si 
samo vyžádalo, aby bylo účastníkem řízení, nenabylo právní moci).  

 

- územní rozhodnutí a později stavební povolení pro sjezd ze silnice I/35, kde všude v dokumentaci je uváděno, že se jedná 
o sjezd pro napojení Průmyslového areálu Zubří (stavební povolení čj. KUZL 67318/2010)  

 
- protože jsme si byli vědomi skutečnosti, že lokalita se nachází v záplavové zóně Rožnovské Bečvy, od samého začátku 

jsme jednali s Povodím Moravy, státní podnik jako správcem toku. Výsledkem bylo to, že jsme si u Povodí Moravy, státní 
podnik objednali a financovali "Posouzení vlivu výstavby průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na 
k.ú. Zubří na od tokové poměry" zprávu (číslo zakázky H-07/46 z ledna 2008), jejímž výsledkem bylo provedení výpočtů a 
vyslovení závěrů, že na těchto pozemcích je možno stavět inž. sítě a budovy, přičemž omezení, která byla ze závěrů 
patrné jsou nejen v samotné zprávě od Povodí Moravy, státní podnik, ale také ve stanoviscích Povodí Moravy, státní 
podnik k jednotlivým zamýšleným stavbám viz. níže. Jen plocha budoucích staveb na pozemcích, jak byla posuzována 
touto zprávou, tedy zastavěná plocha budov, byla více než 50.000 m2 a i při této ploše byl vysloven závěr, že odtokové 
poměry v případě povodní nebudou stavbami zásadně ovlivněny a stavby je možno na pozemcích situovat. V případě, že 
důvodem pro zařazení pozemků v novém územním plánu k účelu dle předloženého návrhu je mj. ta skutečnost, že 
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pozemky se nachází v záplavové zóně, nemůžeme zásadně s tímto argumentem souhlasit, neboť je zcela odlišné 
zařazovat "nové" pozemky do územního plánu od toho, kdy pozemky v územním plánu již jsou a odpovědná instituce se 
vyjádří k projektu kladně a to i na základě výpočtů provedených na naše náklady přímo kompetentní institucí a vlastník 
pozemků vyvíjí soustavnou činnost k tomu, aby docílil možnosti realizace staveb na pozemcích.  

 
- od r. 2008 jsme potom postupně měli zájem realizovat společně s dalšími investory na základě výše popsaných vyřízených 

dokumentů konkrétní záměry na jednotlivých, a to již na geometrickým plánem rozdělených pozemcích (především z 
pozemku parc. č. 5347/3), opět zcela v souladu s územním plánem Města Zubří, když k těmto záměrům konkrétních 
investorů jsme dostali mj. i kladné stanovisko o souladu s územním plánem od MěÚ v Rožnově p.R. ze dne 
12.2.2009, čj. MěÚ/Výst/239/2009/Pe (kladné stanovisko k čerpací stanici s motorestem, autocentru, čerpací stanici 
plynu, obchodnímu centru, prodejně stavebního materiálu, výrobě v oblasti elektroniky, strojírenské výrobě atd.). Ve 
všech případech se jednalo o konkrétní záměry investorů, ve všech případech dosud podložené uzavřením smluvních 
dokumentů s úhradami záloh na koupi a na budování inž. sítí na účty. Na základě těchto stanovisek jsme tedy pokračovali 
v započatých krocích. Jen pro upřesnění, jednalo se v přibližné kalkulaci o vytvoření cca 250 nových pracovních míst!  

 
- se spoluinvestory, kteří měli zájem realizovat své projekty na pozemcích v souladu s územním plánem, bylo dohodnuto, že 

vyřídíme společně inž. sítě a komunikace na pozemcích a další projekty - tedy stavby na jednotlivých pozemcích - si již 
budou realizovat spoluinvestoři jako budoucí vlastníci pozemků dle uzavřených smluv samostatně. Za účelem vyřízení 
územního rozhodnutí a stavebního povolení a zpracování projektové dokumentace k tomuto účelu jsme uzavřeli 
smlouvu se společností Elektroprojekta Rožnov a.s .. V průběhu vyřizování byly kladeny nikoliv orgány státní správy či 
jinými dotčenými orgány nebo vlastníky sousedících pozemků či jinými účastníky řízení, ale pouze Hnutím DUHA 
Olomouc, které si vyžádalo, aby bylo také účastníkem řízení, a kladlo a klade všemožné překážky k tomu, abychom nebyli 
schopni územní rozhodnutí pro společné inž. sítě vyřídit. Z tohoto důvodu došlo k velmi podstatnému navýšení nákladů na 
vyřízení a k prodloužení termínu na vyřizování tak, že ani k dnešnímu dni není dosud ÚR viz. výše vyřízeno. Museli jsme 
zajistit odborný znalecký posudek vypracovaný RNDr. Tomášem Kurasem, Ph.D. v listopadu 2010 (v souvislosti s 
mapovaným koridorem velkých šelem na pozemku, škoda jen, že takovéto náklady vč. náhrady škod nehradí přímo Hnutí 
DUHA Olomouc), následně jsme museli prokázat, že stavby nemají negativní vliv na živ. prostředí, což bylo prokázáno 
řízení u Krajského úřadu Zlínského kraje, čj. KUSP 36155/2011 ŽPZE-MT. Všechny připomínky jsme v následném 
územním řízení k sítím respektovali. Přesto ani tyto závěry nebyly respektovány Hnutím DUHA Olomouc a při řízení opět 
byly Hnutím DUHA Olomouc psány opakované připomínky k našemu řízení ve věci inž. sítí, které již byly dřívějšími 
řízeními vyhodnocena kladně v náš prospěch.  

 
- MěÚ v Rožnově p.R., odborem výstavby a ÚP byla dále povolena pro ČEZ Distribuce a.s. stavba stožárové 

trafostanice uprostřed budoucí průmyslové zóny, tedy i z této skutečnosti je zřejmé, že byla a předpokládali jsme také, 
že je všemi orgány předpokládána budoucí realizace staveb na pozemcích v souladu s územním plánem platným od r. 
1996. Poklady pro toto řízení byly převzaty z našich podkladů pro územní řízení. Trafostanice je samozřejmě zcela 
nevyužita, protože byla instalována pouze a výlučně pro potřeby zóny (byla plánována realizace mj. několika strojírenských 
výrobních objektů) a nemá vzhledem ke svému umístění žádnou možnost jiného využití ani v budoucnu. V případě 
nerealizace průmyslové zóny se jedná jednoznačně o zmařenou investici ČEZ Distribuce a.s., neboť o stavbě bylo 
rozhodnuto právě z důvodu určení územním plánem a kladného stanovisky MěÚ v Rožnově p.R., Odboru výstavby a ÚP k 
plánovaným konkrétním záměrům viz. výše  

 

- v lokalitě byla povolena také stavba cyklostezky. Stavbou cyklostezky se řádově minimálně o dva řády zvýšil počet osob, 
které se nyní v lokalitě podél Rožnovské Bečvy pohybují, a to samozřejmě považujeme za velmi přínosné pro relax 
obyvatel i pro turistické zatraktivnění lokality. Naprostá většina trasy cyklostezky v této oblasti byla vedena po našich 
pozemcích a z výše uvedeného důvodu jsme k tomu dali souhlas. V opačném případě by cyklostezka v úseku bud' nebyla 
vůbec nebo by se musela pracně řešit přemostěním na druhou stranu. Tato skutečnost, kdy je možná 100 násobný počet 
osob pohybujících se přímo podél Rožnovské Bečvy, kde sídlí mezi tokem a cyklostezkou jistě velké množství živočichů, 
nebyla překážkou pro povolení cyklostezky. Přesto i v návrhu nového územního plánu jsou umístěny 2 biocentra či 
biokoridory "uvnitř" pozemku 5347/3, tedy až za cyklostezkou. Je tedy zcela zřejmé, že se "neměří stejným metrem" a s 
tímto rovněž zcela zásadně nesouhlasíme a požadujeme situovat biocentrum či biokoridor výlučně do plochy vedle 
Starozuberského potoka v šíři do 50m od osy potoka, jak vyplývá i ze znaleckého posudku RNDr. Kurase jako 
nejvhodnější oblast pro výskyt živočichů. Biokoridor je nyní situován v místě, kde probíhá každoročně nájemcem VZOD 
Zašová obdělávání půdy několikrát ročně těžkými stroji a tímto by i samotná existence biocentra v takovéto části 
znamenala úhyn značné části živočichů, pro které by se takto vytvořením biocentra dělaly pouze umělé podmínky pro 
jejich výskyt a po obdělání půdy by znamenaly likvidaci těchto živočichů. Předpokládáme, že vhodná plocha pro biokoridor 
a biocentrum pro živočichy je dále vhodná pouze mezi tokem Rožnovské Bečvy a cyklostezkou, nikoliv tedy severně od 
cyklostezky, kde by živočichové překonávali frekventovanou cyklostezku a dostávali se do oblasti obdělávané několikrát 
ročně těžkými zemědělskými stroji, znamenajícími likvidaci živočichů.  

 
- na pozemcích proběhlo zjišťovací řízení k Průmyslové zóně Zubří I. etapa vedené Krajským úřadem Zlínského kraje, čj. 

KUSP 36155/2011 ŽPZE-MT, kde ze závěrů tohoto řízení jednoznačně vyplynulo, že předpokládaný záměr výstavby 
Průmyslové zóny na pozemcích nebude mít negativní vliv na životní prostředí a byly stanoveny jen drobné omezující 
podmínky, které by byly vlastníky a investory samozřejmě respektovány  

 

- na pozemcích je vyznačena v budoucím plánu trasa budoucí dopravní stavby obchvatu Města Zubří. Jsme si vědomi toho, 
že trasa byla převzata z nadřazeného celku. Přestože je pravděpodobné, že k její realizaci nikdy nedojde, respektujeme, 
že je zájem blokovat část území pro budoucí možnou realizaci projektu. Zásadně však nesouhlasíme, aby došlo k účelové 
likvidaci našeho pozemku nad rámec nejnutnějších potřeb, jak je tomu dle našeho názoru ve stávajícím předloženém 
návrhu územního plánu, kde plynule navazuje ukončení dopravní stavby (jejího ochranného pásma) na biocentrum aniž by 
tam zůstala jakákoliv plocha volná a také je zde zřejmé kolize s již vyřízenou a započatou stavbou sjezdu dle stavebního 
povolení čj. KUZL 67318/2010. Žádáme tedy, pokud není tento obchvat Zubří z územního plánu vyloučen, aby byl plně 
respektován stav osy vedení a ochranného pásma dle stávajícího dosud platného územního plánu  

 
- v neposlední řadě se nachází na pozemku parc. č. 5347/3 všechny inž. sítě, na které je potřebné příp. budoucí objekty 
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průmyslové zóny napojit a není tedy nutná další investice, zábory zem. půdy atd. v souvislosti s realizací projektu.  

O zásadních informacích z výše uvedených skutečností byla projekční kancelář, která zpracovává nový územní plán, námi 
informována, neboť jsme žádali i posun plánovaného biocentra a nabídli jsme poskytnout k tomuto všechny naše zajištěné 
dokumenty (znalecký posudek, podklady pro zjišťovací řízení, stanoviska a výpočty od Povodí Moravy a.s. atd.). Nic z toho však 
nebylo požadováno a respektováno. Orgány státní správy se dosud k návrhu územnímu plánu dle našich informací 
nevyjadřovaly a Město Zubří potvrdilo písemně, že se dosud nevyjadřovalo k návrhu žádných změn. Z této skutečnosti nám 
tedy není zřejmé, co bylo důvodem takovéhoto rozhodnutí a takovéhoto návrhu zařadit naše pozemky o obrovské rozloze (a tím 
i velmi vysoké vstupní investici) do návrhu nového územního plánu předloženým způsobem. Dle dostupných informací by měl 
převzít návrh nového územního plánu zásadní informace a podklady z platného územního plánu a měnit způsob určení tehdy, 
pokud je k tomu vážný důvod. Pokud byla důvodem rozhodnutí zařadit do územního plánu tak, jak je v dnešním návrhu, 
skutečnost, že pozemky jsou částečně v záplavovém pásmu, či je na pozemcích koridor velkých šelem apod., nejsou toto dle 
našeho názoru objektivní důvody k takovémuto kroku, neboť s těmito připomínkami jsme se kladně vypořádali, jak je popsáno 
výše, soustavnou prací a jednáními s institucemi v průběhu posledních cca 10 let a máme institucemi písemně potvrzeno.  

Pokud toto nebude možné, tj. zařadit pozemky do územního plánu, a to v celém rozsahu stejně, jak jsou v nyní v dosud 
platném územním plánu, pouze cca se změnami, jak navrhujeme výše, při respektování závěrů zjišťovacího řízení, i když 
všechny instituce se k realizaci takovéhoto projektu vyjadřovaly písemně v průběhu uplynulých 10 let vždy kladně pouze s 
částečnými omezeními, která jsme samozřejmě připraveni respektovat, budeme respektovat i takovéto rozhodnutí a budeme 
postupovat v souladu s §102 zák. 183/2006 a žádat náhradu škody, která nám tímto postupem vznikne, a to v její plné 
výši, nebot' jsou splněny podmínky k takovéto náhradě škody. V případě, že bychom se na výši náhrady nedohodli, 
budeme se domáhat našeho práva soudní cestou.  

Tato náhrada škody bude obsahovat mj. tyto položky jednoznačně účelově vynaložené ve věci od r. 2001, tedy od koupě 
pozemků:  
a)  kupní cenu, kterou máme písemně nasmlouvánu na základě budoucích smluv s jednotlivými investory. Z celkem třinácti 

uzavřených smluv, když zálohy byly uhrazeny na náš účet, vypočteme průměr tržní ceny za 1 m2 pozemku, který je 
dosud v územním plánu veden jako průmyslová zóna a tato částka bude vynásobena plochou pozemků tedy cca 
215.000 m2, které jsou dosud v platném územním plánu vedeny pro účely, ke kterým byly s investory uzavírány 
smlouvy  

b)  projektová dokumentace a vyřízení ÚR a SP pro sjezd ze silnice I/35 - cca 120.000,-Kč + DPH  
c)  projektová dokumentace a náklady na vyřízení úz. rozhodnutí inž. sítě (smluvně dohodnuto s Elektroprojektou Rožnov a.s. 

částka 290.000,-- Kč + DPH, která bude navýšena o změny, které jsme požadovali provést po dodavateli z důvodu změn 
vyvolaných Hnutím DUHA Olomouc apod.) - již je zpracována stavební dokumentace pro stavební povolení  

d) úhrada znaleckého posudku pro definice koridoru velkých šelem na pozemcích (cca 35.000,-- Kč)  
e)  úhrada zpracování a vyřízení zjišťovacího řízení u Krajského úřadu Zlínského kraje (cca 120.000,-- Kč + DPH)  

f)  úhrada zpracování zprávy od Povodí Moravy (cca 40.000,-- Kč + DPH)  
g)  úhrady za vyřízení a především následné vynětí ze zemědělského půdního fondu (jen platba za vynětí ze ZPF dle čj. 

MěÚ/OŽP/20763/2011/ZPF/Bl-201/1b-4 bez nákladů na vyřízení činila 147.600,-- Kč, přičemž 40% této částky tedy částka 
59.040,-- Kč bylo odvedeno do rozpočtu Města Zubří  

h)  úhrady za vyřízení a za vynětí z lesního půdního fondu  

i)  náklady na geodetické práce - výškopisy, polohopisy, geometrické plány, vyznačování v terénu atd. (cca 70.000,-- Kč).  

Výčet položek je samozřejmě zde pouze částečný a byl by doplněn o další položky a o přesné částky k jednotlivým položkám. 
Do nezanedbatelných nákladů a dalších položek vč. vlastní managerské práce vč. tvorby právních dokumentů v průběhu 
uplynulých 12 let od zakoupení pozemků, které bychom si nechali ocenit auditorskou firmou.  
Jsme připraveni vše výše uvedené doložit, i když naprostou většinu dokumentů (s výjimkou těch ekonomických), mají příslušné 
úřady k dispozici. Jsme připraveni sejít se také na osobní schůzce a pokud bude nutné vzít sebou potřebné materiály (celkem 5 
šanonů materiálů) a projednat vše na této osobní schůzce.  
 
 
 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Podatel je spolumajitelem  pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří o výměře 212 251 m2 a pozemku parc. č. 5347/5, vše v k.ú. 
Zubří. Na části pozemku parc. č. 5347/3 a dále na pozemku parc. č. 5347/5 v k.ú. Zubří se v současně platném územním plánu 
sídelního útvaru Zubří ze dne 20.2.1996 nachází návrhová plocha pro výrobu. V rámci pořizování nového územního plánu Zubří 
nebyla do nového územního plánu tato plocha výroby z důvodu rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací PÚR ČR 
a ZÚR ZK projektantem převzata. Plocha se nachází v migračním koridoru velkých šelem, v záplavovém území řeky Bečvy, 
Zásady územního rozvoje na pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří vymezují koridor nadmístního významu PK 06 šířky 200 m 
pro obchvat komunikace I/35 a do pozemků v jižní části plochy zasahuje koridor ÚSES PU 149. 
 
Stav dle platného územního plánu sídelního útvaru Zubří z r. 1996: 
Na části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří, který má výměru 212 251 m2, a dále na pozemku parc. č. 5347/5, vše v k.ú. Zubří, 
se v současně platném územním plánu sídelního útvaru Zubří, schváleném dne 20.2.1996, nachází návrhová plocha pro výrobu.  
V severozápadní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří je dle ÚPN SÚ Zubří navržena přeložka silnice I/35 - výhled. 
Dále se v severní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří dle ÚPN SÚ Zubří nachází po celé jeho délce pás ochranné zeleně 
šířky cca 20 m, do jižní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří zasahuje v šířce cca 15 - 18 m koridor ÚSES a na pozemku se 
dle platného územního plánu nachází biocentrum ÚSES o rozloze cca 20.700 m2. Pozemky v majetku podatelů parc. č. 5347/8, 
5351/4, 5485/4, 5485/5, 5352/4, 5355/1, 5354/5, 5347/4, 5347/2, 5355/2, 5356, 5357 v k.ú. Zubří se dle platného ÚPN SÚ Zubří 
nacházejí v plochách ÚSES. 
Zbývající část pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří a pozemek parc. č. 5347/5 se nacházejí v ploše výrobní a technická zařízení. 
V podání se podatel zmiňuje o dalších navazujících pozemcích v ploše výrobní, žádný další z výše jmenovaných pozemků se 
však v ploše výrobní již nenachází. 
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Převážná část pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří, pozemek 5347/5 a dále všechny výše jmenované pozemky se nacházejí 
v záplavovém území Q20, zbývající okrajové části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří ze severní strany jsou z větší části 
v záplavovém území Q100 vodního toku Rožnovská Bečva. Záplavové území Q100 vodního toku Rožnovská Bečva bylo 
stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, v únoru 2006 pod č.j. KUZL 8644/2005 
ŽPZE-IK. Rozsah záplavového území je obsažen v dokumentaci „Záplavové území toku Rožnovská Bečva“, vypracované firmou 
Povodí Moravy, s.p., Brno v listopadu 2004. 
Pozemek parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří je rovněž omezen vedením inženýrských sítí, nachází se zde vedení VTL plynovodu, 
vedení VN, hlavní vodovodní řad a kanalizační řady jednotné a splaškové kanalizace včetně jejich ochranných a v případě VTL 
plynovodu bezpečnostních pásem. 
 
Z uvedeného vyplývá, že pozemky parc. č. 5347/8, 5351/4, 5485/4, 5485/5, 5352/4, 5355/1, 5354/5, 5347/4, 5347/2, 5355/2, 
5356, 5357 v k.ú. Zubří se dle platného ÚPN SÚ Zubří v plochách výroby vůbec nenacházejí a z pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. 
Zubří pouze část z celkové rozlohy 212 251 m2 a dále pozemek parc. č. 5347/5 o výměře 2734 m2 se dle platného územního 
plánu Zubří nacházejí v ploše výroby bez dalších omezení (tedy koridorem pro dopravu, biocentrem a biokoridory, ochrannou 
zelení a umístěním stávajících inženýrských sítí), nepočítáme-li omezení záplavovým územím Q20, popř. Q100 a situování 
dálkového migračního koridoru velkých šelem na těchto pozemcích. 
 
Lze tedy konstatovat, že jen část deklarovaných pozemků leží dle ÚPN SÚ Zubří v ploše výrobní, zbývající část 
představuje v podstatě shodné řešení i v nově zpracovaném ÚP Zubří tzn. jedná se o neurbanizované (nezastavěné 
území) a plochy pro přeložku silnice I/35.  
 
Stav dle Zásad územního rozvoje Zlínského kraje: 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, které vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12.9.2012 
s nabytím účinnosti dne 5.10.2012, stanoví priority územního plánování, které podrobně rozepisují jednotlivé úkoly pro územní 
plánování. Případné umístění rozvojové plochy pro průmyslovou zónu je v rozporu s těmito prioritami, viz Odůvodnění územního 
plánu – textová část, kap. A.2. 
 
Na části pozemku parc. č. 5347/3 vymezují Zásady územního rozvoje plochu silniční dopravy - koridor nadmístního významu 
PK06 šířky 200 m pro komunikaci I/35. Na jižní straně zasahuje do pozemku koridor ÚSES, označený v ZÚR PU149.  
 
Stav dle Politiky územního rozvoje ČR: 
Dle Politiky územního rozvoje České republiky, vydané usnesením Vlády České republiky dne 20.7.2009, ve znění Aktualizace 
č.1, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněna způsobem umožňujících dálkový 
přístup dne 16.4.2015, vyplývají z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PÚR“) požadavky na 
respektování republikových priorit územního plánování k zajištění udržitelného rozvoje.  
Návrh nového územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR - viz Odůvodnění územního plánu – textová část, 
kap. A.2, případné umístění rozvojové plochy pro průmyslovou zónu je v rozporu s PÚR ČR. 
Priorita č. (20) stanoví požadavek umisťovat rozvojové záměry, které mohou výrazně ovlivnit charakter krajiny, do co nejméně 
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření.  
Republikovou prioritou pro územní plánování č. (20a) je vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny 
pro volně žijící živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací 
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Návrh umístění rozvojového záměru - průmyslové zóny v jižní části města mezi silnicí I/35 a vodním tokem Rožnovské Bečvy, 
by znamenal výrazný zásah do území s ohledem na ochranu přírody a prostupnost krajiny (kolize s dálkovým migračním 
koridorem velkých šelem) a rozpor s Prioritou č. (20a) PÚR.  
Priorita č. (26) PÚR ČR stanoví vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech, zejména z důvodu převažujícího veřejného zájmu, 
umístění návrhové plochy v záplavovém území není v souladu s touto prioritou č. (26). 
 
Stav dle návrhu nového územního plánu Zubří: 
Nový územní plán vychází ze základní koncepce rozvoje území města Zubří, jejímž jedním z bodů je respektovat princip 
„nenavrhovat zastavitelné plochy v záplavovém území“, který vychází z Politiky územního rozvoje ČR 2008 a byl převzat a 
zapracován do Zásad územního rozvoje (Návrh ÚP - Textová část, kap. B.1). Uvedený princip akceptuje i aktualizovaná Politika 
územního rozvoje ČR a současně platné Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012. 
Z řešení územního plánu byl vypuštěn záměr rozvojové výrobní plochy ležící v záplavovém území Rožnovské Bečvy, který byl 
navržen v původní územně plánovací dokumentaci (ÚPN SÚ Zubří z r. 1996). Uvedeným řešením tak dochází k minimalizaci 
rizika povodňových škod. Důvodem vypuštění záměru je převyšující veřejný zájem na ochraně území ležícího v záplavovém 
území a na ochraně životního prostředí. (Odůvodnění ÚP – textová část, kap. A.1, A.2). 
Vypuštěním záměru zůstává rovněž v souladu s PÚR, prioritou č. (20a) zachována prostupnost krajiny, nedochází tedy ke kolizi 
s dálkovým migračním koridorem velkých šelem – viz stanovisko KÚ ZK, Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení 
hodnocení ekologických rizik podle § 50 odst. 5 stavebního zákona k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí ze dne 
18.12.2013, č.j. KUZL 80290/2013, které stanoví podmínku pro územní plán Zubří „respektovat dálkový migrační koridor velkých 
savců a zachovat jeho průchodnost“. 
 
Nový územní plán zpřesňuje významné záměry z nadřazené dokumentace (ZUR ZK). Jsou navrženy plochy pro silniční dopravu 
– pro přeložku silnice I/35 DS č. 69, 70, 71, 72, 73, 74 mimo zastavěné území, z čehož plocha DS 74 se nachází na výše 
jmenovaných pozemcích, dále územní plán na výše jmenovaných pozemcích navrhuje a stabilizuje plochy územního systému 
ekologické stability krajiny, za tímto účelem jsou navrženy plochy krajinné zeleně K č. 90 a plocha přírodní P č. 88. Územní plán 
je povinen koridory vymezené v ZÚR zpřesnit a zakreslit do územního plánu, projektant nemůže tyto koridory bez projednání 
Zásadami územního rozvoje měnit a vést v jiné trase, než je zakreslena v ZÚR. Na pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří navrhuje 
ÚP zpřesnění koridoru pro dopravu – plochu pro silniční dopravu DS 74, po tomto zpřesnění má koridor šířku 110 m a méně 
(původní šířka koridoru ze ZÚR je 200 m). V případě návrhové plochy koridoru pro dopravu se jedná o koridor nadmístního 
významu pro veřejně prospěšnou stavbu - silniční stavbu. Navržená trasa a plocha pro silniční koridor byla navržena dle 
požadavků Ředitelství silnic a dálnic ČR uplatněných v rámci projednávání návrhu zadání ÚP Zubří. V rámci projednání návrhu 
ÚP Zubří byl koridor po provedených úpravách odsouhlasen i příslušným dotčeným orgánem, kterým je Ministerstvo dopravy ČR 
na podkladě stanoviska odborné organizace -  Ředitelství silnic a dálnic ČR. Rozsah nově vymezených ploch pro silniční odpravu 
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DS 69, 70, 71, 72, 73, 74 vychází z trasování koridoru v nadřazené územně plánovací dokumentaci a je dále zpřesněn do 
podrobnosti územního plánu, přičemž je koordinován s limity v území. Návrh vychází ze zpracované technické studie „Silnice I/35 
Zubří – Rožnov pod Radhoštěm“, Dopravoprojekt Ostrava spol s r.o., 2004, která byla vypracována již v době platnosti ÚPN SÚ 
Zubří (schválen 20.2.1996) a byla podkladem pro úpravu trasy. 
 
Ve zbývající části pozemku je zakreslena plocha Z - Plocha zemědělská a návrhové plochy K 90 – Plocha krajinné zeleně a P 88 
– Plocha přírodní, které mají příznivý vliv na prostupnost krajiny. V místě pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří prochází krajinou 
dálkový migrační koridor velkých šelem. Dálkový migrační koridor velkých šelem definovalo MŽP a vychází z projektu vědy a 
výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR VaV-SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a 
návrh ochranných a optimalizačních opatření“. Tento koridor má stanovenou šířku 500 m, v navazujících řízeních lze jeho šířku 
zpřesnit na min. 100 m. 
 
Podstatná část pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří se nachází v záplavovém území řeky Bečvy Q20 (dvacetiletá voda), 
záplavové území Q100 (stoletá voda) zasahuje další část pozemku. Plochu pro výrobu na pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří 
v souladu s § 58 stavebního zákona je nutno chápat jako plochu návrhovou, tj. zastavitelnou, není možné tento pozemek 
zahrnout do zastavěného území. Při zpracování nového územního plánu se plochy, které nejsou zastavěny stavbami zapsanými 
do katastru nemovitostí, zahrnují do návrhových ploch i v případě, že již byly jako návrhové plochy zakresleny v původním 
územním plánu. Návrhové plochy v záplavovém území lze dle priority (26) Politiky územního rozvoje České republiky, vydané 
usnesením Vlády České republiky dne 20.7.2009, a její aktualizace č. 1, zveřejněné 16.4.2015, a dle platných Zásad územního 
rozvoje, které vydalo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0749/Z21/12 dne 12.9.2012 s nabytím účinnosti dne 5.10.2012, 
vymezit pouze ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech (například když celá obec leží v záplavovém území), 
vymezování zastavitelných ploch v záplavovém území je v rozporu s prioritou (26) Politiky územního rozvoje ČR 2008 a 
s prioritami územního plánování dle ZÚR. Pro jednotnou aplikaci zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci 
s Ústavem územního rozvoje metodické doporučení: „Pomůcka k uplatňování republikových priorit PUR ČR 2008“, ve kterém je 
nastíněn i postup v případě vymezování zastavitelných ploch v záplavových územích (priorita 26). Zastavitelné plochy je nutno 
umisťovat přednostně mimo záplavová území a v záplavových územích lze tyto vymezit pouze v „výjimečných a odůvodněných 
případech“ na základě komplexního posouzení a s důrazem na veřejný zájem. Uvedený princip akceptuje i aktualizovaná Politika 
územního rozvoje ČR.  
Politika územního rozvoje ČR a ZÚR ZK jsou závaznými dokumenty pro tvorbu územního plánu, zpráva "Posouzení vlivu 
výstavby průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na odtokové poměry" (číslo zakázky H-07/46 z 
ledna 2008), jejímž výsledkem bylo provedení výpočtů a vyslovení závěrů, byla pořízena pro účely územního řízení na stavbu 
inženýrských sítí a komunikací pro průmyslovou zónu, závěry této zprávy neruší závaznost priorit, stanovených Politikou 
územního rozvoje ČR a ZÚR ZK pro vymezování nových zastavitelných ploch.  
 
ad. 1. 
Závěry zjišťovacího řízení v této fázi nelze zapracovat do návrhu územního plánu.  
Zjišťovací řízení se zpracovává v rámci územního řízení za účelem posouzení jednoho konkrétního záměru, závěr zjišťovacího 
řízení nemůže tedy nahradit zpracované posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, vypracované komplexně pro celý územní 
plán na základě posouzení vlivů na životní prostředí a posouzení vlivů na lokality Natura 2000, které se zpracovává v rámci 
vypracování dokumentace územního plánu k jednotlivým návrhovým plochám a výsledek je shrnut v závěrečném vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území.  
Zjišťovací řízení proběhlo za účelem posouzení umístění komunikací a inženýrských sítí pro budoucí průmyslovou zónu ve 
východní části pozemku parc. č. 5347/3 v k.ú. Zubří. Inženýrské sítě a komunikace měly být umístěny za účelem umožnit 
realizaci záměrů investorů, tedy budoucích vlastníků pozemků v území. Jelikož však nebyly známy jednotlivé záměry 
v projednávané průmyslové zóně Zubří, které by měly být na komunikace a inženýrské sítě napojeny, nebyly tyto následné 
záměry posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí a budou posuzovány až v rámci samostatných zjišťovacích řízení 
v územním řízení. Rovněž ze závěru zjišťovacího řízení KÚ Zlínského kraje, vydaného Odborem životního prostředí 21.7.2011 
pod č.j. KUZL 36155/2011, vyplývá, že další výstavba, která by měla navazovat na komunikace a inženýrské sítě, není 
v současné době známa a tudíž její vliv nelze stanovit a bude řešena v následujících řízeních v rámci samostatných zjišťovacích 
řízeních.  
Nyní tedy nelze konstatovat, že v případě zjišťovacího řízení na inženýrské sítě a komunikace se jedná o posouzení konečného 
stavu v lokalitě, jelikož ve zjišťovacím řízení nebylo uvažováno s objekty, které mají být na komunikaci a inženýrské sítě 
napojeny, a tudíž nelze převzít posouzení vlivů komunikace a inženýrských sítí na životní prostředí ze zjišťovacího řízení jako 
podklad pro tvorbu územního plánu. Vzhledem k tomu, že územní řízení ve věci umístění stavby inženýrských sítí a komunikace 
nebylo k dnešnímu dni pravomocně rozhodnuto, nelze navrhované stavby považovat za limit vyplývající ze správních 
rozhodnutí.  
 
ad. 2. 
Šířka dálkového migračního koridoru velkých šelem byla definována MŽP a vychází z projektu vědy a výzkumu Ministerstva 
životního prostředí ČR VaV-SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a 
optimalizačních opatření“. Tento koridor má stanovenou šířku 500 m, v navazujících řízeních lze zpřesnit na min. 100 m. 
S ohledem na to, že se na protějším břehu Starozuberského potoka na k.ú. města Rožnov pod Radhoštěm nachází stávající 
objekt technického vybavení bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku parc. č. st. 3874 ve vzdálenosti cca 25 m od 
osy Starozuberského potoka, nelze považovat šířku 50 m od osy Starozuberského potoka na území města Zubří tak, jak je 
podatelem navrhováno, za dostačující pro situování dálkového migračního koridoru, jehož šířka musí být minimálně 100 m. Je 
nutno zohlednit skutečnost, že územní plán a dokumentace pro územní řízení jsou zpracovávány v rozdílné podrobnosti. 
V souladu s ustanovením § 43 odst. 3 stavebního zákona územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. S odkazem na výše 
uvedenou zákonnou povinnost je odpovídajícím způsobem navrženo řešení územního plánu a navazující posouzení z hlediska 
vlivů koncepce na životní prostředí včetně posouzení vlivů na území Natura 2000 a předměty jeho ochrany.  
 
Návrhem územního plánu Zubří byly v ploše migračního koridoru v nivě řeky Bečvy vymezeny plocha přírodní P č. 88 (lokální 
biocentrum LBC 2 Hradisko o ploše 1,73 ha, vymezené v ploše regionálního biokoridoru PU 149 ze ZÚR) a plocha krajinné 
zeleně K č. 90. Šířka plochy krajinné zeleně je stanovena dle současného využití území tak, aby šířka migračního koridoru 
500 m byla zpřesněna, zúžení je nyní navrženo na cca 150 m a v rámci následných řízení bude možné jeho zpřesnění na min. 
100 m. Tato vzdálenost je měřena od kraje plochy výroby na území města Rožnov pod Radhoštěm, vymezené územním 
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plánem Rožnova pod Radhoštěm, dále zahrnuje pás ochranné zeleně na území Rožnova pod Radh., Starozuberský potok, 
ochrannou zeleň stávající na území města Zubří a ve zbývající šířce je vymezen navržený pás krajinné zeleně K č. 90 (lokální 
biokoridor LBK 1, který současně plní funkci migračního koridoru) o výměře 2,24 ha. Migrační koridor je stanoven s ohledem na 
umístění stávajících objektů v ploše VP – Plochy průmyslové výroby a skladů a v ploše TV – Plochy vodního hospodářství v k.ú. 
Rožnov pod Radhoštěm na protějším břehu Starozuberského potoka. Návrh územního systému ekologické stability vychází 
z podkladových koncepcí (viz kap. C.1 Komplexní zdůvodnění řešení//Územní systém ekologické stability Odůvodnění ÚP). 
Teoretické základy funkčního a prostorového uspořádání USES vychází z Rukověti projektanta místního územního systému 
ekologické stability (Lőw a kol., 1995), jež je určujícím v účelném rozložení jednotlivých částí ÚSES (do ÚP se promítají 
zejména minimální prostorové parametry USES atd.). LBC2 Hradisko, jež se dotýká i pozemků dotčených připomínkou, je 
vymezeno na nivním regionálním biokoridoru RBK 1567 Kluzov – Střítež, jehož osou je tok Rožnovské Bečvy. Do regionálního 
biokoridoru jsou vkládána lokální biocentra odpovídajících prostorových parametrů dle typu biocentra. Poloha biocentra LBC2 
Hradisko vychází jak z těchto prostorových parametrů, tak z vhodného stanoviště (ekotopu), jež musí odpovídat podmínkám 
nivního biocentra. V místech s nevyhovujícím stavem biotopu je navržena plocha změny (P č. 88), kde by měla být převedena 
orná půda na přírodě blízké porosty dřevin. Jedná se o veřejně prospěšné opatření, jehož veřejná prospěšnost plyne již ze 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Vymezené biocentrum LBC2 Hradisko se rozkládá od soutoku Starozuberského 
potoka a Rožnovské Bečvy v celkové ploše 3,2 ha a respektuje tak veškeré principy (min. velikost, odpovídající stanoviště, max. 
vzdálenosti mezi biocentry…). Toto řešení navíc navazuje na vymezené biocentrum v ÚPN SÚ Zubří (r. 1996), přičemž byl 
pouze upraven tvar a velikost biocentra. Situování biocentra pouze do plochy vedle Starozuberského potoka v šíři do 50m není 
možné, poněvadž by nebylo dosaženo požadovaných parametrů biocentra.  Z připomínky nevyplývá, na základě jakých údajů je 
uvedená plocha 16 000 m2 považována za dostatečnou pro situování biocentra a biokoridoru.  
 
ad. 3. 
Sjezd ze silnice I/35 dle dokumentace k čj. KUZL 67318/2010 se nachází v návrhu územního plánu v ploše dopravy DS 74 pro 
přeložku silnice I/35, která je stejně jako uváděný sjezd silniční dopravní stavbou. To v praxi znamená, že pro obě stavby by 
byla navrhována plocha pro silniční dopravu s označením DS. Vzhledem k tomu, že přeložka I/35 je veřejně prospěšnou 
stavbou, jejíž veřejná prospěšnost a právo vyvlastnění vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace, zásad územního 
rozvoje, je vymezen koridor silniční dopravy právě pro tuto stavbu.  V případě sjezdu lze konstatovat, že uvedený typ stavby by 
byl v souladu s novým územním plánem, musí však současně umožnit navrhovanou veřejně prospěšnou stavbu. V současné 
době se jedná o zahájenou stavbu, na místě sjezdu již byla provedena skrývka ornice.  
Do územního plánu nelze zakreslit sjezd jako stávající plochu dopravy, nejedná se o stavbu zapsanou do katastru nemovitostí.  
Dle § 3 vyhl. 501/2006 Sb. se do územního plánu zakreslují plochy dle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití, které 
se vymezují zpravidla o rozloze větší než 2000 m2. V případě sjezdů se jedná o podrobnost (§ 43 odst. 3 stavebního zákona), 
která se do územního plánu nezakresluje, rovněž není možné zakreslit návrhovou plochu dopravy (návrhová plocha pro sjezd) 
v návrhové ploše dopravy (silnice I/35).  
 
 
Odůvodnění připomínky podatele, které je součástí připomínky č. 36, dále popisuje postup činností a prací od r. 2001, které 
proběhly za účelem využití pozemku pro umístění průmyslové zóny, tedy koupě pozemku a vyřízení územního rozhodnutí pro 
stavbu sjezdu na pozemek, umístění inženýrských sítí a komunikací na pozemku a získání dalších podkladů pro toto 
rozhodnutí. Samo odůvodnění připomínky není připomínkou, odůvodnění připomínky podatele nebylo vyhodnocováno. 
 
K uváděnému tvrzení týkajícímu se dlouhodobě vyšší nezaměstnanosti než činí celostátní průměr je nutno konstatovat, že 
uvedené tvrzení je pravdivé, protože celostátní průměr je 5,9% a nezaměstnanost na území města dosahuje 6,7%. Nicméně 
nejedná se o obec s nejvyšší nezaměstnaností v rámci republiky, a ani nezaměstnanosti v území obce s rozšířenou působností 
Rožnov pod Radhoštěm (cca 8,2%), do které patři i řešené území, nepředstavuje území s nejvyšší nezaměstnaností v rámci 
okresu Vsetín. V rámci řešení územního plánu včetně vymezení ploch pro výrobní funkci byla také posuzována možnost 
dojížďky do pracovištních center a center vyšší občanské vybavenosti jako zdrojů pracovních příležitostí a zároveň posuzovány 
stávající výrobní areály v okolí, z nichž mnohé jsou v současnosti z části nefunkční.  
 
Co se týká řešení náhrad škody, o náhradách je rozhodováno samostatným postupem, není předmětem územního plánování a 
není řešeno Opatřením obecné povahy. 
 
 
 
Připomínka č. 37 ze dne 19.9.2013 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3492/1, 3493/1 a 3494/1 v k.ú. Zubří podala p. připomínku proti nezahrnutí pozemků parc. č. 
3492/1, 3493/1 a 3494/1 do územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Návrh územního plánu Zubří z června 2013 nerespektuje v lokalitě "Převrátí" změnu 3/3 schváleno u zastupitelstvem Zubří dne 
1.10.2003 a ani neakceptuje žádost mého otce Karla Berga z roku 2009, aby pozemky parc. č. 3492/1, 3493/1 a 3494/1 v 
původní výměře 3079 m2 byly v územním plánu vymezeny jako zastavitelné plochy (plochy individuálního bydlení - RD), ale 
naopak zmenšuje oproti současnému územnímu plánu plochu individuálního bydlení (označenou BI 7) na 0,19 ha.  
Toto zmenšení plochy individuálního bydlení (BI 7) má za následek, že na pozemcích parc. č. 3492/1, 3493/1 a 3494/1 o 
celkové výměře 1371 m2, které jsou v mém vlastnictví mi touto změnou dle návrhu územního plánu Zubří bude znemožněno 
postavit plánovaný rodinný dům.  
Výše uvedené pozemky mi darovali moji rodiče Karel a Zdenka Bergovi v prosinci roku 2011 právě za účelem výstavby 
rodinného domu. Stejně tak darovali sousedící pozemky (které zůstaly zahrnuty v BI 7) o celkové výměře 1332 m2 mému 
bratrovi Karlu Bergovi rovněž za účelem výstavby rodinného domu. Pro účely darování a tím umožnění přípravy výstavby našich 
rodinných domů došlo k rozdělení původních parcel na menší. Návrh územního plánu Zubří z června 2013 část těchto parcel 
(parc. č. 3492/1, 3493/1 a 3494/1) vzniklých právě za účelem umožnění výstavby naších RD do vymezených ploch 
individuálního bydlení nezahrnul, naopak je z těchto ploch vyčlenil.  
Žádám tímto o úpravu návrhu územního plánu Zubří a to ve smyslu vymezení ploch pozemků parc. č. 3492/1, 3493/1 a 3494/1 
o celkové výměře 1371 m2 jako zastavitelné plochy - plochy individuálního bydlení (BI 7).  
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Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 3492/1 a 3493/1 v k.ú. Zubří byly projednané a schválené jako plocha bydlení změnou územního plánu 
sídelního útvaru Zubří č. 3 dne 1.10.2003  jako lokalita č. 3/3.  Do návrhu územního plánu Zubří pro společné jednání nebyly 
zakresleny z důvodu nevhodného rozšiřování zastavěného území do volné krajiny. Na základě připomínky a následně 
požadavku obce o zahrnutí již dříve projednaných a schválených změn územního plánu SÚ Zubří do návrhu územního plánu 
Zubří byly pozemky parc. č. 3492/1 a 3493/1 v k.ú. Zubří včetně pozemku parc. č. 3494/1 v k.ú. Zubří, který změnou č. 3 ÚPN 
SÚ řešen nebyl, zahrnuty do projednání územního plánu a zakresleny do dokumentace návrhu ÚP Zubří pro veřejné 
projednání.  
 

 
 
Připomínka č. 38 ze dne 19.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří podal p. připomínku proti zakreslení zastavěného území na pozemku parc. č. 
4646/3 v rozsahu takovém, jak byl zahrnut do územního plánu.  
 
Znění připomínky: 
Jsem vlastníkem pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří (viz. kopie katastrální mapy). V žádosti podané k novému ÚP města Zubří 
v roce 2012 jsem požadoval změnit tento pozemek na stavební pro stavbu rodinného domu. V návrhu nového ÚP Zubří však 
tento pozemek nebyl zahrnut ani uveden do návrhu zadání územního plánu města Zubří.  
Ve smyslu zveřejněné veřejné vyhlášky č.j. MěÚ-RpR/25711/2013 ze dne 6.8.2013 uplatňuji tímto připomínku a požaduji 
zahrnout výše uvedený pozemek jako stavební pro výstavbu rodinného domku až u lesíku na východní straně. Vizáž kaple z 
pohledu návštěvníka nebude nijak ohrožena. Zdůrazňuji, že nehodlám nikdy pozemek prodat pro účely výstavby parkoviště.  
 
Jsem rozčarován z toho, že byla povolena výstavba rodinného domu a obrovské garáže panu Holčákovi přímo nad kaplí, kde je 
chráněná krajinná oblast. O celkovém zásahu do krajiny a pohledu na kapličku nemluvě. Hodlám se, v případě nutnosti, obrátit 
na pomoc veřejných prostředků a medializovat daný problém.  
 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje částečně v rozsahu jižní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří 
Připomínce se nevyhovuje v rozsahu severní části pozemku parc.č. 4646/3 v k.ú. Zubří 
 
Odůvodnění: 
V původním ÚPN SÚ Zubří byla jižní část pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří navržena do plochy bydlení, tato část pozemku 
byla převzata do nového územního plánu a zahrnuta do návrhu územního plánu Zubří již v dokumentaci pro společné jednání 
jako součást zastavěného území SO.3.  
 
Odůvodnění nezařazení severní části pozemku parc. č. 4646/3 v k.ú. Zubří do územního plánu: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení severní části pozemku parc. č. 4646/3  
v k.ú. Zubří do ploch určených pro bydlení.  
V původním ÚPN SÚ Zubří byla tato část pozemku parc. č. 4646/3 zakreslena jako neurbanizované území – zahrady, na 
severozápadní části pozemku bylo územním plánem navrženo parkoviště. V rámci zpracování nového územního plánu Zubří je 
tato severní část pozemku zařazena v ploše Z -  plochy zemědělské. Využití této severní části pozemku jako neurbanizované 
území - plocha zemědělská z původního územního plánu – se novým územním plánem nezměnilo,  
Severní část pozemku parc.č. 4646/3 nebyla do územního plánu zahrnuta jako stavební, jedná se o zemědělskou plochu v 
oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000. Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se 
základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví „respektovat hodnoty v území při 
vymezování zastavitelných ploch – např. nenavrhovat nové zastavitelné plochy v blízkosti kaple na Starém Zubří“. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 
území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
 
Parkoviště na pozemku parc. č. 4646/3 již územní plán nenavrhuje. 
 
Výstavba rodinného domu, o které podatel píše ve své připomínce, byla povolena ve schválené ploše pro bydlení. Tato plocha 
byla projednána změnou územního plánu sídelního útvaru Zubří č. 4, kterou schválilo Zastupitelstvo města Zubří dne 
18.10.2004. Správa chráněné krajinné oblasti vydala k této změně územního plánu souhlasné stanovisko. 

 
 
 
Připomínka č. 39 ze dne 19.9.2013  
  
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3360/7 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 3360/7 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení..  
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Znění připomínky: 
Parcela č. 3360/7 nebyla zařazena na moji žádost z r. 2012 do územního plánu Zubří pro výstavbu rodinného domu. K parcele 
vede veřejná komunikace a rozvody elektřiny. V blízkosti se nachází výroba f. LUKROM, ta však okolí nijak nezatěžuje a je 
oddělena parcelou č. 3360/4 a 3360/2. Opětovně žádám o zařazení p.č. 3360/7 do ÚP Zubří. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 3360/7  v k.ú. Zubří  
do ploch určených pro bydlení. V případě pozemku parc. č. 3360/7 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská 
z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – 
plochy zemědělské.  
V případě pozemku č.p. 3360/7 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský meliorovaný pozemek při silnici na Randusky v blízkosti 
areálu firmy LUKROM. Areál firmy LUKROM je územním plánem stabilizován jako plocha výroby, je tedy nutno respektovat 
stávající plochu výroby s jejími možnými negativními vlivy na okolí, m.j. z tohoto důvodu nejsou v okolí firmy navrhovány nové 
plochy pro bydlení. Pozemek se nachází ve volné krajině, je bez návaznosti na zastavěné území, znamená další zábor ZPF. 
Přístup na pozemek je po kapacitně nevyhovující komunikaci, vedoucí do místní části Randusky, pozemek nemá možnost 
napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Pozemky se nacházejí ve volné krajině, v území NATURA 2000. Na pozemek zasahuje pásmo 50 m od lesa. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
 

 
 
Připomínka č. 40 ze dne 20.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4093/11 v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení pozemku parc. 4093/11 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
V budoucnu jsem rozhodnuta pro výstavbu na svém pozemku č. 4093/11. Vzhledem ke stavbě, která se nachází na sousedním 
pozemku, složeném z parcel č. 4967/12, 4965 a 4967/11 nevidím důvod, proč by nám výstavba v budoucnu neměla být 
povolena.  
 
Žádám znovu o projednání celé situace a chci být informována o veškerých krocích a k jednání být přizvána. 
 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 4093/11 v k.ú. Zubří 
do ploch určených pro bydlení. V případě pozemku parc. 4093/11 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská 
z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – 
plochy zemědělské. Jedná o zemědělský pozemek ve volné krajině, nacházející se celý v pásmu 50 m od lesa, bez možnosti 
napojení na technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční a v 
rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Pozemek se nachází v migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 2000.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
Existence stávající stavby v sousedství neznamená, že pozemek se nachází na místě vhodném pro další rozvoj obce. 
 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území proběhlo v souladu se 
stavebním zákonem. Každá fáze projednání byla oznámena veřejnou vyhláškou, jak ve fázi společného jednání, tak před 
veřejným projednáním. Dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna dálkovým přístupem a byla vystavena k 
nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu projednání s 
územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku - p. Kaličinská - této možnosti využila a podala připomínku ke 
společnému jednání. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena a 
vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří.  
Dokumentace územního plánu byla po společném jednání před veřejným jednáním upravena a veřejné projednání územního 
plánu bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Zubří a MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, současně byla 
dokumentace územního plánu zveřejněna k nahlédnutí u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydává, t.j. Městský 
úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz ,aby každý, 
tedy i podatelka, se s územním plánem mohl seznámit a zúčastnit se veřejného jednání.  

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem jednotlivě písemně informovat podatele o průběhu projednání, 
pozvání na veřejné projednání se rovněž neprovádí pro podatele jednotlivě, nelze takto zvýhodňovat pouze některé účastníky 
jednání před jinými, správní orgán je povinen postupovat v souladu s § 7 zák. 500/2004 Sb., správní řád. 
Po vydání územního plánu je opatření obecné povahy dle § 173 správního řádu zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást 
územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. na Městském 
úřadu Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz . 
 
 

 
Připomínka č. 41 ze dne 20.9.2013  
 

 
Jako vlastníci pozemku parc. č. 3348/7 v k.ú. Zubří podali p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 3348/7 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení. 
 
Znění připomínky: 
Již před 6-ti lety jsme podali žádost o změnu ÚP Zubří, oblast Randusky, p.č. 3348/7, příjezdové cesty p.č. 3348/8, 3348/10. 
Náš záměr byl vybudovat zemědělskou usedlost a zabývat se zemědělstvím a chovem domácích užitkových zvířat. I když se 
parcela nachází v CHKO, tak by stavba nestála tzv. na „zelené louce“, protože bychom se přidružili k ostatním RD, které už stojí 
v blízkosti našeho pozemku. Tudíž by stavba nijak nenarušila krajinu. Dále máme k tomuto místu rodinný a srdečný vztah, 
neboť já žiji na Randuskách od narození u mých rodičů, nyní s manželem a dvěma dětmi. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 3348/7 v k.ú. Zubří  
do ploch určených pro bydlení. Využití pozemku parc. č. 3348/7 v k.ú. Zubří jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu se novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. 
V případě pozemků parc. č. 3348/7, 3348/8, 3348/10 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský půdní fond ve volné krajině v části 
Randusky, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000. Požadovaný pozemek parc. č. 3348/7 je bez 
napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Na pozemcích parc. č. 3348/8 (dle KN louky a pastviny) a 3348/10 (dle 
KN orná půda) nebylo vydáno žádné povolení ke stavbě komunikace, nelze je tedy považovat za příjezdovou komunikaci k 
pozemku.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
 

 
 
Připomínka č. 42 ze dne 20.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3489/54 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku parc. č. 3489/54 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení. 

 
Znění připomínky: 
V rámci „Návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny“ města Zubří jsem podal návrh na změnu využití stávajícího 
pozemku parc.č. KN 3489/54 zapsaném na listu vlastnictví č. 2407 v k.ú. Zubří. Při projednávání ÚP Zubří nebyla tato změna 
součástí řešení nového návrhu ÚP.  
Na zařazení uvedeného návrhu změny využití stávajícího pozemku k výstavbě RD trvám. 
Vzhledem k tomu, že návrh na změnu jsem podal dne 31.1.2011 písemnou formou, očekával jsem vyrozumění a zdůvodnění 
nezařazení návrhu změny do zpracovávaného ÚP.  
Opakovaně požaduji navrhovanou změnu do projednávaného ÚP Zubří zařadit. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínce se vyhovuje částečně v rozsahu části pozemku parc. č. 3489/54, přiléhající k zastavěnému území.  
V rozsahu zbývající části pozemku se připomínce nevyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebyla do projednání územním plánem zařazena plocha bydlení na pozemku 
3489/54, která byla již dříve projednaná změnou č. 4 ÚPN SÚ Zubří. Pozemek parc. č. 3489/54 o výměře 3396 m2 byl 
projednán změnou územního plánu č. 4 jako lokalita 4/6. V dokumentaci pro společné jednání byl tento pozemek vyhodnocen 
pro další rozvoj obce jako nevhodný, jelikož výrazně zabíhá do volné krajiny, je v rozporu s urbanistickou koncepcí a s koncepcí 
rozvoje obce a proto nebyl zahrnut do územního plánu. Na základě připomínky podatele a následně požadavku obce o zahrnutí 
již dříve projednaných změn do územního plánu byla do územního plánu zakreslena jako návrhová plocha část pozemku parc. 
č. 3489/54, projednaného změnou územního plánu č. 4/6, v rozsahu cca 800 m2 a přiléhající k zastavěnému území tak, aby 
umožňovala výstavbu rodinného domu.  
 
Co se týká zbývající části pozemku parc. č. 3489/54 v k.ú. Zubří, zasahující do volné krajiny, platí Souhrnné odůvodnění 
vyhodnocení připomínek. 
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Jedná se o navýšení záboru ZPF a urbanisticky nevhodné rozšíření zastavěného území do volné krajiny, které má významný vliv 
na krajinný ráz a vliv na ztížení obhospodařování okolní zemědělské půdy. K pozemku není zajištěn příjezd a rovněž chybí 
možnost napojení na technickou infrastrukturu. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Výše jmenovaný požadavek na zařazení zbývající části pozemku parc. č. 3489/54 v k.ú. Zubří do územního plánu je v rozporu s 
cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona a neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna dálkovým přístupem a byla vystavena k nahlédnutí na MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu projednání s územním plánem seznámit 
a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku této možnosti využil a podal připomínku. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. Vyhodnocení připomínek a námitek je součástí Opatření 
obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se 
správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního 
orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v 
elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, aby každý, tedy i podatel, se s ním mohl seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení námitek. 

 
  
 
Připomínka č. 43 ze dne 20.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2163 v k.ú. Zubří podala p žádost o zařazení pozemku parc. 2163 v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
S návrhem územního plánu Zubří pro využití pozemku č. 2163 jako sídelní zeleň nesouhlasím a mám tyto připomínky: 
1) Jedná se o soukromý pozemek, který je v naší široké rodině velmi ceněný. V případě stavby rodinného domu by se jednalo 

pouze o plochu pro jeden dům. Zbývající zeleň zůstane zachována. 
2) V blízkém okolí jsou další zelené plochy. 
3) Správa CHKO Beskydy nemá námitek vůči zástavbě na tomto pozemku se zohledněním zachovat pruh 10m široký od 

hrany Čertoryjského potoka při ústí s Hodorfským potokem kvůli výskytu šafránu. Tento požadavek nemám problém splnit. 
4) Před lety jsem vyšla vstříc Městskému úřadu v Zubří a povolila vést přes můj pozemek městskou kanalizaci, protože se 

předpokládalo, že se zde bude stavět. 
5) Pozemek je uprostřed zástavby, každý okolní rodinný dům má svoji zahradu (zeleň). 
Na závěr mám tento dotaz: Jak může být soukromý pozemek uprostřed zástavby určen jako sídelní zeleň? 
Jsem přesvědčena, že tyto připomínky zohledníte a můj záměr s využitím pozemku schválíte. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 2163 v k.ú. Zubří do 
ploch určených pro bydlení.  
Pozemek je v platném ÚPN SÚ veden jako neurbanizované území – plochy ZPF, novým územním plánem byl změněn na plochu 
Z* - plochy sídelní zeleně v zastavěném území. Jedná se o urbanisticky důležitý pozemek na soutoku potoků s významným 
potenciálem pro veřejné prostranství a zeleň (parčík atd.) Využití plochy jako plocha pro bydlení není vhodné s ohledem na 
polohu mezi komunikacemi a hlubokými koryty toků a současně s ohledem na navazující využití ze severní strany (občanské 
vybavení) a rozhledové poměry v místech dopravního křížení. Požadovaný pozemek je bez napojení na veřejnou dopravní 
infrastrukturu, nachází se v území NATURA 2000, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu. Oblast se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu byla vymezena v dokumentu „Krajinný ráz Zlínského kraje“, zpracovaném firmou ARVITA P, spol s r.o. v r. 2005 
a zapracována do JÚAP Zlínského kraje (dále jen „oblast se zvýšenou ochranou krajinného rázu“). 
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního 
zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury“. 
Vzhledem k poloze pozemku, odděleného od ostatních ploch smíšených obytných SO.3 komunikací a potokem a ze severní 
strany navazující na plochu občanské vybavenosti, nelze tento pozemek posuzovat jako „pozemek uprostřed zástavby“.  
Dle § 43 stavebního zákona Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, jeho plošného a prostorového 
uspořádání, vymezí zastavitelné plochy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch. O pořízení územního plánu rozhoduje a 
územní plán vydává v souladu s § 6 stavebního zákona zastupitelstvo obce. 
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Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 

 
 
 
Připomínka č. 44 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako spoluvlastník pozemků v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemků parc. č. 3970/2, 3970/3, 3970/4, 3970/5, 3970/6 a 
3971/3 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení. 
 
Znění připomínky: 
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 3970/2 o výměře 8744 m2, parc. č. 3970/3 o výměře 6059 m2, parc. č. 3970/4 o výměře 
6050 m2, parc. č. 3970/5 orná půda o výměře 6932 m2, parc. č. 3970/6 orná půda o výměře 7449 m2 a parc. č. 3971/3 ostatní 
plocha o výměře 170 m2, vše v obci a k.ú. Zubří posílám jménem svým a jménem všech ostatních spoluvlastníků níže popsané 
připomínky k novému návrhu územního plánu Města Zubří, dotýkající se výše uvedených pozemků.  
V návrhu nového územního plánu, jak byl nyní předložen veřejnosti, jsou tyto pozemky definovány jako zemědělské plochy.  
Žádáme o zařazení těchto pozemků či jejich části po vyznačení koridoru velkých šelem v šíři 100 m měřeno od 
Starozuberského potoka směrem na západ do územního plánu pro stavbu rodinných domů - BI - plochy individuálního bydlení.  

Svou žádost odůvodňujeme takto:  
Tato lokalita navazuje na území, které je zastavěno rodinnými domky na ulici Rožnovská a pokračuje dále oploceným areálem 
zahradních chatek (částečně na území katastru Zubří a návazně na území katastru Rožnov pod Radhoštěm). Území bylo dříve 
v územním plánu zahrnuto jako územní rezerva pro plánovaný tzv. "severní obchvat" Rožnova p.R. Tato varianta obchvatu již 
byla zamítnuta a z územního plánu města Zubří i Rožnov pod Radhoštěm vyloučena a vznikla tak možnost nového využití pro 
dříve blokovaného území. Jedná se tedy o proluku mezi stavebními lokalitami přímo navazující na komunikaci.  
Všechny výše uvedené pozemky, jsou snadno přístupné z obecní asfaltové komunikace spojující Rožnov pod Radhoštěm a 
Zubří. Před cca 4 lety byla vybudována nová komunikace, která na tuto komunikace navazuje a spojuje ulici Rožnovskou s 
lokalitou Staré Zubří. Máme za to, že vzhledem k plánovanému počtu rodinných domů v max. počtu 10 by tato zástavba 
dopravní zatížení komunikace nijak nezatížila, a to jak ve směru od průmyslového areálu býv. Tesly ze směru od Rožnova p.R., 
tak od ulice Rožnovská ze směru od Zubří. Rovněž dosah inženýrských sítí je na pozemcích velmi příznivý. Do lokality je na 
hranici pozemku přiveden plynovod, elektrovedení (ČEZ vybuduje na základě předběžných konzultaci i trafostanici nebo posílí 
stávající), vodovod, před několika lety byla kolaudována splašková kanalizace (umožnili jsme bezplatné vedení kanalizace přes 
naše pozemky mj. právě také z důvodu budoucího napojení rodinných domků na pozemcích na tuto kanalizaci). Na všechny 
tyto sítě je možno se napojit. Přestože část těchto sítí znamená kvůli jejich ochranným pásmům jistá stavební omezení (vedení 
elektro VN a VTL plynovod na okraji pozemku), předložili jsme Městu Zubří návrh řešení tak, že plochy v ochranných pásmech 
jsou využity na vedení vnitřní komunikace nebo nejsou zastavěny. Město Zubří dokonce v nedávné etapě realizovalo veřejné 
osvětlení, jehož část vede právě přes naše pozemky a na pozemcích se tak nachází veškerá infrastruktura. Rovněž toto 
umístění sloupů osvětlení a vedení kabelu k nim jsme Městu Zubří rovněž umožnili bezplatně.  
Podle našeho názoru je tato lokalita velmi vhodná pro výstavbu rodinných domků vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům. 
Výstavbou by samozřejmě nijak nebyla nijak narušena krásná alej, tvořena stromy na našich pozemcích a jednalo by se o 
zástavbu s většími pozemky (při maximálním počtu 10 domků vychází průměrná plocha 1 místa po odpočtu m2 na komunikace 
asi 3000 m2).  
Dle dřívějšího vyjádření MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm, Odboru ŽP, je v této lokalitě zaznamenán koridor velkých šelem 
(oblast je mimo CHKO Beskydy). Byli jsme na místě se znalcem z oboru RNDr. Kurasem z UP v Olomouci a dle jeho vyjádření, 
které jsme schopni doložit na požádání písemně od RNDr. Kurase, je na části pozemků zástavba možná i při dodržení koridoru 
velkých šelem. Tento koridor tedy není překážkou pro budoucí výstavbu na větší části ploch v lokalitě. Šíře celé lokality je totiž 
cca 250 m a dle znaleckého posudku je zcela dostačující koridor v šíři 100 m (měřeno od Starozuberského potoka tedy od 
východní části lokality), od které je dle vyjádření odborníka nejvhodnější místo na lokalizaci koridoru.  
Máme za to, že využití lokality, kde je veškerá infrastruktury na pozemku, je mj. ekonomickým řešením a dochází tak mj. k 
minimálnímu záboru zemědělské půdy, neboť komunikace dostatečných parametrů vede podél celé lokality.  
Jsme připraveni sejít se také případně na osobní schůzce zúčastněných stran a projednat na této schůzce, pokud na ni budeme 
přizváni k vysvětlení si stanovisek stran.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení těchto pozemků do ploch určených pro 
bydlení.  
V případě pozemků parc. č. 3970/2, 3970/3, 3970/4, 3970/5, 3970/6 a 3971/3 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha 
zemědělská z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž 
v plochách Z – plochy zemědělské. V případě pozemků parc. č. 3970/2, 3970/3, 3970/4, 3970/5, 3970/6 a 3971/3 v k.ú. Zubří se 
jedná o rozsáhlou plochu zemědělského půdního fondu (zábor ZPF) ve volné krajině, oddělující město Zubří od města Rožnov 
pod Radhoštěm. Zastavěním pozemků by prakticky došlo k urbanisticky nepřijatelnému spojení obou sídel, což je v rozporu 
s Politikou územního rozvoje ČR.  
Tyto pozemky jsou v této lokalitě poslední volný prostor mezi městy Zubří a Rožnov pod Radhoštěm, který umožňuje pohyb 
zvěře severojižním směrem. Pozemky se nacházejí v místě migračního koridoru velkých šelem, který vychází z projektu vědy a 
výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a 
optimalizačních opatření“ a jehož šířka byla stanovena na 500 m. Přestože znalecký posudek připouští v navazujících řízeních 
zpřesnění šířky koridoru na min. 100 m, mělo by se tak dít pouze ve výjimečných případech, kdy jiné řešení není možné, 
zejména s ohledem na již existující zástavbu. Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 je 
republikovou prioritou pro územní plánování č. (20a) vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 
volně žijící živočichy a pro člověka ..a v rámci územně plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na 
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zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, požadavek na zařazení pozemků do ploch určených pro výstavbu je v rozporu 
s touto prioritou č. (20a). 
Město Zubří má návrhem územního plánu stanoven dostatek návrhových ploch pro bydlení v místech, která jsou pro výstavbu 
vhodnější, návrh zastavění žadatelem jmenovaných pozemků je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí 
rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví „Nerozšiřovat zástavbu dále jižním směrem (jižně od 
Starého Zubří) a zabránit tendencím „srůstání“ samostatných urbanistických celků, zachovat prostupnost území ve směru sever – 
jih (migrační koridor) a respektovat urbanistické členění na části Zubří a Staré Zubří“. Jako samostatný urbanistický celek, se 
kterým by nemělo dojít k propojení, je nutno v tomto případě chápat i město Rožnov pod Radhoštěm. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území obce za 
předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Výše jmenovaný požadavek na zařazení nových návrhových ploch do územního plánu je v rozporu s cíli územního plánování dle 
§ 18 stavebního zákona, neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
 
 
 
Připomínka č. 45 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako vlastníci pozemků v k.ú. Zubří podali p. a p. žádost o zařazení pozemků parc. č. 3360/6 a 3361/12  v k.ú. Zubří do návrhu 
územního plánu pro bydlení. 
 
Znění připomínky: 
Připomínkujeme stávající verzi návrhu územního plánu v Zubří, ve které nám byla zamítnuta žádost o zařazení našeho 
pozemku č. 3360/6 a 3361/12 mezi stavební parcely. Chceme se vyjádřit k bodům, které jsme obdrželi jako odůvodnění k 
zamítnutí naší žádosti. Ze všeho nejdříve ovšem chceme sdělit naše důvody, proč o tuto změnu v územním plánu žádáme, 
které jsou čistě osobní. Tento pozemek jsme v minulosti nekupovali se záměrem jeho následného výhodného prodeje. 
Vzhledem k jeho umístění máme v plánu uchovávat ho jako "rodinné bohatství" se záměrem budoucího nabídnutí našim dětem 
k pořízení jejich vlastního bydlení. Může to být další z mnoha dobrých důvodů, proč si vlastní děti a zejména mladou generaci 
držet právě v Zubří. Navíc jako patrioti Zubří máme zájem o uchování jeho krás, rozhodně nechceme měnit dosavadní ráz 
okolní krajiny a už vůbec ne se zbavovat pozemku v blízkém okolí našeho rodinného domu. Výhledově by se zde totiž stavba 
případného rodinného bydlení mohla realizovat nejdříve za 20 let. K pozemku je velmi snadný příjezd a rovněž inženýrské sítě 
jsou ve vzdálenosti do 20 metrů, takže jejich případné prodloužení by nemělo činit žádný problém.  
Níže se vyjadřujeme k důvodům, které nám byly oficiálně sděleny k zamítnutí naší žádosti:  

1. Pozemek nenavazuje na zastavěné území  

Naše vyjádření: Hranice našeho pozemku od hranice pozemku, kde stojí téměř sousedící rodinný dům, je cca 20m. Z našeho 
pohledu se nejedná o zásadní vzdálenost.  

2. V okolí našeho pozemku je společnost Lukrom provozující chov drůbeže (kuříny)  

Naše vyjádření: V rámci této lokality se nejedná o průmyslovou zónu. Navíc vzhledem k technickému stavu celé budovy 
provozující tuto činnost nelze předpokládat, že by její stávající stav umožnil dlouhodobější provoz. Vzhledem k tomu, že 
realizace rodinného domu je možná v časovém horizontu nejdříve 20 let, nelze očekávat, že by tato skutečnost měla přinášet 
další problémy. Navíc, pokud jsou dny, kdy zápach z kuřínů zahlcuje okolí, je zcela jedno, zda s nimi sousedíte 30 nebo 50 
metrů. Zápach je stejně všude.  

3. Volná krajina  
Naše vyjádření: Byť by je pozemek celý pod lesem, je dostatečně veliký na to, aby se našlo vhodné místo pro stavbu rodinného 
domu a to tak, aby se nebránilo průchodu lesní zvěře. Navíc je logické, že dům by se případně situoval k příjezdové cestě, což 
je na jeho úplně opačném konci. Rozhodně by tedy nebyl problém se zachováním dostatečného prostoru od lesa v řádu desítek 
metrů.  
Děkujeme Vám za zvážení všech našich připomínek. Znovu chceme připomenout, že tento pozemek neslouží k jeho dalšímu 
prodeji, ale našim dětem, kterým chceme nabídnout příjemný život v Zubří a to stejný, jako máme my.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v žádosti o zařazení těchto pozemků do ploch určených 
pro bydlení.  
V případě pozemků parc. č. 3360/6 a 3361/12  v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu novým územním plánem nemění, pozemky se dle nového ÚP nacházejí rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V 
případě pozemků parc. č. 3360/6 a 3361/12 v k.ú. Zubří se jedná o meliorované pozemky zemědělského půdního fondu při silnici 
na Randusky v blízkosti areálu firmy LUKROM. Pozemek se nachází ve volné krajině, je bez návaznosti na zastavěné území, 
znamená další zábor ZPF. Přístup na pozemek je po kapacitně nevyhovující komunikaci, vedoucí do místní části Randusky, 
pozemek nemá možnost napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Vedení NN je na pozemku, možnost napojení na 
vodovodní řad je cca 95 m a na kanalizaci 175 m, ne tedy 20 m, jak je uvedeno v připomínce. Individuální řešení zdroje vody a 
odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Pozemky se nacházejí ve volné krajině, v území NATURA 2000. Na pozemek zasahuje pásmo 50 m od lesa. 
 
Co se týká údajů, uvedených v připomínce, pozemek nenavazuje na zastavěné území. Ve skutečnosti je vzdálen od nejbližšího 
zastavěného pozemku cca 65 m, ne 20 m, jak uvádějí podatelé, na zastavěné území nenavazuje žádnou svojí stranou. 
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Areál firmy LUKROM je územním plánem stabilizován jako plocha výroby, je nutno respektovat stávající plochu výroby s jejími 
možnými negativními vlivy na okolí, z tohoto důvodu v okolí firmy nejsou navrhovány nové plochy pro bydlení. 
 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury“. 
 
 
 
Připomínka č. 46 ze dne 20.9.2013  

 
Jako vlastníci pozemků v k.ú. Zubří podali výše jmenovaní připomínku proti zakreslení koridoru pro navrhovanou přeložku 
silnice I/35  v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu. 
 
Znění připomínky: 
Námitka k navrhované změně Územního plánu Zubří a Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: 
V rámci projednávání územního plánu Zubří vydaného v červnu 2013 uplatňujeme naši námitku k navrhované změně - 
stabilizaci ploch pro přeložku silnice I/35 DS č. 70, 71, 72, 73, 74 a plochy technické infrastruktury pro elektrické vedení VVN 
T* č. 84, které představují záměry vyplývající ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.  
 
Zásadní rozpor shledáváme v tvrzení, že nově navržená trasa silnice I/35 DS Č. 70, 71, 72, 73, 74 je odkloněna mimo 
zastavěné území obce. Z projektové dokumentace je zřejmé, že navrhovaná přeložka včetně jejího ochranného pásma prochází 
přímo přes zastavěné plochy - obytné domy č.p. 20, 21 a 430 včetně jejich souvisejících pozemků.  
 
Předpokládané zábory půdního fondu, které jsou navrženy pro plochy silniční dopravy, jsou zdůvodněny nízkou produkční 
schopností půdy a tedy efektivnějším nezemědělským využitím. Tato skutečnost nebyla nijak ověřena s vlastníky dotčených 
pozemků. Vybrané pozemky jsou v současnosti plně využívány k zemědělské prvovýrobě a spoluutváří klasický ráz krajiny.  
 
V neposlední řadě nesouhlasíme s argumentem záboru pozemků a staveb ve veřejně prospěšném zájmu. Návrh Územního 
plánu Zubří nerespektuje a zároveň omezuje práva a zájmy obyvatel místní části města Zubří, Háje.  
Vzhledem k výše uvedeným argumentům podáváme námitku týkající se navrhované změny - stabilizace ploch pro přeložku 
silnice I/35 DS č. 70, 71, 72, 73, 74 a plochy technické infrastruktury pro elektrické vedení VVN T* č. 84. S uvedeným návrhem 
nesouhlasíme a navrhujeme jeho vynětí z projednávaného Územního plánu.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno, návrhová plocha pro dopravu DS č. 72 a plocha pro 
koridor technické infrastruktury T* č. 84 byla v dokumentaci návrhu územního plánu zachována beze změn.  
Územím města Zubří prochází dle platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, což je nadřazená územně-
plánovací dokumentace, v jeho jižní částí koridor veřejně prospěšné stavby pro dopravu nadmístního významu, 
označené v ZÚR Zlínského kraje jako PK06 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm šířky 200 m, určený pro přeložku 
komunikace I/35, sloužící jako obchvat města Zubří. Jedná se o stavbu nadmístního významu, určené v případě této dopravní 
stavby pro stavbu ve veřejném zájmu pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy v okrajových oblastech příhraničí. 
Rovněž se zde nachází koridor pro veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury nadmístního významu E11 Zubří - 
Hutisko šířky 600 m, určený pro umístění vedení VVN. Tyto koridory byly zahrnuty do územního plánu na základě těchto 
Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných dne 10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje a jejich aktualizace, která 
stanoví pro město Zubří, nacházející se v rozvojové oblasti nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko, úkol pro územní 
plánování „řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území N-OB1“.  
Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené dokumentace, upřesnit jejich rozsah a zapracovat je do územního plánu. 
Koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - plocha silniční dopravy, tvořená plochami DS č. 70, 71, 72, 73 
a 74, je zpřesněním tohoto koridoru, čímž dochází k jeho zúžení ze šířky 200 m v ZÚR na šířku max. 110 m v územním plánu. 
Trasa upřesněného koridoru pro dopravu vychází z Technické studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která byla 
zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. v r. 2004. 
 
Koridor pro dopravu je ve shodné trase situován již v současně platném územním plánu, schváleném dne 20.2.1996.  
V novém územním plánu je koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - plocha silniční dopravy, v 
dokumentaci zakreslen jako DS č. 70, 71, 72, 73, 74. Plocha pro umístění veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury 
nadmístního významu - VVN je plocha T * č. 84.  
Některé z pozemků z listu vlastnictví navrhovatelů se v současné době nacházejí v koridoru pro silniční dopravu a v koridoru pro 
technickou infrastrukturu ze ZÚR. Trasa koridoru dopravy šířky 110 m je v územním plánu zpřesněna oproti původním 200 m ze 
ZÚR a koridor VVN šířky 70 m je zúžen oproti šířce 600 m ze ZÚR. Zpřesněním těchto koridorů ze ZÚR dochází tedy 
k podstatnému zmenšení plochy zakreslené na daných pozemcích, v územním plánu zařazených jako plochy zemědělské, resp. 
PUPFL, popř. plochy SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické. 
 
Upřesněním koridorů a jejich zmenšením dochází v nezbytně nutné míře k omezení vlastnických práv a k akceptovatelnému 
zásahu do krajiny. Jedná se o stavby nadmístního významu, určené v případě dopravní stavby pro zlepšení dopravní dostupnosti 
a dopravní obsluhy v okrajových oblastech příhraničí a v případě vedení VVN k zásobování předmětné oblasti elektrickou energií. 
Napojení koridoru technické infrastruktury (VVN) na území města Zubří je bezpodmínečně nutné, aby byla navázána trasa na 
území okolních obcí - koridor VVN vede z města Zubří, kde se napojuje na stávající rozvod VVN, prochází obcí Vidče, zde se 
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napojuje na trasu již schválenou ve vydaném ÚP Rožnov pod Radhoštěm (nabytí účinnosti OOP 04/2011 dne 30.12.2011) a dále 
pokračuje do obce Vigantice, kterou prochází a končí na území obce Vigantice na hranici s obcí Hutisko-Solanec. 
 
 
Koridor pro dopravu je v této oblasti navržen již v současně platném územním plánu, schváleném dne 20.2.1996.  
Trasa upřesněného koridoru pro dopravu, navržená v novém územním plánu, je umístěna mimo hustě zastavěné území obce, 
které se nachází severně od komunikace I/35 a rovněž jižně od komunikace I/35 v návaznosti na tuto komunikaci. Návrhová 
trasa - koridor šířky 110 m -  je veden nejméně zastavěnou částí obce, v převážné části mimo zastavěné území tak, aby omezení 
zastavěného území bylo co možná nejmenší. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, vydané dne 10.9.2008 Zastupitelstvem 
Zlínského kraje, definují ve shodné trase koridor pro dopravu šířky 200 m, v současné době se tedy v koridoru pro dopravu ze 
ZÚR nachází podstatně větší část zastavěného území v okolí rodinných domů č.p. 20, 21 a 430, než v koridoru š. 110 m 
zúženém územním plánem, tedy v ploše DS č. 72, nacházející se na pozemcích podatelů a v plochách DS č. 70, 71, 73, 
74, tedy v územním plánem zpřesněném koridoru š. 110 m. V tomto případě je nutno definici „mimo zastavěné území obce“, 
uváděnou v územním plánu v souvislosti s plochou dopravy DS č. 70, 71, 72, 73, 74, chápat jako „mimo hustě zastavěnou 
část obce“ 
 
Připomínka týkající se předpokládaného záboru ZPF: Pořizovatel prověřil zařazení návrhových ploch DS č. 70, 71, 72, 73, 74 
do tříd ochrany ZPF, žádná z návrhových ploch se nenachází v I. ani II. třídě ochrany ZPF, tedy v území s nejvyšší třídou 
ochrany ZPF. Část plochy DS 74 se nachází ve IV. třídě ochrany, plocha DS 70, 71, 72 a část plochy DS 74 se nachází v V. 
třídě ochrany ZPF. III. třída ochrany ZPF jsou půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je 
možno v územním plánování využít pro výstavbu, IV. třída ochrany ZPF jsou půdy s podprůměrnou produkční schopností, V. 
třída ochrany ZPF jsou půdy s nízkou produkční schopností. Dotčený orgán ochrany ZPF - Krajský úřad ŽP, odbor životního 
prostředí a zemědělství ve svém Koordinovaném stanovisku ze dne 27.9.2013, č.j. KUZL 51223/2013, neshledal nedostatky ve 
vyhodnocení a zdůvodnění předpokládaných záborů ZPF. Lze konstatovat, že Návrh územního plánu je plně v souladu se 
zákonem 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, dle tohoto zákona a 
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 se v případě návrhových ploch v ÚP Zubří nejedná 
o zábor zemědělsky hodnotného území. 

 
Veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená 
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Koridory PK06 a 
E11 jsou určeny pro stavby ve veřejném zájmu, v případě koridoru PK06 pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy v 
okrajových oblastech příhraničí a v případě E11 zajišťující zásobování regionu el. energií. 
 
 
 
Připomínka č. 47 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4093/74 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku do územního plánu pro bydlení. V 
rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno.  
 
Znění připomínky: 
Žádám o znovu připojení mého návrhu k Územnímu plánu Města Zubří.  
V připravované změně územního plánu Města Zubří tato má žádost nefiguruje, proto znovu žádám o připojení. Jde mi o snahu 
realizovat možnou stavbu zemědělské usedlosti umístěnou do nižší polohy svých pozemků v katastru Zubří. Stavbu jsem v 
přiloženém nákresu situoval blíže k stávající zástavbě dle doporučení správy CHKO Beskydy viz příloha.  
Má snaha o změnu územního plánu je již několikátým pokusem jak splnit požadavky dotčených orgánů. Do svého pozemku 
jsem investoval vždy až na základě předběžného stanoviska CHKOB a také při jeho doporučení o přikoupení další více jak 
hektarové výměry pozemku v dané lokalitě jsem takto učinil. Závěrem bylo, že jsem konal pouze a jen v dobré víře a jejich 
předběžné stanovisko je pro ně nezávazné. Nyní uvádějí jako možnost situovat stavbu níže k stávající zástavbě proto bych rád 
kdyby jste tuto žádost ještě zvážili a zařadili do územního plánu. Rád bych své pozemky mohl reálně obhospodařovat a veškeré 
mé úsilí a investice, které jsem vynaložil pro realizaci tohoto záměru nebyly znehodnoceny.  
Pozn.: dle přílohy se jedná o pozemek parc. č. 4093/74 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení těchto pozemků do ploch určených pro 
bydlení.  
V případě pozemku parc. č. 4093/74 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu 
novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě 
pozemku parc. č. 4093/74 v k.ú. Zubří se jedná o rozsáhlý zemědělský meliorovaný pozemek výrazně zabíhající do volné krajiny 
směrem ke Starému Zubří, na území NATURA 2000, bez návaznosti na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Pozemek se nachází v místě migračního koridoru velkých šelem, který vychází z projektu vědy a výzkumu Ministerstva 
životního prostředí ČR „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních 
opatření“ a jehož šířka byla stanovena na 500 m. Dle Politiky územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou 
prioritou pro územní plánování vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a 
pro člověka ... a omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  
Předběžné stanovisko SCHKOB bylo vydáno 9.3.2004, tedy v době, kdy ještě nebyl zpracován projekt vědy a výzkumu 
Ministerstva životního prostředí ČR, který definuje migrační koridor velkých savců mezi Vsetínskými a Veřovickými vrchy přes 
prostor, který odděluje údolní zástavbu Starého a Nového Zubří.     
Předběžné stanovisko dotčeného orgánu SCHKOB z r. 2003 k možnosti umístění objektu na pozemku není stanoviskem 
dotčeného orgánu v procesu pořizování územního plánu a neznamená automatické zařazení do územního plánu jako 
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zastavitelná plocha. Na zpracování územního plánu se podílí obec spolu s projektantem a pořizovatelem, k návrhu územního 
plánu se v průběhu projednání vyjadřují dotčené orgány a další subjekty a rovněž obyvatelé obce a majitelé pozemků 
prostřednictvím připomínek a námitek, územní plán je tedy výsledkem celého náročného procesu projednání. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
Zařazení pozemku parc. č. 4093/74 v k.ú. Zubří do plochy „Z - plochy zemědělské“ nebrání reálnému obhospodařování 
pozemku. 
Žadatel uvádí, že si přeje, aby „veškeré jeho úsilí a investice, které vynaložil pro realizaci tohoto záměru nebylo znehodnoceno“. 
Pro daný pozemek nebylo vydáno žádné rozhodnutí stavebního úřadu, není známo, o jaké investice šlo a jakým způsobem byly 
investice znehodnoceny. Pozemek může nadále plnit stejnou funkci jako v dříve v souladu s jeho zařazením v katastru 
nemovitostí. 
 
 
 
Připomínka č. 48 ze dne 20.9.2013 
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3348/6 v k.ú. Zubří podal připomínku proti vyloučení  pozemku parc. č. 3348/6  v k.ú. Zubří z 
návrhu územního plánu Zubří.  
 
Znění připomínky: 
Na základě ust. § 50 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, tímto v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou uplatňuji a podávám k Vašemu úřadu 
písemnou připomínku k návrhu územního plánu Zubří.  
Nesouhlasím s vyloučením svého pozemku parc. č. 3348/6 v k.ú. Zubří z ploch určených k zastavění rodinnými domy (zóna 
bydlení), tak jak bylo schváleno zastupitelstvem obce Zubří ve změně č.4 územního plánu sídelního útvaru Zubří (lokalita "B- 
Randusky", zm 4/2) dne 18. 10. 2004, pod číslem usnesení ZM 12/18 (obecně závazná vyhláška 2/2004 nabyla účinnosti 
20.11.2004).  
V předloženém návrhu ÚP Zubří je kromě obecně přijímané koncepce rozvoje města Zubří uveden pouze jediný konkrétní 
důvod vztahující se k již jednou schválené výše uvedené změně č. 4/2, a to že se jedná o území se zvýšeným krajinným rázem. 
Pozemek se nachází těsně uvnitř hranice Chráněné krajinné oblasti Beskydy, kde je dotčeným orgánem k uplatňování 
stanoviska k ochraně krajinného rázu Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy.  
Správa CHKO Beskydy si nechala pro celou Chráněnou krajinnou oblast Beskydy v roce 2007 a 2011 zpracovat ke své potřebě 
"Preventivní hodnocení krajinného rázu" s výslednými doporučeními, jak v jednotlivých oblastech vhodně řešit jednotlivé 
stavební aktivity. Oblast Randusek, celé Horní a Staré Zubří je dle mapových výstupů územím se zvýšeným krajinným rázem, 
ale nikde tím není řečeno, že toto území je z hlediska možných stavebních aktivit "stavební uzávěrou". A koneckonců se tak ani 
neděje, viz navržené rozvojové plochy na Horním a Starém Zubří.  
Na základě všech dostupných podkladů v rámci projednávání změny č. 4/2 uplatnila Správa ke změně souhlasné stanovisko, 
ale s konstatováním, že dále již nebude zástavba v lokalitě "Randusky" zahušťována.  
Vzhledem k budoucímu majetkovému vypořádání v rodině z hlediska dědictví a k tomu, že pozemek byl již jednou schválen k 
zastavění, žádám tedy, aby v rámci ÚP Zubří byl pozemek p.č. 3348/6 součástí ploch určených k výstavbě RD (SO.3) s tím, že 
navrhuji k zajištění ochrany krajinného rázu stanovit pro pozemek regulativ intenzity zastavění pozemku 15% tak, aby se 
předešlo spekulacím o rozparcelování pozemku na stavební parcely, a tím potlačení stávajícího charakteru zástavby v lokalitě 
Randusky. Na pozemku se již uvažuje s výstavbou jednoduchého, spíše menšího rodinného domu s hospodářským zázemím v 
tradičním architektonickém stylu. Dotčené orgány budou mít možnost se v rámci veřejného projednání ÚP Zubří k navrhované 
ploše a její regulaci z hlediska veřejných zájmů vyjádřit jakož i v navazujících řízeních k vlastní podobě stavby).  
Zároveň nerozumím tomu, proč pozemek parc.č. 3338, který s mou parcelou č. 3348/6 téměř sousedí a byl kladně řešený ve 
změně č. 3 (v mapových podkladech označen jako 3/1), je v návrhu územního plánu součástí zastavěného území. V mapových 
podkladech je pozemek dle legendy zastavěným územím k 31. 1. 2013. Na parcele nestojí žádná stavba a teprve nyní v září 
2013 investor začíná vyřizovat povolení ke stavbě. Dle § 58 odst.2 písm. a), b) Stavebního zákona se mohou zahrnou do 
zastavěného území pozemky vně intravilánu (což je tento případ) pouze pokud jsou pozemky zastavěné nebo pokud jsou 
stavební prolukou. Zákres je rovněž v rozporu s § 2 odst. c) stavebního zákona. V mém případě mohlo být postupováno zcela 
podobně, jelikož pozemek navazuje na zastavěné území, a je bez problémů dopravně dostupný tak jako např. pozemky 23- 30, 
které jsou povoleny na Horním Zubří v území se zvýšeným krajinným rázem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebyla do projednání územním plánem zařazena plocha bydlení na pozemku 3348/6, 
která byla již dříve projednaná změnou č. 4 ÚPN SÚ Zubří. Pozemek parc. č. 3348/6, projednaný změnou územního plánu č. 4 
jako lokalita 4/2, byl následně zařazen do projednání územního plánu na základě připomínky a požadavku obce o zahrnutí již 
dříve projednaných změn do územního plánu. Požadavek v rozsahu změny č. 4/2 byl zapracován do dokumentace pro veřejné 
projednání. 
 
 
 
Připomínka č. 49 ze dne 20.9.2013  
 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2099/1 v k.ú. Zubří podal p žádost o zařazení pozemku do územního plánu pro bydlení.  
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Znění připomínky: 
V září 2005 jsem si podal žádost na stavební úřad města Zubří o změnu územního plánu z důvodu stavby rodinného domu na 
p.č.2099/1. Do dnešního dne jsem neobdržel žádné písemné vyjádření. Není mi jasné, kde je problém, CHKO vydala souhlas 
ke stavbě RD na p.č. 2099/1, který přikládám. Přístup na pozemek je přes p.č. 2100/5. Kanalizace, plyn, elektřina je od 
pozemku vzdálena cca 50m. Znám několik případů v Zubří, kde nebyla zástavbová oblast, a přesto tam rodinné domky již stojí 
a kde zdaleka nebyly takové příznivé podmínky, jaké jsou v mém případě. Žádám Vás tímto o přehodnocení stávajícího 
rozhodnutí. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení těchto pozemků do ploch určených pro 
bydlení. Co se týká žádosti o změnu územního plánu a písemného vyjádření, územní plán řešící koncepci rozvoje území včetně 
urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona.  
V průběhu projednání územního plánu není povinností pořizovatele v souladu se stavebním zákonem písemně informovat 
podatele o průběhu projednání, jednotlivé kroky projednání se oznamují veřejnou vyhláškou.  Projednání návrhu územního plánu 
a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, 
tak před veřejným projednáním a před opakovaným veřejným projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla 
zveřejněna dálkovým přístupem a byla vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. 
Občané měli možnost se v průběhu projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku této 
možnosti využil a podal připomínku jak ke společnému jednání, tak po veřejném projednání. Připomínka byla vyhodnocena, 
vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří a po 
vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást 
územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad 
Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz , aby každý, 
tedy i podatel, se s ním mohl seznámit. Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem 
nezasílá podatelům jednotlivě. 
Kladné vyjádření orgánu ochrany přírody SCHKOB k možnosti umístění objektu na pozemku neznamená, že bude pozemek 
zařazen do územního plánu jako zastavitelná plocha. Územní plán vzniká spoluprací obce s projektantem a pořizovatelem, k 
návrhu územního plánu se v průběhu projednání vyjadřují dotčené orgány a další subjekty a rovněž obyvatelé obce a majitelé 
pozemků prostřednictvím připomínek a námitek. Územní plán je tedy výsledkem celého náročného procesu projednání, 
předběžné vyjádření SCHKOB ke stavbě rodinného domu na pozemku, vydané mimo proces projednání územního plánu, nemá 
vliv na zařazení pozemku do územního plánu pro výstavbu. 
 
V případě pozemku parc. č. 2099/1 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu novým 
územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské.  
Jedná se o zemědělský pozemek vybíhající mimo zastavěné území, jeho zastavěním by došlo k nevhodnému rozšiřování 
zastavěného území do volné krajiny. Nachází se v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000. 
Pozemek není napojen na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod 
z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Přítomnost kanalizace, plynu a elektřiny ve vzdálenosti 50m neznamená, že bude pozemek automaticky zařazen do územního 
plánu jako zastavitelná plocha. 
 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území tam, kde je to 
nejvhodnější. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
 
 
 
Připomínka č. 50 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3525 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemku do územního plánu pro bydlení.  

 
Znění připomínky: 
Podávám připomínku k nezařazení mé parcely p.č. 3525 do ÚP Zubří. Navrhovaná parcela přímo navazuje na již zastavěné 
území. Kolem parcely vede asfaltová komunikace a přímo na parcele je elektrické vedení NN. Mám za to, že navrhovaná 
zástavba nenaruší krajinný ráz vzhledem k velikosti okolní krajiny a bude splývat s již dříve budovanou zástavbou. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do ploch určených pro 
bydlení. V případě pozemku parc. č. 3525 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu 
novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. Jedná se o 
zemědělský pozemek dále zabíhající do volné krajiny, tedy nový zábor ZPF, bez možnosti napojení na veřejnou technickou 
infrastrukturu (vodovod a kanalizaci). Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v 
rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Zastavěním pozemku by došlo k nevhodnému rozšiřování zastavěného území do volné krajiny. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a koncepcí rozvoje obce. 

 
Připomínka č. 51 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako spoluvlastník pozemků parc. č. 4566/3 a 4567/2 v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení pozemků do územního plánu pro 
bydlení.  
 

Znění připomínky: 
Podatel je vlastníkem pozemků par. č. 4566/3 a 4567/2, vše v k.ú. Zubří. Tuto nemovitosti podatel využívá k plánované stavbě 
rodinného domu.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitky a připomínky:  
Nesouhlasím s ponecháním dotčených pozemků v kategorii zemědělská plocha. Požaduji, aby pořizovatel ÚP - město Zubří 
status pozemků překvalifikovalo a zařadilo je mezi zastavitelné plochy do kategorie plocha smíšená obytná vesnická SO.3.  
Odůvodnění: 
V době koupě své nemovitosti jsme vyčkávali vypracování nového územního plánu, dle pokynů zástupců obce. Pozemek není 
možno, díky své pozici v krajině (vzhledem k zeleni, k sousednímu pozemku sloužícímu jako přístup na pozemky manželů 
Trčkových a také vzhledem k pozemkům Ing. Holčáka), v žádném případě využívat jako zemědělskou půdu. Pozemek je mírně 
svažitý, příhodný pro stavbu vhodného domu. Jako důležitý argument uvádím, že na mezujícím pozemku směrem k jihu již stojí 
2 stavby, proto není důvod nepovolit v jejich blízkosti stavbu novou. Dům na dotčených pozemcích by nikterak nezasahoval do 
charakteru krajiny, nenarušoval by koncepci uspořádání krajiny, přirozené i památkové dominanty by nebyly narušeny, zůstanou 
zachovány veškeré biokoridory. Dopravní infrastruktura nebude nijak narušena. Prvky technické infrastruktury jsou snadno 
řešitelné (vše přístupné na mezujícím pozemku). Charakter zástavby (a její výšková regulace v souladu s pravidly pro SO.3) by 
nenarušil podmínky pro zachování ochrany krajinného rázu. Práva nikoho ze sousedů nebudou taktéž nikterak narušena. 
Požadavek ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví, bude plně respektován.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do ploch určených pro 
bydlení.  
V případě pozemků parc. č. 4566/3 a 4567/2 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. Jedná 
se o zemědělské pozemky ve volné krajině. Pozemky jsou situovány na vyvýšeném místě na pohledovém horizontu, cca 60 m za 
posledním objektem v této části obce, za pozemky se již nachází lesní porost. Pozemky se nacházejí v oblasti se zvýšenou 
ochranou krajinného rázu, v území NATURA 2000, v pásmu 50 m od lesa, pozemkem prochází biokoridor ÚSES. Jsou bez 
možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemku je 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
 
Návrh na možnost zastavění pozemku, nacházejícího se nad kaplí ve Starém Zubří, je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se 
základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, kap. B.1), která stanoví „respektovat hodnoty v území při 
vymezování zastavitelných ploch – např. nenavrhovat nové zastavitelné plochy v blízkosti kaple na Starém Zubří“. 
Nové zastavitelné plochy je třeba vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a koncepcí rozvoje obce. 
 
 
 
Připomínka č. 52 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3724/1 v k.ú. Zubří podala  žádost o zařazení pozemku do územního plánu pro sociální bydlení, 
denní stacionář, chráněné bydlení, bydlení pro seniory atd.  
 
Znění připomínky: 
Jako vlastník pozemku parcela č. 3724/1 orná půda o výměře 8985 m2 v obci a KÚ Zubří, posílám připomínky k novému návrhu 
územního plánu Města Zubří. V návrhu nového územního plánu, jak byl nyní předložen veřejnosti, dochází k zásadní změně 
proti dosud platnému územnímu plánu. Navržena změna zařazuje pozemek parcela č. 3724/1 orná půda o výměře 8985 m2, 
jako zemědělskou plochu. S touto změnou nesouhlasím a žádám, aby plocha byla zařazena do nově tvořeného územního 
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plánu pro výstavbu zařízení, k poskytování pobytových sociálních služeb (např. sociální bydlení, denní stacionář, chráněné 
bydlení, bydlení pro seniory).  
Odůvodnění:  
Město Zubří nedisponuje dostatkem vhodných ploch pro výstavbu tohoto druhu. S ohledem na demografický vývoj v ČR budou 
nároky na tento druh sociálních služeb a sociálního bydlení stále stoupat. S tímto významným trendem stárnutí obyvatelstva a 
poklesem počtu pečovatelů z rodinného kruhu stoupne poptávka po všech sociálních službách.  
Na pozemku vybudovaná zařízení by sloužila např. osobám, které v důsledku nepříznivé životní situace nemají bydlení, nebo 
jsou ohroženy ztrátou bydlení, při čemž tyto osoby nejsou schopny tento stav vlastními silami překonat. Také zařízení pro 
seniory nemají v současné době dostatečnou kapacitu pro uspokojení všech žadatelů.  
Zmíněný pozemek je pro tento účel vhodný z důvodu dostupnosti a vybudovaných sítí (kanalizace, voda, elektřina, plyn).  
Věřím, že tento můj požadavek bude projednán a zanesen do nového územního plánu.  

 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do nového územního plánu 
pro výstavbu zařízení k poskytování pobytových sociálních služeb (např. sociální bydlení, denní stacionář, chráněné bydlení, 
bydlení pro seniory).  
Pozemek parc. č. 3724/1 je v dosud platném územním plánu zakreslen částečně jako plocha dopravy, určená pro výstavbu 
garáží a částečně jako plocha pro navrhované komunikace, navazující na navrhovaný obchvat Zubří, zbývající část pozemku je 
neurbanizované území - plocha zemědělská krajina. V případě pozemku parc. č. 3724/1 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako 
plocha zemědělské krajiny a návrhová plocha pro dopravu z původního územního plánu novým územním plánem změnilo na 
plochu Z – plochy zemědělské, nový územní plán již dopravní stavby na pozemku nenavrhuje.  
Novým územním plánem stabilizované funkční využití pozemku jako plocha „Z - Plochy zemědělské“, se na základě připomínky 
nemění.  
V případě pozemku parc. č. 3724/1 (orná půda o výměře 8985 m2 v k.ú. Zubří) se jedná o zemědělský pozemek ve II. třídě 
ochrany ZPF, což je třída s II. nejvyšší třídou ochrany ZPF, jde tedy o zábor nejcennější půdy.  
Územní plánování ve veřejném zájmu zajišťuje ochranu nezastavěného území, zahrnutí pozemku by znamenalo rozšíření 
zastavěného území do volné krajiny. Další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona. Cílem územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území 
obce za předpokladu udržitelného rozvoje území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona).  
Dále se pozemek parc.č. 3724/1 se dle Strategických hlukových map ČR 2006 nachází v rizikovém území (hluk z dopravy od 
silnice I. třídy a železniční trati), ve kterém územní plán nenavrhuje zastavitelné plochy s chráněnými vnitřními a vnějšími 
prostory. Z tohoto důvodu není pozemek vhodný pro zástavbu objekty ani pro bydlení, ani pro umístění objektu sociálních služeb. 
 
Žádosti nebylo vyhověno a zastavitelná plocha nebyla do návrhu územního plánu Zubří zahrnuta z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP Zubří. Cílem územního plánování je, aby výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby docházelo k hospodárnému využívání zastavěného území a bylo co 
nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). 
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty plochy, které jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a s požadavky na rozvoj 
území obce, stanovenými územním plánem (koncepčním záměrem je doplnění sídelní struktury východním směrem, 
minimalizovat návrh zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem zachovat charakter stávající rozptýlené zástavby a nové 
zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury, viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1, odst. c) ).  
Požadavek na zařazení návrhové plochy do územního plánu pro výstavbu je v rozporu s cíli územního plánování dle § 18 
stavebního zákona, neboť neodráží veřejný zájem na vyváženém a udržitelném rozvoji území. 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku. 
 
 
 
Připomínka č. 53 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. st. 5476  a pozemku parc. č. 3565 v k.ú. Zubří podal p.  žádost o zařazení pozemku 3565 v k.ú. 
Zubří do územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Návrh na úpravu hranice zastavěného území: V návrhu Územního plánu Zubří je částečně vyhověno podané žádosti na 
rozšíření plochy zastavěného území č. 5476, bohužel způsobem, který nic neřeší. Odhadem z plánu se jedná o pruh sice 
dostatečně dlouhý, ale v severojižním směru pouze 4-5m široký. Dosavadní stavba je přitom pouze asi 1m od severní hranice 
pozemku. 
Proto zdvořile žádám o výrazné posunutí hranice zastavěného území jižním směrem. Tento požadavek je zakreslen na skice 
mého původního návrhu (červená výplň znázorňuje momentální stav v návrhu). Ještě jsou v náčrtku dodatečně naznačeny 
vzrostlé stromy. 
Současná stavba, kterou jsme spolu s pozemkem před několika lety koupili, je značně poddimenzována pro hospodářské 
zázemí takto rozlehlého pozemku. Důvodem návrhu na změnu územního plánu je zlepšení podmínek pro využití pozemku a 
možnost bydlení. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
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V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do ploch určených pro 
bydlení.   
Část pozemku parc. č. 3565 a celý pozemek parc. č. st. 5476 v k.ú. Zubří, v původním územním plánu zakreslen jako plocha 
zemědělská, byl do nového územního plánu zařazen jako SO.3 plocha smíšená obytná vesnická, jelikož se na pozemku 
nachází objekt zahradního domku, zapsaný v KN. Využití zbývající části pozemku parc. č. 3565 v k.ú. Zubří jako plocha 
zemědělská z původního územního plánu se novým územním plánem nezměnilo, zbývající část pozemku parc. č. 3565 v k.ú. 
Zubří se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. Zastavěné území na pozemku parc. č. 3565 v k.ú. 
Zubří je vymezeno v souladu s § 58 stavebního zákona. Na pozemku parc. č. st. 5476 se nachází zahradní domek - 
zemědělská stavba o výměře 41 m2 (budova bez čísla popisného nebo evidenčního), v případě pozemku parc. č. 3565 o 
výměře 7724 m2, který sousedí se stavebním pozemkem parc. č. 5476 v k.ú. Zubří, se jedná o zemědělský pozemek ve volné 
krajině, v odlehlé části obce Zubří, na hranici s obcí Zašová. Zastavění tohoto pozemku je v rozporu s PÚR ČR. Dle Politiky 
územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou prioritou pro územní plánování č. 20a vytvářet 
územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka ... a v rámci územně 
plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu 
odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Pozemek se nachází v pásmu 50 m od lesa. Jedním z principů zachování krajinného rázu je zamezení srůstání sídel, proto 
pozemky, nacházející se na hranicích obce, není vhodné navrhovat pro rozvoj obce pro výstavbu, což se týká tohoto pozemku. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona.  
Nové zastavitelné plochy územní plán vymezuje jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
 
 

 
Připomínka č. 54 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3596/1 v k.ú. Zubří podala žádost o zařazení pozemku 3596/1 v k.ú. Zubří do územního plánu 
pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Na základě možnosti nahlédnout do návrhu územního plánu Zubří jsem zjistila, že pozemek p.č. 3596/1 v k.ú. Zubří nebyl dle 
mé žádosti do územního plánu zahrnut. Zařazení pozemku jsem žádala z důvodu bezprostřední blízkosti zástavby stávajících 
rodinných domů, možnosti napojení budoucího objektu na stávající infrastrukturu města a rovněž z důvodu řešení rodinné 
bytové situace v budoucnu. 
O zařazení pozemku do územního plánu města jsem žádala rovněž z toho důvodu, že v období, kdy obec budovala rozvody 
plynovodní sítě, jsme byli vyzváni k vybudování plynovodní přípojky. I z tohoto důvodu jsem předpokládala zařazení mého 
pozemku do územního plánu města. 
Žádám proto o opětovné zvážení mnou uvedených důvodů a zařazení pozemku p.č. 3596/1 v k.ú. Zubří do návrhu územního 
plánu města Zubří. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do ploch určených pro 
bydlení.    
V případě pozemku parc. č. 3596/1 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská – plocha zahrad z původního 
územního plánu novým územním plánem nezměnila, pozemek se dle nového ÚP nachází rovněž v plochách Z – plochy 
zemědělské. V případě pozemku parc. č. 3596/1 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek dále zabíhající do volné krajiny 
bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (vodovod a kanalizaci). Individuální řešení zdroje vody a odvodu 
odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. Jedná se o nový zábor ZPF a další 
rozšiřování zastavěného území do volné krajiny. Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a koncepcí rozvoje obce. 
Žádosti nebylo vyhověno a zastavitelná plocha nebyla do návrhu územního plánu Zubří zahrnuta z důvodu dostatečného 
množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP Zubří. Cílem územního plánování je, aby výstavba probíhala 
primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby docházelo k hospodárnému využívání zastavěného území a bylo co 
nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). 
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty plochy, které jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a s požadavky na rozvoj 
území obce, stanovenými územním plánem (koncepčním záměrem je doplnění sídelní struktury východním směrem, 
minimalizovat návrh zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem zachovat charakter stávající rozptýlené zástavby a nové 
zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury, viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1, odst. c) ).  
 

 
Připomínka č. 55 ze dne 20.9.2013  
 

 
Vlastník pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří podal připomínku proti nezařazení pozemku, který se nacházel v současně 
platném územním plánu jako plocha výroby, do návrhu územního plánu.  
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Znění připomínky: 
Jako vlastník pozemku parc. č. 5347/1 o výměře 22765 m2 v obci a k.ú. Zubří posílám níže popsané připomínky k novému 
návrhu územního plánu Města Zubří, dotýkající se mého výše uvedeného pozemku.  
V návrhu nového územního plánu, jak byl nyní předložen veřejnosti, je tento pozemek definován jako zemědělská plocha, když 
část tohoto pozemku je blokována pro dopravní stavbu.  
Zásadně nesouhlasím s touto navrženou změnou a žádám, aby celá plocha pozemku byla zařazena do územního plánu nově 
tvořeného tak, jak byla a je zařazena v dosud platném územním plánu z r. 1996, tj. aby způsob užívání byl převzat z původního 
účelu užití dle platného územního plánu z r. 1996. V souladu s platným územním plánem schváleným dne 20.2.1996 je shora 
uvedený pozemek v zóně výrobní a technická zařízení. Přípustnými činnostmi jsou dále stavby pro výrobu průmyslovou i 
zemědělskou a plochy pro technická zařízení, dále pro některé druhy občanské vybavenosti, služební nebo pohotovostní byty.  
Dále výslovně žádám, aby dopravní stavba, jak je navržena v novém územním plánu, respektovala přesně osu situování této 
dopravní stavby včetně dříve stanoveného ochranného pásma dle dosud platného územního plánu a nelikvidovala tak zcela 
můj pozemek. Současně, vzhledem k tomu, že současný platný a mnou navrhovaný účel budoucího užívání pozemku neslouží 
k bydlení, ale prioritně jako průmyslová zóna, žádám, aby ochranné pásmo pro tyto budoucí stavby na mém pozemku, které 
nebudou sloužit k bydlení, bylo sníženo místo 50 m od osy vozovky na každou stranu na vzdálenost 25 od osy vozovky na 
každou stranu. Téměř všechny stavby v k.ú. Zubří či v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, které se nachází v sousedství silnice I/35, 
jsou umístěny ve vzdálenosti menší než 50 m od osy vozovky, většinou také ve vzdálenosti menší než 25 m od osy vozovky. 
Pokud není možné takto stanovit vzhledem k definici ochranných pásem (předpokládám, že toto asi nebude možné), projednám 
alespoň tuto skutečnost s ŘSD ČR. Předpokládám však, že teoretický plánovaný obchvat Města Zubří nemůže mít a nemá větší 
ochranné pásmo stavby na ochranné pásmo hlavní silnice, na kterou se tento obchvat napojuje.  

Odůvodnění:  
Zpracovatel územního plánu by měl převzít jako základ pro tvorbu nového územního plánu dosud platný územní plán a účel 
užití pozemků, jak jsou uvedeny v dosud platném územním plánu, měnit, jen pokud je k tomu odůvodnění. V případě mého 
pozemku takovéto odůvodnění v ničem neshledávám a tedy dle mne toto zpracovatel neprovedl.  
Jsem si vědom skutečnosti, že pozemky se nachází v záplavové zóně Rožnovské Bečvy. Vlastníci sousedících pozemků 
(především 5347/3) jednali s Povodím Moravy, státní podnik jako správcem toku. Výsledkem bylo to, že zajistili u Povodí 
Moravy, státní podnik "Posouzení vlivu výstavby průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na 
odtokové poměry" zprávu (číslo zakázky H-07/46 z ledna 2008), jejímž výsledkem bylo provedení výpočtů a vyslovení závěrů, 
že na sousedících pozemcích je možno stavět inž. sítě a budovy, aniž by tato skutečnost ovlivnila odtokové poměry z lokality. 
Tuto studii jsem připraven rozšířit a financovat tak, abych prokázal, že ani budoucí stavby na pozemcích v mém vlastnictví, 
uvedené výše, neovlivní odtokové poměry. Situování části pozemků v záplavovém pásmu tak není důvodem pro nepřevzetí 
zařazení pozemků dle dosud platného územního plánu do územního plánu nového.  
Navíc navrhovatel územního plánu sám navrhuje (či lépe přebírá z dřívějšího územního plánu) komunikaci pro obchvat Města 
Zubří, která sama je situována rovněž v záplavovém území a pokud by byla realizována nad hranicí 100 leté vody včetně 
násypů komunikace, tak naopak tato stavba obchvatu pravděpodobně zásadně změní odtokové poměry. V této souvislosti se 
chci zeptat, zda si nechal stát či tvůrce nebo zřizovatel územního plánu takovouto studii také zpracovat a jaký je její závěr, když 
u soukromých investorů by byla dotčenými orgány určitě požadována. Je tedy potřebné, aby město i stát nepřehlížely zájmy 
jednotlivců a přistupovaly k této problematice shodně, tj. zda se jedná o stavbu ve vlastnictví státu či města nebo stavbu ve 
vlastnictví jednotlivce. Odtokové poměry nejsou přeci závislé na vlastníku stavby ani na tom, zda je stavba zahrnuta např. do 
kategorie veřejně prospěšná stavba! Myslím, že otázku, jak ovlivní odtokové poměry budoucí stavba obchvatu si na rozdíl od 
budoucích staveb privátních investorů nikdo nepoložil! Budoucí stavby na mých pozemcích by tedy na rozdíl od budoucí stavby 
obchvatu komunikace odtokové poměry dle mého názoru neovlivnily a jsem připraven dle požadavku zajistit toto tvrzení 
výpočtem zpracovaným kompetentní osobou. Spíše by ale měl toto zadání dát zpracovatel územního plánu na budoucí stavbu 
obchvatu a její ovlivnění odtokových poměrů a pravděpodobně by obchvat Zubří musel být bud' změněn nebo by nebyl 
realizován na terénu ale na pilířích nad terénem. Za této situace by tedy bylo dále již vzhledem k rozpočtu prakticky jasné, že 
takovýto obchvat nemá žádné ekonomické opodstatnění a došlo by k uvolnění ochranného pásma mého pozemku.  
 

Rovněž jako občan Města Zubří jsem zaskočen tím, že Město Zubří nezastupuje zájmy vlastníků pozemků a nenavrhuje místo 
nevhodného a vzhledem k rozpočtu akce také zřejmě nerealizovatelného projektu obchvatu Města Zubří raději logické rozšíření 
silnice I/35 mezi Rožnovem p.R. a Zubřím, když za tím účelem byly již dříve od ŘSD ČR vypracovány také odborné studie a tato 
varianta je mnohem ekonomičtějším a pravděpodobnějším řešením a nemusela by tak znamenat nesmyslnou blokaci min. 
dalších 50 let pozemků, které mohou být využity již nyní zcela jinak. Tento obchvat měl své částečné uplatnění v době, kdy byl 
komplexním projektem a navazoval na severní obchvat Rožnova p.R. Severní obchvat Rožnova byl dávno zrušen a tak také 
tento projekt, který brání rozvoji lokality, by měl být z tohoto hlediska přehodnocen a porovnán s variantou rozšíření komunikace 
I/35, neboť obchvat se odpojuje ze silnice I/35 a dále se na opět napojuje, takže dopravu bez úpravy silnice I/35 nijak neurychlí.  

Výše uvedený pozemek v mém vlastnictví je přímo přístupný z asfaltové komunikace parc. č. 5349/1. Není tedy nutné za 
účelem využití mého pozemku budovat připojovací komunikace, rovněž ostatní inž. sítě jsou na pozemku a umožňují napojení 
na ně. Jedná se tedy o ekonomickou variantu staveb bez velkých vstupních investic. Pozemek navazuje na několik rodinných 
domků na severu. Obě plochy mohou být v případě obav z hluku odděleny zelení (i když větší hluk by byl určitě z dopravy po 
plánovaném obchvatu), či mohou být v podmínkách definovány přípustné a nepřípustné druhy činnosti na mém pozemku a ty 
budu respektovat.  

Pokud toto nebude možné, tj. zařadit pozemek do územního plánu, a to v celém rozsahu stejně, jak je v nyní v dosud platném 
územním plánu, budu respektovat i takovéto rozhodnutí a budu postupovat v souladu s §102 zák. 183/2006 a budu žádat 
náhradu škody, která mi tímto postupem vznikne.  

Pozemek jsem získal v dědictví a protože jsem se stal výlučným vlastníkem v dědictví já, došlo mj. k mému finančnímu 
vyrovnání s ostatními dědici, a to v cenách odpovídající zařazení pozemku do územního plánu v době finančního vyrovnání.  
Jsem připraven se také sejít na schůzce a projednat vše přímo na této schůzce, pokud bude mít Město Zubří zájem hájit 
nepoškození mých zájmů a takovouto schůzku svolá.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
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Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebyla do nového územního plánu převzata plocha výroby ze stávajícího územního 
plánu, která se v tomto územním plánu nacházela na části pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří.   
Na pozemku parc. č. 5347/1 o výměře 22765 m2 v obci a k.ú. Zubří se v současně platném územním plánu sídelního útvaru 
Zubří ze dne 20.2.1996 nachází na části pozemku návrhová plocha pro výrobu, na části tohoto pozemku návrhová plocha pro 
komunikaci – návrh obchvatu silnice I/35 - a na jižním okraji pozemku plocha biokoridoru. Od doby vydání územního plánu v r. 
1996 neproběhlo na daných pozemcích žádné územní řízení, pozemek nebyl využit pro žádnou výrobní ani jinou stavbu.  
Současně přes pozemek parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří vymezují Zásady územního rozvoje Zlínského kraje plochu silniční dopravy - 
koridor nadmístního významu PK06 šířky 200 m (tj. 100 m od osy návrhové komunikace) pro komunikaci I/35 v ploše, zahrnující 
takřka celý pozemek. Koridor je určený pro přeložku komunikace I/35, sloužící jako obchvat města Zubří. Jedná se o stavbu 
nadmístního významu, určené v případě této dopravní stavby pro stavbu ve veřejném zájmu pro zlepšení dopravní dostupnosti a 
dopravní obsluhy v okrajových oblastech příhraničí.  
Veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená 
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.  
Jedná se o koridor zařazený do územního plánu na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných dne 
10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje, a jejich aktualizace, která stanoví pro město Zubří, nacházející se v rozvojové oblasti 
nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko, úkol pro územní plánování „řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a 
koridorů vymezených ZÚR v území N-OB1“.  
Na jižní straně zasahuje do pozemku dle ZÚR Zlínského kraje koridor ÚSES, označený v ZÚR ZK jako PU149.  
Nový územní plán navrhuje na pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří zpřesnění koridoru pro dopravu DS 74, ve zbývající části 
pozemku je navržena plocha Z - Plocha zemědělská. 
Celý pozemek parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří se nachází v záplavovém území řeky Bečvy Q20 (dvacetiletá voda).  
Nový územní plán vychází ze základní koncepce rozvoje území města Zubří, jejímž jedním z bodů je respektovat princip 
„nenavrhovat zastavitelné plochy v záplavovém území“, který vychází z Politiky územního rozvoje ČR a ZÚR Zlínského kraje 
(Návrh ÚP - Textová část, kap. B.1). Z řešení územního plánu byl vypuštěn záměr rozvojové výrobní plochy ležící v záplavovém 
území Rožnovské Bečvy, který byl navržen v původní územně plánovací dokumentaci. Uvedeným řešením tak dochází 
k minimalizaci rizika povodňových škod.  
Návrhové plochy v záplavovém území lze dle priority (26) Politiky územního rozvoje České republiky 2008, vydané usnesením 
Vlády České republiky dne 20.7.2009 a ZÚR Zlínského kraje, vydanými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008 a jejich 
aktualizací, která nabyla účinnosti dne 5.10.2012, vymezit pouze ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech 
(například když celá obec leží v záplavovém území), vymezování zastavitelných ploch v záplavovém území je v rozporu s touto 
prioritou (26) Politiky územního rozvoje ČR 2008 a ZÚR Zlínského kraje. Plochu pro výrobu na pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. 
Zubří v souladu s § 58 stavebního zákona je nutno chápat jako plochu návrhovou, tj. zastavitelnou, není možné tento pozemek 
zahrnout do zastavěného území. Při zpracování nového územního plánu se plochy, které nejsou zastavěny stavbami zapsanými 
do katastru nemovitostí, zahrnují do návrhových ploch i v případě, že již byly jako návrhové plochy zakresleny v původním 
územním plánu.  
Důvodem vypuštění záměru je převyšující veřejný zájem na ochraně území ležícího v záplavovém území. (Odůvodnění ÚP – 
textová část, kap. A.1, A.2). 
Nový územní plán zpřesňuje významné záměry z nadřazené dokumentace (ZUR ZK). Územní plán je povinen koridory 
vymezené v ZÚR zpřesnit a zakreslit do územního plánu, projektant nemůže tyto koridory bez projednání Zásadami územního 
rozvoje měnit a vést v jiné trase, než je zakreslena v ZÚR. Na pozemku parc. č. 5347/1 v k.ú. Zubří navrhuje ÚP zpřesnění 
koridoru pro dopravu – plochu pro silniční dopravu DS 74, po tomto zpřesnění má koridor šířku 110 m a méně. Trasa 
upřesněného koridoru vychází v novém územním plánu z Technické studie "Silnice I/35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která 
byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. v r. 2004, a je umístěna mimo hustě zastavěné území obce. V 
případě návrhové plochy koridoru pro dopravu se jedná o koridor nadmístního významu pro veřejně prospěšnou stavbu - silniční 
stavbu. 
Konstrukce dopravní stavby v současné době není známá. Problematika odtokových poměrů, která může být ovlivněna 
konstrukcí komunikace, bude řešena až ve fázi stavebního řízení při povolování stavby této komunikace.  
Zpráva "Posouzení vlivu výstavby průmyslové zóny v pravobřežní inundaci Rožnovské Bečvy na k.ú. Zubří na odtokové 
poměry" (číslo zakázky H-07/46 z ledna 2008), kterou nechali zpracovat vlastníci sousedních pozemků a jejímž výsledkem bylo 
provedení výpočtů a vyslovení závěrů, byla pořízena ve fázi územního řízení pro umístění stavby na sousedním pozemku, 
obdobné posouzení pro obchvat komunikace se bude provádět v případě územního řízení při povolení stavby komunikace. 
Co se týká řešení náhrad škody, o náhradách je rozhodováno samostatným postupem, není předmětem územního plánování a 
není řešeno Opatřením obecné povahy. 
 
 

 
Připomínka č. 56 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 4962/13 v k.ú. Zubří podala p. žádost o zařazení pozemku 4962/13 v k.ú. Zubří do územního 
plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
V roce 2008 jsem zažádala o změnu územního plánu pro pozemek p.č. 4962/13 veden na LV 2526.  
Žádám znovu o projednání celé situace a žádám o veškerých krocích informovat nebo být přizvána k jednání. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v žádosti o zařazení pozemku do ploch určených pro 
bydlení. V případě pozemku parc. č. 4962/13 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha ÚSES z původního územního plánu 
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novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách P – plochy přírodní, které jsou určeny 
především pro ÚSES.  
V současně platném územním plánu je pozemek parc. č. 4962/13 v k.ú. Zubří pozemek veden jako plocha ÚSES. V 
projednávaném územním plánu se v případě tohoto pozemku jedná o pozemek ve volné krajině v plochách ÚSES - v ploše 
lokálního biocentra Nad Skalkou, v území NATURA 2000, částečně je tento pozemek zahrnut do oblasti se zvýšenou ochranou 
krajinného rázu, část pozemku se nachází v pásmu 50 m od lesa. Pozemek se nachází v místě migračního koridoru velkých 
šelem, který vychází z projektu vědy a výzkumu Ministerstva životního prostředí ČR „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny 
pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“. Dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 je 
republikovou prioritou pro územní plánování vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka a omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou technickou infrastrukturu (vodovod a kanalizaci). Individuální řešení zdroje vody 
a odvodu odpadních vod z pozemku je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného 
území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního zákona a koncepcí rozvoje obce..  
Nové zastavitelné plochy územní plán vymezuje jen s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona, řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky v území. Pořizovatel informoval o jednotlivých krocích projednání veřejnou vyhláškou. 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla v těchto případech zveřejněna dálkovým přístupem a byla vystavena k 
nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu projednání s 
územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku - p.  - této možnosti využila a podala připomínku ke 
společnému jednání. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. 
Vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po 
vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást 
územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad 
Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz .  
Povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem jednotlivě písemně informovat podatele o průběhu projednání, 
pozvání na veřejné projednání se rovněž neprovádí pro podatele jednotlivě, nelze takto zvýhodňovat pouze některé účastníky 
jednání, správní orgán je povinen postupovat v souladu s § 7 zák. 500/2004 Sb., správní řád. 
Veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a každý, tedy i podatelka, se veřejného jednání mohl zúčastnit, p. se 
veřejného projednání nezúčastnila. 

 
 
Připomínka č. 57 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako spoluvlastník pozemků parc. č. 4566/3 a 4567/2 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemků do územního plánu pro 
bydlení.  
 
Znění připomínky (obsahově shodné s připomínkou č. 51): 
Podatel je vlastníkem pozemků par. č. 4566/3 a 4567/2, vše v k.ú. Zubří. Tuto nemovitosti podatel využívá k plánované stavbě 
rodinného domu.  
Na základě vlastnických práv k výše uvedeným nemovitostem podatel tímto podává proti předmětnému návrhu územního plánu 
Zubří v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, následující námitky a připomínky:  
Nesouhlasím s ponecháním dotčených pozemků v kategorii zemědělská plocha. Požaduji, aby pořizovatel ÚP - město Zubří 
status pozemků překvalifikovalo a zařadilo je mezi zastavitelné plochy do kategorie plocha smíšená obytná vesnická SO.3.  

Odůvodnění:  
V době koupě své nemovitosti jsme vyčkávali vypracování nového územního plánu, dle pokynů zástupců obce. Pozemek není 
možno, díky své pozici v krajině (vzhledem k zeleni, k sousednímu pozemku sloužícímu jako přístup na pozemky manželů 
Trčkových a také vzhledem k pozemkům Ing. Holčáka), v žádném případě využívat jako zemědělskou půdu. Pozemek je mírně 
svažitý, příhodný pro stavbu vhodného domu. Jako důležitý argument uvádím, že na mezujícím pozemku směrem k jihu již stojí 
2 stavby, proto není důvod nepovolit v jejich blízkosti stavbu novou. Dům na dotčených pozemcích by nikterak nezasahoval do 
charakteru krajiny, nenarušoval by koncepci uspořádání krajiny, přirozené i památkové dominanty by nebyly narušeny, zůstanou 
zachovány veškeré biokoridory. Dopravní infrastruktura nebude nijak narušena. Prvky technické infrastruktury jsou snadno 
řešitelné (vše přístupné na mezujícím pozemku). Charakter zástavby (a její výšková regulace v souladu s pravidly pro SO.3) by 
nenarušil podmínky pro zachování ochrany krajinného rázu. Práva nikoho ze sousedů nebudou taktéž nikterak narušena. 
Požadavek ve veřejném zájmu chránit přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a 
archeologického dědictví, bude plně respektován.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Znění připomínky je obsahově zcela shodné s připomínkou č. 51, proto i odůvodnění této připomínky je shodné s odůvodněním 
připomínky č. 51. 
 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Připomínka č. 58 ze dne 20.9.2013  
 

 
Jako spoluvlastník pozemků v k.ú. Zubří podala připomínku proti zakreslení návrhové plochy – koridoru pro dopravu – na 
pozemcích vlastníka a žádost o zařazení pozemků v k.ú. Zubří do územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
V souladu s podanou žádostí o změnu územního plánu v roce 2006 a s potvrzením této žádosti na úřadě města Zubří v roce 
2011 nesouhlasíme s uvažovaným návrhem silničního obchvatu města Zubří v navrhovaném řešení přes lokalitu Háje.  
Při tomto navrhovaném řešení dochází ke značnému znehodnocení celého souvislého území. Tento argument je dále podtržen 
jedním rodinným vlastníkem. Navrhované řešení ruší původní plány vlastníků na využití celého území. Nemůžeme souhlasit s 
návrhem územního plánu, který také necitlivě znehodnocuje dvě stávající usedlosti, které jsou řádně užívané a nově 
navrhované řešení je pro ně likvidační.  
 
Vše by mělo být vedeno snahou obchvat řešit bud' v jiné lokalitě případně v okrajové části dané lokality. Žádáme o přeřešení 
celého území Háje.  
 
Žádáme o podrobné společné projednání našich připomínek k navrhovanému řešení.  
 
Pro informaci přikládáme původní žádost o změnu územního plánu z roku 2006. Na tomto požadavku stálé trváme.  

Z přiložené žádosti o změnu územního plánu obce ze dne 27.11.2006: 
Žadatelé-spoluvlastníci:  
  
1. Žadatelé pod poř. čís. 1.- 4. jsou podílovými spoluvlastníky nemovitostí - pozemků parcely číslo 3787, 3788/1, 3788/2, 3789, 
3790, 3793, 3795/1, 3796, 3797, 3798, 3801/1, 3801/3, 3802, 3857/1, 3858, 3859/2, 3876/1, 3877/2 a 5433/1 vše zapsáno na 
LV číslo 243 obec a kat. území Zubří a to  ideálních 5/8 a ostatní tři žadatelé každý z nich ideálních 1/8.  
S ohledem na rostoucí zájem občanů o možnost rekreačního vyžití a dále s ohledem na podporu těchto aktivit z prostředků EU 
v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu se na Vás obracíme s žádostí o projednání změny v regulačních podmínkách 
stávajícího územního plánu obce. Obracíme se na Vás s požadavkem na změnu funkčního uspořádání území v lokalitě 
vymezené výše uvedenými pozemky a to z území volného (zóna zemědělské krajiny) na území zastavitelné (např. zóna bydlení 
a občanské vybavenosti nebo zóna pro hromadnou rekreaci).  
 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno, návrhová plocha pro dopravu DS 72 byla v dokumentaci 
návrhu územního plánu zachována.  
Územím města Zubří prochází v jeho jižní části koridor veřejně prospěšné stavby pro dopravu nadmístního významu, 
který je vymezen v ZÚR Zlínského kraje jako PK06 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Koridor má šířku 200 m 
a je určený pro přeložku komunikace I/35, sloužící jako obchvat města Zubří. Jedná se o stavbu nadmístního významu, 
určené v případě této dopravní stavby pro stavbu ve veřejném zájmu pro zlepšení dopravní dostupnosti a dopravní obsluhy v 
okrajových oblastech příhraničí.  
Veřejně prospěšná stavba je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 183/2006 Sb. stavba pro veřejnou infrastrukturu, určená 
k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci.  
Jedná se o koridor zařazený do územního plánu na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, vydaných dne 
10.9.2008 Zastupitelstvem Zlínského kraje, a jejich aktualizace, která stanoví pro město Zubří, nacházející se v rozvojové oblasti 
nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko, úkol pro územní plánování „řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a 
koridorů vymezených ZÚR v území N-OB1“. Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené dokumentace a zapracovat je 
do územního plánu. Trasa v územním plánu - koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury - plocha silniční 
dopravy, tvořená plochami DS č. 70, 71, 72, 73 a 74, je zpřesněním tohoto koridoru, čímž dochází k jeho zúžení ze šířky 200 m 
v ZÚR na šířku max. 110 m v územním plánu.  
 
Pozemky z listu vlastnictví navrhovatelů se v současné době nacházejí v koridoru pro silniční dopravu ze ZÚR. Územní plán 
zpřesňuje trasu koridoru dopravy na šířku 110 m, dochází tedy k podstatnému zmenšení plochy zakreslené na daných 
pozemcích, v územním plánu zařazených jako plochy zemědělské, popř. P - plochy přírodní nebo K - plochy krajinné zeleně.  
Upřesněním koridorů a jejich zmenšením dochází k omezení vlastnických práv v nezbytně nutné míře. Nemovitosti, které se 
nacházejí v tomto koridoru pro dopravu, není možné přistavovat nebo nadstavovat, lze zde provádět pouze udržovací práce, na 
pozemcích mimo koridor dopravy, které jsou v územním plánu zahrnuty v plochách SO.3 – Plochy smíšené obytné vesnické, je 
však další rozvoj lokality Háje možný. 
 
Koridor pro dopravu je v této oblasti navržen již v současně platném územním plánu, schváleném dne 20.2.1996.  
Trasa upřesněného koridoru vychází v novém územním plánu z Technické studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", 
která byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. v r. 2004, je umístěna mimo hustě zastavěné území obce, které 
se nachází severně od komunikace I/35 a rovněž jižně od komunikace I/35 v návaznosti na tuto komunikaci. Návrhová trasa 
(koridor šířky 110 m) je vedena řídce zastavěnou částí obce, v převážné části mimo zastavěné území tak, aby omezení již nyní 
zastavěné části obce bylo co možná nejmenší. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, vydané dne 10.9.2008 Zastupitelstvem 
Zlínského kraje, definují ve shodné trase koridor pro dopravu šířky 200 m, v současné době se tedy v koridoru pro dopravu ze 
ZÚR nachází podstatně větší část zastavěného území v okolí rodinných domů č.p. 20, 21 a 430, než v koridoru š. 110 m 
zúženém územním plánem, tedy v plochách DS č. 70, 71, 72, 73, 74.  
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Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona, řeší koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s 
ohledem na hodnoty a podmínky v území. Pořizovatel informoval o jednotlivých krocích projednání veřejnou vyhláškou. 
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla ve všech těchto případech zveřejněna dálkovým přístupem a byla 
vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu 
projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastníci pozemku této možnosti využili a podali připomínku ke 
společnému jednání. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. 
Vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po 
vydání územního plánu je opatření obecné povahy v souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást 
územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad 
Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz , aby se s ním 
mohl každý seznámit.  
Veřejné projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou a každý, tedy i podatelka, se veřejného jednání mohl zúčastnit.  
Povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem jednotlivě projednávat připomínky s podateli, pozvání na veřejné 
projednání se rovněž neprovádí pro podatele jednotlivě, nelze takto zvýhodňovat pouze některé účastníky jednání před jinými, 
správní orgán je povinen postupovat v souladu s § 7 zák. 500/2004 Sb., správní řád. 
 
 
Co se týká žádosti o změnu územního plánu z r. 2006: Část pozemku parc. č. 3793 je již v územním plánu Zubří zahrnuta do 
ploch SO.3 – Plochy smíšené obytné vesnické. 
 
Odůvodnění zamítnutí ostatních pozemků: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V případě požadavku na zařazení pozemků do ploch určených pro výstavbu se využití pozemku jako plocha zemědělská, popř. 
plocha pro dopravu z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemky se dle nového ÚP nacházejí 
nadále v plochách Z – plochy zemědělské, K - Plochy krajinné zeleně, P - Plochy přírodní, WT - Plochy vodních ploch a toků, DS 
- Plochy pro silniční dopravu.  
Pozemky parc. č. 3787, 3788/1, 3788/2, 3789, 3790, část 3793, 3795/1, 3796, 3797, 3798, 3801/1, 3801/3, 3802, 3857/1, 3858, 
3859/2, 3876/1, 3877/2 a 5433/1 se nacházejí v těchto plochách s rozdílným způsobem využití : Z - Plochy zemědělské, K - 
Plochy krajinné zeleně, P - Plochy přírodní, WT - Plochy vodních ploch a toků, DS - Plochy pro silniční dopravu. Funkční využití 
těchto ploch se nezměnilo. V případě pozemků se jedná o rozsáhlé zemědělské pozemky ve volné krajině, v koridoru přeložky 
silnice I/35, v koridoru pro vedení VVN, okrajové části plochy v blízkosti řeky Bečvy se nacházejí v záplavovém území. Územím 
jsou vedeny dálkové páteřní rozvody VN, VVN, vysokotlakého plynovodu, vodovodu a kanalizace, procházející přes několik 
katastrálních území.  
 
V případě zastavění těchto pozemků v k.ú. Zubří by došlo k rozsáhlému záboru ZPF a dalšímu rozšiřování zastavěného území 
do volné krajiny. 
Žádosti nebylo vyhověno a pozemky nebyly do zastavitelných ploch a do návrhu územního plánu Zubří zahrnuty z důvodu 
dostatečného množství vhodnějších návrhových ploch, obsažených v návrhu ÚP Zubří. Cílem územního plánování je, aby 
výstavba probíhala primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby docházelo k hospodárnému využívání 
zastavěného území a bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona). 
Do návrhu územního plánu nebyly zahrnuty plochy, které jsou v rozporu s urbanistickou koncepcí obce a s požadavky na rozvoj 
území obce, stanovenými územním plánem (koncepčním záměrem je doplnění sídelní struktury východním směrem v části 
Zubří mezi silnicí I. třídy a odbočkou na Staré Zubří, minimalizovat návrh zastavitelných ploch ve volné krajině s cílem zachovat 
charakter stávající rozptýlené zástavby a nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření stávající urbanistické 
struktury, viz Odůvodnění ÚP, kapitola B.1, odst. c) ).  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a s koncepcí rozvoje obce.  
Část pozemků je v rozporu s prioritou (26) Politiky územního rozvoje ČR 2008, která stanoví zákaz vymezování zastavitelných 
ploch v záplavovém území. 
 
Dle rozsudku NSS č. 1 Ao 2/2011 - 17 nemá vlastník pozemku individuální subjektivní právo na schválení konkrétní úpravy 
územního plánu dle jeho požadavku a současně neexistuje nárok na změnu funkčního využití pozemku (rozsudek NSS ze dne 
26. 5. 2010, čj. 8 Ao 1/2007 - 94). 
 
 
 
Připomínka č. 59 ze dne 20.9.2013  
 

 
Jako vlastníci pozemků parc. č. 3428, 3429 a 3430 v k.ú. Zubří podali p.  a p.  žádost o zařazení pozemků 3428, 3429 a 3430 
v k.ú. Zubří do územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
 
Dne 16.9.2013 nám bylo zavoláno panem Pasekou, že naše žádost byla zamítnuta. Proto jsme se byli zeptat na stavebním 
úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, proč se tak stalo.  
My jsme podali návrh, že na jedné části žádáme o výstavbu 2 rodinných domů a v jiné části našich pozemků zase stavební 
pozemek pro případnou výstavbu fotovoltanické elektrárny. V průběhu násl. roku po podání žádosti v obci Zubří jsme se byli 
zeptat na Stavebním úřadě v Rožnově, jak to vypadá s naší žádostí a bylo nám řečeno, že se nijak od té doby nepokročilo. 
Proto jsme tam rovnou na místě zkonkretizovali a zakreslili náš požadavek, ve kterém jsme ustoupili od výstavby fotovoltanické 
elektrárny a namísto toho, jsme zakreslili, že by v naší žádosti byly dotčeny jen parcely č.3428 a č.3430 (příp.3429), kde by 
měly stát 3 domky-pro mne a mé 2 dcery.  
Protože prý posouzení žádosti vycházelo z toho, že bychom chtěli údajně 5 domů na stavební parcele 3437/1, což vůbec 
nebylo dle naší žádosti, co jsme předložili, proto prosím o přezkoumání Vašeho rozhodnutí a to z těchto důvodů:  

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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1. Žádost byla podána dne 11.1.2010 a měla se týkat stavebních pozemků pro stavbu 2 rodinných domů a st.pozemku pro 
fotovoltaniku. -poté byla žádost změněna a upřesněna na stavebním úřadě v Rožnově, že rušíme možnou stavbu fotovoltanické 
el., ale rodinné domy jsme v žádosti ponechali a přidali 1, ať tam můžeme celá rodina bydlet pohromadě (viz. výše).  
2. Navrhované stavební pozemky by byly v horních částech parcel č. 3430,3428, na které je dobrá dostupnost z cesty, která 
lemuje tyto pozemky.  
3. Elektrická síť vede přes pozemek- přes parcelu č.3428 ač. 3437/1 a tudíž je v dosahu.  
4. Kanalizace by se vyřešila čističkami - vodu z čističek bychom svedli do jiného rezervoáru a využili ji zpětně např. na zalévání, 
takže voda by se sice prvotně odvedla, ale následně přivedla (znečištěná by se vyčistila a opětovně se použila). Navíc na 
pozemcích máme 3 studny a i když vodu používáme, jsou plné vody a voda uniká ze studen přepadem a tvoří bažinky a 
pozemek je tak i obtížněji udržovatelný. Při vrtu, který dělali sousedi, jim bylo řečeno, že v této oblasti je pod povrchem rozsáhlé 
,jezero" a vody je tady spousty. Takže s čističkami by problém také neměl být.  
Z hlediska technického by měly být budoucí stavební pozemky bez problémů.  
5. Už když děti byly malé a dcera měla astma, chtěli jsme se přestěhovat a postavit dům na těchto pozemcích- (v 80.letech, 
nám to ale nebylo umožněno, z důvodu jakéhosi záchytného vojenského bodu ... ) místo toho jsme museli zůstat žít ve městě, 
ke kterému nás nic nepojilo. Celé dětství mých dcer jsem mimo práci trávil čas na tomto místě, protože se pořád pozemky 
musely udržovat - než jsem posekal trávu a usušil na jedné části, byla na druhé části tráva znovu na sečení (sekačky jako dnes 
nebyly) a tak jsem zanedbával svou rodinu a teď když po generace naší rodinou udržovanou krajinu si chci se svými dětmi 
konečně užít a čerpat z našeho úsilí a být tam, kde nás srdce táhne, tak je naše žádost zamítnuta s tím, že by to narušilo 
krajinný ráz ... atd ..... Je to složitější pochopit v tom, když člověk vidí, že každý soused má postavený dům a stavilo se a bude 
se stavit tam, kde by mělo být stavění složitější - tedy v CHKO! ???  
Naše rodina je v této části jedna z nejpůvodnějších a vlastně my jediní, tam nemůžeme stavět.  
Když se bude dělat další územní plán, (vzhledem k mému věku) budu mít těžko sílu a možnosti postavit si vytoužený domeček 
na stáří a konečně v klidu žít na místě, ke kterému mám tak blízko a kterému jsem vše obětoval. Proto bych byl moc rád, 
kdybyste znovu zvážili mou žádost a dovolili mi na svém pozemku žít s mými dětmi a jejich rodinami po boku.  
Pokud by nešlo stavět právě na těchto parcelách, prosím o možné jiné vytyčení možných míst na našich pozemcích.  
Příloha č.1- Původní žádost, která byla později zkonkretizována na Stavebním úřadě v Rožnově, kde jsme zakreslili v horních 
částech parcel 3430 a 3428 tři domky.  
Příloha č.2 - Katastrální mapa s našimi pozemky  
(hranice pozemku vyznačeny modře, navrhované 3 domky vyznačeny hnědě)  
 
Vyhodnocení připomínky:  
Připomínka je bezpředmětná v rozsahu pozemků parc. č. 3429 a 3430 v k.ú. Zubří 
Připomínce se nevyhovuje v rozsahu pozemku parc. č. 3428.  
 
Odůvodnění týkající se pozemků parc. č. 3429 a 3430 v k.ú. Zubří: 
Pozemky parc. č. 3429 a 3430 v k.ú. Zubří byly v návrhu územního plánu zakresleny jako zastavěné území, plocha SO.3 - 
Plocha smíšená obytná vesnická, umožňující bydlení, již v dokumentaci pro společné jednání, připomínka týkající se těchto 
pozemků a požadující zařazení těchto pozemků do ploch pro bydlení je bezpředmětná. 
 
Odůvodnění zamítnutí pozemku parc. č. 3428 v k.ú. Zubří: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo žadatelům vyhověno v zařazení pozemků pro výstavbu v rozsahu pozemku 
parc. č. 3428. V případě pozemku parc. č. 3428 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy zemědělské.  
V případě pozemku parc. č. 3428 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělský meliorovaný pozemek (zábor zemědělského půdního 
fondu) v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, ve volné krajině. Pozemek není napojitelný na veřejnou technickou 
infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou 
koncepcí obce.  
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Nové zastavitelné plochy vymezovat jen s cílem dotvoření 
stávající urbanistické struktury. 
 
 
 
Připomínka č. 60 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako spoluvlastník pozemků parc. č. 1503 a 1505 v k.ú. Zubří podal p. žádost o zařazení pozemků 1503 a 1505 v k.ú. Zubří do 
územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Vyjadřuji tímto nesouhlas s návrhem územního plánu Zubří a navrhuji tuto změnu v naší žádosti: zredukovat původní návrh 4 
stavebních parcel na 2 stavební parcely dle přiloženého plánku. Tímto by měl být odstraněn problém s blízkostí zástavby u 
průmyslového areálu, což byl důvod k zamítnutí původní žádosti. 
Pozn.: dle přílohy se jedná o pozemek parc. č. 1503 a 1505 v k.ú. Zubří. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
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V rámci zpracování návrhu územního plánu Zubří byla do územního plánu zařazena levá část pozemku parc. č. 1503, na které 
stojí objekt, do zastavěného území, plochy SO.3 – Plochy smíšené obytné vesnické, v případě pravé části pozemku parc. č. 
1503 a pozemku parc. č. 1505 nebylo žadateli vyhověno.  
V případě pravé části pozemku parc. č. 1503 a pozemku parc. č. 1505  v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská 
z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy 
zemědělské.  
V případě pravé části pozemku parc. č. 1503 a pozemku parc. č. 1505 v k.ú. Zubří se jedná o zemědělské pozemky, které 
oddělují plochu SO.3, umožňující umístění objektů pro bydlení, od plochy výroby. Tyto pozemky nebylo možné zahrnout do 
plochy pro výstavbu, jelikož plochy pro bydlení není vhodné umisťovat do přímého sousedství ploch pro výrobu z důvodu 
zamezení rušivých vlivů výroby na plochy bydlení. Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití 
zastavěného území a výstavba probíhala primárně v plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno 
území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Pozemky nejsou napojeny na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních 
vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a s koncepcí rozvoje obce. 
 
 
 
Připomínka č. 61 ze dne 20.9.2013  
 
 
Jako spoluvlastník pozemku parc. č. 3437/3 v k.ú. Zubří podal p.  žádost o zařazení pozemku 3437/3 v k.ú. Zubří do územního 
plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Jako vlastník parcely 3437/3 k.ú. Zubří nesouhlasím s návrhem územního plánu o nepovolení budoucí stavby rodinného domu 
na této parcele. Ve vzdálenosti cca 200m od mé parcely byly v posledních 5-ti letech postaveny 2 novostavby (p.č. 3446/5 a 
3446/6). Proto nevidím důvod neschválení mé žádosti ze dne 21.11.2011. Žádám o písemné vyjádření a předem děkuji za 
kladné vyřízení. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci zpracování návrhu územního plánu Zubří nebylo žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemku parc. č. 3437/3 do 
bydlení.  
V případě pozemku parc. č. 3437/3 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního plánu 
novým územním plánem nemění, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy zemědělské. V případě pozemku 
parc. č. 3437/3 k.ú. Zubří se jedná o zemědělský pozemek ve volné krajině v části obce Randusky, v odlehlé části obce na 
hranici obce Zubří s obcí Zašová, v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu, pozemek se převážně se nachází v pásmu 
50 m od lesa. Jedním z principů zachování krajinného rázu je zamezení srůstání sídel, proto pozemky, nacházející se na 
hranicích obce, není vhodné navrhovat pro rozvoj obce pro výstavbu, což se týká tohoto pozemku. Dle Politiky územního 
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou prioritou pro územní plánování č. (20a) vytvářet územní podmínky pro 
zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka .... V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Zastavění pozemku je v rozporu s touto 
prioritou PÚR ČR. 
Pozemek je bez napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních 
vod z pozemků je nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce.  
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.  
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky)“. Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Nové zastavitelné plochy územní plán vymezuje pouze s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
Novostavby, vybudované na pozemcích parc. č. 3446/5 a 3446/6, byly řádně povoleny na pozemcích, projednaných změnou 
územního plánu sídelního útvaru č. 5A pro bydlení, kterou schválilo zastupitelstvo města Zubří dne 1.9.2006.  

 
 
 
Připomínka č. 62 ze dne 11.9.2013  
. 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 3395/1 a 3474/1 v k.ú. Zubří podala žádost o zařazení pozemku 3395/1 a 3474/1 v k.ú. Zubří do 
územního plánu pro bydlení.  
 
Znění připomínky: 
Podatel je vlastníkem pozemku par. č. 3395/1 a 3474/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky), obec Zubří. Tyto parcely byly 
doposud vedeny jako pozemky trvalého travního porostu, v roce 2008 byla podána žádost o vyjmutí výše zmíněných parcel ze 
zemědělského půdního fondu a o jejich převod na stavební parcely. Dle informací nám poskytnutých na odboru výstavby města 
Zubří měl být tento převod a vyjmutí ze ZPF řešen v rámci změny územního plánu města Zubří.  
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Obsahem návrhu územního plánu města Zubří je mimo dalších záměrů také určení pozemku par. č. 3395/1 jako plochu krajinné 
zeleně a pozemku par. č. 347/1 jako plochu zemědělskou (uvedeno ve výkresové části navrhovaného územního plánu z roku 
2013.)  
Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) následující námitku(y), které směřují proti části územního plánu města Zubří vymezující plochu pro výše 
uvedený záměr. 

Své námitky odůvodňuje takto:  
Neshledáváme žádný relevantní důvod pro nevyhovění naší žádosti o vyjmutí pozemků par. č. 3395/1 a 3474/1 ze ZPF a 
převod na stavební pozemky v novém územním plánu Města Zubří 

 
1. Vzhledem k tomu, že výše uvedené parcely již mnoho let nejsou využívány k zemědělské činnosti, neshledáváme důvod k 

tomu, aby nebylo vyhověno žádosti o vyjmutí ze ZPF.  
2. Zmíněné pozemky se nenacházejí v CHKO, nejsou součástí žádného biokoridoru, nejsou domovem chráněných živočichů 

ani místem výskytu chráněných rostlinných druhů. 
3. Tyto pozemky jsou obklopeny okolní zástavbou a obecní komunikací. Jejich převod na stavební pozemky by tedy nijak 

nenarušil krajinný ráz, vzhledem k jejich umístění a rozloze (dohromady tvoří celek o výměře 2849 m2) by ani případná 
zástavba nezpůsobila přílišné zhuštění zastavěných ploch v této lokalitě. 

4. Případná stavební činnost na těchto pozemcích dle našeho názoru není závislá na nedostupnosti inženýrských sítí v této 
lokalitě - v dnešní době je již dostatek moderních technologií k zajištění energetické, vodní i odpadové soběstačnosti.  

5. Výše zmíněné pozemky využíváme k chovu včel (v rámci Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Zubří), jehož 
přínos pro krajinu zcela nezastupitelný. Úpravou zařazení výše zmíněných pozemků chceme dosáhnout i toho, aby zde 
bylo možné vybudovat pro tuto činnost potřebné zázemí.  

Podatel proto požaduje, aby pořizovatel Územního plánu - Město Zubří vyhověl žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního 
fondu a převod pozemků pozemků par. č.3395/1 a 3474/1 v k.ú. Zubří (místní část Randusky), obec Zubří na pozemky 
stavební.  
Pozn.: dle přílohy se jedná o pozemky  parc. č. 3395/1 a 3473/1 v k.ú. Zubří. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
viz Souhrnné odůvodnění vyhodnocení připomínky. 
V rámci zpracování návrhu územního plánu Zubří nebylo žadatelce vyhověno v zařazení pozemků parc. č. 3395/1 a 3474/1 
v k.ú. Zubří pro bydlení.  
V případě pozemku parc. č. 3395/1 a 3474/1 v k.ú. Zubří se využití pozemku jako plocha zemědělská z původního územního 
plánu novým územním plánem nezměnilo, pozemek se dle nového ÚP nachází v plochách Z – plochy zemědělské. V případě 
pozemku parc. č. 3395/1 k.ú. Zubří se jedná o plochu krajinné zeleně, pozemek parc. č. 3473/1 je plocha ZPF ve volné krajině, 
oba pozemky se nacházejí v lokalitě Randusky v oblasti se zvýšenou ochranou krajinného rázu.  
Další zahušťování zástavby v lokalitě Randusky není v souladu s koncepcí rozvoje obce. 
Územní plánování zajišťuje, aby docházelo k hospodárnému využití zastavěného území a výstavba probíhala primárně v 
plochách, které jsou pro to nejvhodnější, a aby bylo co nejvíce chráněno území nezastavěné (§ 18 odst. 4 stavebního zákona).  
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová část, 
kap. B.1), která stanoví „minimalizovat návrh zastavitelných ploch pro bydlení ve volné krajině s cílem zachovat charakter 
stávající rozptýlené zástavby (Horní konec, Staré Zubří, Randusky). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území, další rozšiřování zastavěného území do volné krajiny je v rozporu s § 18 stavebního 
zákona.  
Nové zastavitelné plochy územní plán vymezuje pouze s cílem dotvoření stávající urbanistické struktury. 
Skutečnost, že parcely již mnoho let nejsou využívány k zemědělské činnosti a že se pozemek nenachází v CHKO, není 
důvodem k jejich zastavění a neznamená, že pozemek je vhodný pro další rozvoj výstavby. Dle Krajinného rázu Zlínského kraje 
se obec nachází v krajinném celku Rožnovsko, v krajinném prostoru 5.2 Zubersko – krajina lesní harmonická, pro kterou je 
stanovena zásada pro využívání „posuzovat vliv staveb a záměrů na krajinný ráz“, dle tohoto hodnocení se oblast Randusky 
nachází v oblasti zvýšené ochrany krajinného rázu. 
Příjezd k pozemkům je po kapacitně nevyhovující obslužné komunikaci, pozemek je bez možnosti napojení na veřejnou 
technickou infrastrukturu. Individuální řešení zdroje vody a odvodu odpadních vod z pozemků je sice technicky řešitelné, ale 
nekoncepční a v rozporu s urbanistickou koncepcí obce. 
Chov včel na daném pozemku (umístění včelníků, včelnic a kočovného včelínu na podvozku) v ploše zemědělské je možný a v 
souladu s územním plánem. Stavby, jako je například potřebné zázemí pro chov včel (skladovací prostory na nářadí a ochranné 
pomůcky, stáčírna medu) již v zemědělských plochách umístit není možné, nejedná se o zemědělské stavby dle vyhlášky č. 
268/2009 Sb,, o technických požadavcích na stavby. Tyto stavby lze umístit pouze v plochách, určených pro výstavbu. 
Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona a s koncepcí rozvoje obce. 
 
  

 
Připomínka č. 63 ze dne 24.9.2013  
 
 
Znění připomínky (obsahově shodné s připomínkou č. 58): 
V souladu s podanou žádostí o změnu územního plánu v roce 2006 a s potvrzením této žádosti na úřadě města Zubří v roce 
2011 nesouhlasíme s uvažovaným návrhem silničního obchvatu města Zubří v navrhovaném řešení přes lokalitu Háje.  
Při tomto navrhovaném řešení dochází ke značnému znehodnocení celého souvislého území. Tento argument je dále podtržen 
jedním rodinným vlastníkem. Navrhované řešení ruší původní plány vlastníků na využití celého území. Nemůžeme souhlasit s 
návrhem územního plánu, který také necitlivě znehodnocuje dvě stávající usedlosti, které jsou řádně užívané a nově 
navrhované řešení je pro ně likvidační.  
Žádáme o podrobné společné projednání našich připomínek k navrhovanému řešení.  



Opatření obecné povahy č. 01/2015 - Územní plán Zubří 

 - 142 - 

Vše by mělo být vedeno snahou obchvat řešit bud' v jiné lokalitě případně v okrajové části dané lokality. Žádáme o přeřešení 
celého území Háje.  
Pro informaci přikládáme původní žádost o změnu územního plánu z roku 2006. Na tomto požadavku stálé trváme.  
Děkujeme  
Žadatelé-spol uvlastníci:  
I.   
 
Původní žádost o změnu územního plánu ze dne 27.11.2006:  
Žadatelé pod poř. čís. 1.- 4. jsou podílovými spoluvlastníky nemovitostí - pozemků parcely číslo 3787, 3788/1, 3788/2, 3789, 
3790, 3793, 3795/1, 3796, 3797, 3798, 3801/1, 3801/3, 3802, 3857/1, 3858, 3859/2, 3876/1, 3877/2 a 5433/1 vše zapsáno na 
LV číslo 243 obec a kat. území Zubří a to  ideálních 5/8 a ostatní tři žadatelé každý z nich ideálních 1/8. 
S ohledem na rostoucí zájem občanů o možnost rekreačního vyžití a dále s ohledem na podporu těchto aktivit z prostředků EU 
v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu se na Vás obracíme s žádostí o projednání změny v regulačních podmínkách 
stávajícího územního plánu obce. Obracíme se na Vás s požadavkem na změnu funkčního uspořádání území v lokalitě 
vymezené výše uvedenými pozemky a to z území volného (zóna zemědělské krajiny) na území zastavitelné (např. zóna 
bydlení a občanské vybavenosti nebo zóna pro hromadnou rekreaci). Děkujeme  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
Znění připomínky je obsahově zcela shodné s připomínkou č. 58, proto i její odůvodnění je shodné s odůvodněním této 
připomínky, viz odůvodnění připomínky č. 58.. 
 
 
 
 
 

Připomínky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. při veřejném projednání 
 
Připomínka č. 1  ze dne 20.8.2013  
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří podala p.  spolu s p.  (není vlastníkem pozemku) námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p. k pozemkům je podání p.  vyhodnoceno jako námitka. 
Podání p. , který není majitelem pozemku, je vyhodnoceno jako připomínka. 
 
Znění připomínky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2463 v k. Ú. Města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 
odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto 
námitky k projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2463 v k. ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu, části pozemku je veden koridor ÚSES a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že projektant zcela chybně vyhodnotil možnost zařadit pozemek parcely č. 2463 do ploch 
určených pro bydlení.  
Pokud své stanovisko opírá o to, že pozemek se nachází v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, pak znovu dokládáme 
kopii závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 05.10.2006 k možnému umístění stavby 
rodinného domu na předmětném pozemku. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se pozemek nachází na území chráněné 
krajinné oblasti Beskydy, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny právě Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy a její 
stanovisko ve vztahu k řešení jednotlivých ploch by tak mělo být pro projektanta zpracovávajícího územní plán závazné 
a měl by z něho vycházet a o ně se opírat.  
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve svém stanovisku souhlasí s možnou výstavbou na pozemku z důvodu, že 
předmětný pozemek navazuje na zastavěnou plochu. SCHKO ve svém stanovisku po ověření situace na místě samém 
dospěla k závěru, že zařazením pozemku parcely č. 2463 do ploch určených pro umístění rodinného domu nedojde k 
narušení krajinného rázu dané lokality a vydala pro možné umístění stavby na daném pozemku souhlas dle ust. § 12 
odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody krajiny formou závazného stanoviska.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, neboť se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který projektant nezařadil pozemek parcely č. 2463 do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, 
že chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2463 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná síť ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu.  
Tímto Vás žádáme o prošetření námitky, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
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Odůvodnění: 
P.  spou s p.  podali připomínku již dle § 50 stavebního zákona dne 20.8.2013, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako 
připomínka č. 2. 
Odůvodnění připomínky č.1 podané po veřejném projednání - viz odůvodnění připomínky č. 2, podané dle § 50 stavebního 
zákona po společném jednání. 
Co se týká žádosti o nové posouzení možnosti zařazení pozemku do ploch určených k bydlení, tato žádost byla shodně 
vyhodnocena již v předchozím projednání tohoto územního plánu – byla zamítnuta. Územní plán zpracovává projektant – 
urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního plánu na základě svých odborných 
kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem k velkému 
množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu obce je, aby 
z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
 
 
Připomínka č. 2 ze dne 17.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří podala p.  spolu s p. (není 
vlastníkem pozemků) žádost o zařazení pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří do 
návrhu územního plánu pro bydlení a pro umístění zemědělských staveb.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p.  k pozemkům je podání p.  vyhodnoceno jako námitka. 
Podání p. , který není majitelem pozemků, bylo vyhodnoceno jako připomínka. 
 
Znění připomínky: 
Žádostí o změnu územního plánu podané dne 23.4.2009, dodatkem k této žádosti podaným dne 4.8.2011, další žádostí podané 
dne 15.9.2010 a jejím dodatkem podaným dne 4.8.2011 jsem se připojila k návrhu na pořízení nového územního plánu na 
katastru města Zubří.  
Protestuji proti tomu, že ve vystaveném Návrhu nového územního plánu není zapracováno nic z mých žádostí o změnu 
územního plánu.  
V současné době moje rodina sdružila své finanční prostředky, a společně investuje do rozvoje usedlosti, kterou jsme získali od 
svých předků, a také uplatněním restitučních nároků.  
V první fázi jsme se zaměřili na vybudování bydlení pro všechny mé dospělé děti ve stávajících objektech této usedlosti. Vzniká 
tak velký rodinný bytový dům, který je před dokončením.  
Již nyní však budujeme další objekty potřebné k pokračování původního účelu této usedlosti, přizpůsobené novým podmínkám 
současné doby, a budou sloužit celé rodině k hospodaření.  
Dosud platný územní plán však brání tomuto přirozenému vývoji a proto žádáme o jeho změnu. Hospodářství obnovujeme 
postupně, např. již 9 let chováme koně, a třeba seník pro skladování píce jsme museli postavit bez patřičných povolení, jinak by 
ji nebylo kam uskladnit. Pokutu jsme již zaplatili a hrozí nám odstranění stavby.  
Další rozvoj postupně přinese potřebu výstavby dalších souvisejících staveb, avšak nechceme přitom být v konfliktu s platnou 
legislativou. Zároveň však nemůžeme nyní naprosto přesně označit místa na mých pozemcích, kde bude potřeba kterou stavbu 
pro hospodaření postavit.  
Avšak ani již konkrétní záměry nebyly akceptovány! Viz stavba seníku a dalších objektů na parcelách 1485 a 1482.  
Současně je už třeba myslet na novou budoucí generaci (mám tři dospělé děti a jedno dospívající), a s touto perspektivou 
plánovat.  
To vše jsem měla na mysli, avšak s představou povolaného architekta jsem se nesešla. Pevně doufám, že došlo k nějakému 
nedopatření.  
Předpokládám totiž, že nový územní plán bude platný třeba až 30let!  
O nic jiného, než o udržitelný rozvoj mi nejde.  
 
K již uvedenému, ve výše zmíněných žádostech, chci doplnit:  

1. Pokud uvažované stavby na parcele 1485, 1482 jsou spíše povahy hospodářské, mohly by se parcely, či jedna z nich, 
například, přičlenit k již existující průmyslové zóně v sousedství, je-li zapotřebí učinit předpisům zadost, ačkoliv 
začlenění dotyčných parcel mezi plochy smíšené obytné vesnické So.3 snad nic nebrání.  

 
2. Sousední parcely 1503 a 1505 jsou na prodej. Vlastníkům jsme nabídli výměnu pozemků, protože jejich spojení s 

našimi se nám pro naše záměry zdá vhodné, a vyměněné pro ně lépe prodejné. S výměnou jsme uvažovali u části 
pozemků p.č. 1479/3 a 4093/42 o adekvátní rozloze, a ceně, za měněné. Tedy s možností na něm stavět. Proto jsme 
část A, v žádosti, rozdělili u těchto pozemků na samostatně posuzované části A 1 a A2, aby bylo snáze vyčlenit 
potřebnou část, jako přiměřené k výměně. Žádáme tedy o jejich zařazení mezi plochy smíšené obytné vesnické SO.3. 
Dotčení sousedé tuto výměnu kvitují. Na další části parcely vyznačené jako A2. počítáme s možnou stavbou, 
související s hospodařením.  

 
3. Část pozemku p.č. 4009 zachovat jako plochu smíšenou obytnou vesnickou SO.3 s možností stavby doprovodných 

hospodářských staveb jako perspektivu pro osídlení další generací rodiny. Pro hospodaření však bude celá parcela 
využívána již nyní. V dosud platném Územním plánu je část tohoto pozemku zařazena jako stavební.  

 
4. Pozemky vyznačené jako část C v žádosti, p.č.4023 a 4022/1 zařadit jako plochy smíšené obytné vesnické So.3, pro 

vybudování nové hospodářské usedlosti v uvažovaném horizontu 15ti let, vytvářejíce tak podmínky pro 
předpokládaný přirozený rozvoj při správě mých dalších pozemků p.č. 4021/1,402512 - zemědělský půdní fond, p.č. 
4058/3,4044/17, 4063/7, 4044/16 - lesní pozemek.  
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5. S přeložkou komunikace V35. označenou jako plochy ID 70, 71, 72, 73, 74/DS navrhuji v novém územním plánu již 
nepočítat a zahájit proces vedoucí k vyřazení této stavby z plánů kompetentních orgánů. Město Rožnov p.R a obec 
Dolní Bečva již takto naplánované obchvaty minulými exekutivami zrušily.  

 
Vyhodnocení připomínky:  

- Připomínce se nevyhovuje v rozsahu části 1., 3, 5.  
 

- Připomínka – část 2.- je bezpředmětná v rozsahu pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří,  
Připomínka – část 2.- nevyhovuje se požadavku na zařazení pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří do ploch SO.3 – 
plochy smíšené obytné vesnické.  
Připomínce – část 2., týkající se pozemku parc. č. 4093/42, se nevyhovuje 
 

- Připomínka – část 4. – vyhovuje se částečně pouze v rozsahu části pozemku parc. č. 4023 a 4022/1 v k.ú. Zubří, 
připomínce týkající se zbývající části pozemku parc. č. 4023 a 4022/1 v k.ú. Zubří se nevyhovuje 

 
Odůvodnění: 
P.  podal po veřejném projednání obsahově shodnou připomínku, jako podala p.  dle § 50 stavebního zákona dne 19.9.2013. 
Tato připomínka byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 35.  
 
Odůvodnění 1., 2., 3. a 5. části připomínky č. 2: 
V rámci pořizování územního plánu Zubří nebylo v návrhu územního plánu žadateli vyhověno v žádosti o zařazení pozemků 
parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, 4009, 4023 a 4022/1  v k.ú. Zubří do ploch SO.3 – ploch smíšených obytných. V případě 
pozemků parc. č. 1485, 1482, 1479/3, 4093/42, části 4009 a 4022/1 v k.ú. Zubří se jejich využití jako neurbanizované území - 
plocha zemědělská z původního územního plánu novým územním plánem nezměnilo, tyto pozemky byly dle nového ÚP 
v dokumentaci pro společné jednání zařazeny rovněž v plochách Z – plochy zemědělské. V případě části  pozemku parc. č. 
4009 se změnilo jeho využití z plochy bydlení z původního ÚP na plochu Z – plocha zemědělská v dokumentaci pro společné 
jednání. Pozemek parc. č. 4023 v k.ú. Zubří je v původním ÚPN SÚ zahrnutý do plochy krajinné zeleně, dle nového ÚP je 
rovněž v ploše K – plocha krajinné zeleně.  
 
1. Pozemky parc. č. 1485 a 1482, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Nové zastavitelné plochy na 

pozemcích parc. č. 1485 a 1482 nelze do návrhu územního plánu Zubří zahrnout z důvodu nutnosti oddělení ploch pro 
obytnou funkci od ploch výroby. V plochách zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, 
zařízení a opatření pro zemědělství. 

2. Pozemek parc. č. 1479/3, navazující na stávající plochu výroby, byl na základě připomínky ke společnému jednání 
prověřen. Jelikož pozemek navazuje na stávající plochu výroby a i jižně od pozemku přes místní komunikaci se nachází 
plocha výroby, byl pozemek přiřazen k ploše výroby V – plochy výroby a skladování jako součást zastavěného území. 
Pozemek nelze s ohledem na existenci plochy stávající výroby zařadit do ploch smíšených obytných, lze však na něm v 
rámci plochy výroby povolit některé ze zemědělských staveb, které má žadatelka v úmyslu realizovat. 
Pozemek parc. č. 4093/42 - funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Jedná se o rozsáhlý meliorovaný 
zemědělský pozemek (zábor ZPF) podél silnice na Staré Zubří, v migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 
2000. Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona a se základní koncepcí rozvoje území obce (ÚP Zubří, Návrh - textová 
část, kap. B.1), která stanoví „zachovat prostupnost území ve směru sever – jih (migrační koridor) a respektovat 
urbanistické členění na části Zubří a Staré Zubří, dále v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR. Dle Politiky územního 
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 je republikovou prioritou pro územní plánování vytvářet územní podmínky pro 
zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka a omezovat nežádoucí srůstání sídel s 
ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

3. Pozemek parc. č. 4009, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. Jedná se o zemědělský pozemek (zábor ZPF) v 
migračním koridoru velkých šelem, v území NATURA 2000. Požadavek je v rozporu s § 18 stavebního zákona. V plochách 
zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, zařízení a opatření pro zemědělství.  

4. Na základě této části připomínky byla znovu prověřena možnost zařazení části pozemku parc. č. 4023 a 4022/1 v k.ú. Zubří 
do ploch umožňujících stavbu rodinného domu a do dokumentace pro opakované veřejné projednání byla zapracována 
lokalita SO.3 č. 56.  

 Dotčený orgán SCHKOB byl požádán o stanovisko k zařazení tohoto pozemku do návrhu územního plánu podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., SCHKOB vydala dne 4.12.2014 k ploše SO.3 č. 56 stanovisko pod č.j. 5354/BE/2014, ve kterém 
konstatuje, že je možné vyloučit, že zařazení této plochy může mít vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti 
EVL. Následně byl o stanovisko dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. požádán Krajský úřad Zlínského kraje, který dne 
17.12.2014 pod č. j. KUZL 72871/2014 vydal kladné stanovisko k zařazení plochy SO.3 č. 56 do projednání. Doplnění 
posouzení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno. 

 Zbývající část pozemků parc. č. 4023 a 4022/1 v k.ú. Zubří nebyla zahrnuta do projednání, odůvodnění - funkční využití 
zbývající část pozemku parc. č. 4023 - Plochy krajinné zeleně K - se nemění, jedná se o stávající plochu krajinné zeleně v 
blízkosti vodního toku. Rovněž zbývající část pozemku parc. č. 4022/1, funkční využití - Plochy zemědělské Z - se nemění. 
V případě pozemku parc. č. 4022/1 se jedná o meliorovaný zemědělský pozemek (zábor ZPF) v území NATURA 2000, bez 
možnosti napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. Návrh je v rozporu s § 18 stavebního zákona. V plochách 
zemědělských je však možné v odůvodněných případech umístit stavby, zařízení a opatření pro zemědělství. 

5. V případě koridoru - plochy DS č. 70, 71, 72, 73, 74 se jedná o koridor pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní 
infrastruktury - plochu silniční dopravy - koridor nadmístního významu pro komunikaci I/35, který je do územního plánu 
zařazen na základě platných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Projektant má povinnost převzít záměry z nadřazené 
dokumentace a zapracovat do územního plánu. Trasa v návrhu územního plánu je zpřesněním tohoto koridoru a vychází z 
Technické studie "Silnice I /35 Zubří - Rožnov pod Radhoštěm", která byla zpracována firmou Dopravoprojekt Ostrava spol. 
s r.o. v r. 2004. 

 
 
Připomínka – část 2.-  je již bezpředmětná v rozsahu pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří, na základě námitky ke společnému 
jednání došlo k úpravě funkčního využití na pozemku parc. č. 1479/3, tento pozemek byl již po společném jednání zařazen do 
ploch V – plochy pro výrobu a skladování, požadavek na zařazení pozemku parc. č. 1479/3 v k.ú. Zubří do ploch SO.3 – plochy 
smíšené obytné vesnické byl po společném jednání zamítnut. 
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Připomínka č. 3 ze dne 18.7.2014 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří podala p spolu s p. (není vlastníkem pozemku) námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p.  k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p., který není majitelem pozemku, bylo vyhodnoceno jako připomínka. 
 
Znění připomínky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2462 v k. Ú. Města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 odst. 
2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto námitky k 
projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2462 v k. Ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že projektant zcela chybně vyhodnotil možnost zařadit pozemek parcely č. 2462 do ploch 
určených pro bydlení.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, nebo se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který projektant nezařadil pozemek parcely č. 2462 do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, 
že chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2462 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná sít' ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu. Tímto Vás žádáme o prošetření 
námitky, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
P.  spolu s p.  podali připomínku dle § 50 stavebního zákona proti nezařazení pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří  již dne 
30.8.2013, připomínka p. a p.  byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 5.  
 
Odůvodnění připomínky č.3  podané po veřejném projednání - viz odůvodnění připomínky č. 5, podané dle § 50 stavebního 
zákona po společném jednání. 
Co se týká žádosti o nové posouzení možnosti zařazení pozemku do ploch určených k bydlení, tato žádost byla shodně 
vyhodnocena již v předchozím projednání tohoto územního plánu – byla zamítnuta. Územní plán zpracovává projektant – 
urbanista, který má odborné vzdělání pro tuto činnost a který navrhuje řešení územního plánu na základě svých odborných 
kompetencí. 
Přestože se tedy žadatelům jeví, že jejich pozemek splňuje všechny předpoklady pro výstavbu rodinného domu, je na 
odborníkovi - urbanistovi, aby posoudil, zdali tento pozemek opravdu pro výstavbu vhodný je v širším kontextu a rovněž 
s ohledem na umístění pozemku v krajině, hustotu zastavění, na napojitelnost na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. 
Územní plánování je koncepční činnost zahrnující mnoho aspektů, nelze posuzovat samostatně jednotlivé pozemky jako 
vhodné pro zastavění bez vazby na sousední plochy, celkové urbanistické řešení a koncepci rozvoje obce. Vzhledem k velkému 
množství možností musí projektant ve spolupráci s obcí nalézt optimální urbanistické řešení a na zastupitelstvu obce je, aby 
z možných řešení určila to, které je pro obec nejvhodnější.  
 
 
 

 

Připomínky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. při opakovaném veřejném projednání 
 
Připomínka č. 1 ze dne 26.1.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří podala p. spolu s p.  (není vlastníkem pozemku)  námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p.  k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p. , který není majitelem pozemku, bylo vyhodnoceno jako připomínka č. 1 k opakovanému veřejnému projednání. 
 
Znění připomínky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2462 v k. ú. Města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 odst. 
2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tyto námitky k 
projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2462 v k. Ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že je zcela chybné vyhodnocení možnost zařadit pozemek parcely č. 2462 do ploch určených 
pro bydlení.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
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přírody a krajiny, nebo se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který nebyl pozemek parcely č. 2462 zařazen do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, že 
chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2462 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná sít' ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu. Tímto Vás žádáme o prošetření výše 
uvedených důvodů, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
P. a p.  podali připomínku dle § 50 stavebního zákona proti nezařazení pozemku parc. č. 2462 v k.ú. Zubří  již dne 30.8.2013, 
tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 5.  
Dále podala p.  p.  námitku dle § 52 stavebního zákona dne 18.7.2014 jako námitku č. 36, podání p.  bylo po veřejném 
projednání vyhodnoceno jako připomínka č. 3. Obsahově shodnou námitku dali podatelé i po opakovaném veřejném projednání 
dne 26.1.2015 jako námitku č. 1, podání p.  bylo po opakovaném veřejném projednání vyhodnoceno jako připomínka č. 1. 
 
Odůvodnění připomínky č.1, podané po opakovaném veřejném projednání, viz odůvodnění připomínky č. 3, podané dle § 52 
stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
 
 
 
Připomínka č. 2 ze dne 26.1.2015 
 
 
Jako vlastník pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří podala p.  spolu s p. (není vlastníkem pozemku) námitku proti nezařazení 
pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do návrhu územního plánu pro bydlení.  
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítající p.  k pozemkům je podání vyhodnoceno jako námitka. Podání 
p., který není majitelem pozemku, bylo vyhodnoceno jako připomínka č. 2 k opakovanému veřejnému projednání. 
 
Znění připomínky: 
Jako vlastníci pozemku parcely č. 2463 v k. ú. Města Zubří přímo dotčení návrhem řešení podáváme v souladu s ust. § 52 odst. 
2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o 
vysvětlení k projednávanému návrhu územního plánu města Zubří.  
Dle sdělení MÚ Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, nebyl pozemek parcela č. 2463 v k. ú. Zubří 
zařazen projektantem do návrhových ploch bydlení z důvodu, že pozemek se nachází v ploše zemědělské, na území se 
zvýšenou ochranou krajinného rázu, části pozemku je veden koridor ÚSES a chybí napojení pozemku na dopravní a technickou 
infrastrukturu.  
Námitku podáváme z důvodu, že je zcela chybné vyhodnocení možnost nezařadit pozemek parcely č. 2463 do ploch určených 
pro bydlení.  
Pokud své stanovisko opírá o to, že pozemek se nachází v území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, pak znovu dokládáme 
kopii závazného stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 05.10.2006 k možnému umístění stavby 
rodinného domu na předmětném pozemku. Upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že se pozemek nachází na území chráněné 
krajinné oblasti Beskydy, ve smyslu ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny právě Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy a její 
stanovisko ve vztahu k řešení jednotlivých ploch by tak mělo být pro projektanta zpracovávajícího územní plán závazné 
a měl by z něho vycházet a o ně se opírat.  
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy ve svém stanovisku souhlasí s možnou výstavbou na pozemku z důvodu, že 
předmětný pozemek navazuje na zastavěnou plochu. SCHKO ve svém stanovisku po ověření situace na místě samém 
dospěla k závěru, že zařazením pozemku parcely č. 2463 do ploch určených pro umístění rodinného domu nedojde k 
narušení krajinného rázu dané lokality a vydala pro možné umístění stavby na daném pozemku souhlas dle ust. § 12 
odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona o ochraně přírody krajiny formou závazného stanoviska.  
Na základě výše uvedeného žádáme, aby projektant a následně pořizovatel územního plánu znovu posoudili možnost 
zařazení pozemku do ploch určených pro rodinné bydlení z hlediska možného dotčení zájmů na úseku ochrany 
přírody a krajiny, neboť se domníváme, že jediným správním orgánem, který je oprávněn odborně posoudit a 
vyhodnotit možný dopad navrhované stavby do řešeného území z hlediska možného dotčení krajinného rázu je pouze 
dotčený orgán hájící veřejné zájmy dle zákona o ochraně přírody a krajiny, tj. SCHKO.  
Chybným je i další důvod, pro který projektant nezařadil pozemek parcely č. 2463 do ploch pro výstavbu rodinného domu, a to, 
že chybí napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu.  
Považujeme za nutno zdůraznit, že pozemek parcely č. 2463 je přístupný po řádné pozemní komunikaci, je dostupná síť ČEZ, 
na pozemku je studna a odpadní vody je možno řešit ČOV nebo žumpou.  
Dále bychom chtěli upozornit, že jsme se setkaliv 11/2014 (v budově MěÚ Zubří) s Ing. Pavlem Plíškem a mluvili jsme 
o našem problému. Bylo nám řečeno, že on jako zpracovatel pozemkových úprav nevidí problém, náš požadavek 
zařadit do pozemkových úprav. 
Na změnu ÚP čekáme 9 let a prozatím to byly jen neustálé sliby. V r. 2007 nám byl požadavek zamítnut, že prioritou je 
železniční přejezd do města Zubří. V r. 2011 byla Vaše odpověď, že  všechny žádosti jsou přesunuty na rok 2013, kdy 
bude velká změna v ÚP. V listopadu 2013 nám bylo řečeno, že jsme v ÚP města Zubří. Když jsem v lednu 2014 zjistila 
(informovala jsem se na ÚP a Odboru výstavby Rožnov pod Radh.), že tam nejsme zařazeni. Volala jsem p. 
Randusovi (bývalý starosta), který mě tuto informaci řekl v listopadu 2013. Ptala jsem se, jaký je důvod, že se situace 
změnila. Do dnešního dne jsem nedostala odpověď... 
 
Závěrem ještě jednou zdůrazňujeme, že pozemek přímo navazuje na zastavěnou plochu.  
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Tímto Vás žádáme o prošetření výše uvedených důvodů, aby bylo přihlédnuto k těmto skutečnostem.  
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  
 
Odůvodnění: 
P.  a p. podali připomínku proti nezařazení pozemku parc. č. 2463 v k.ú. Zubří do projednání již dne 20.8.2013 dle § 50 
stavebního zákona po společném jednání, tato byla po společném jednání vyhodnocena jako připomínka č. 2, připomínce nebylo 
vyhověno a pozemek nebyl zahrnut do projednání.  
Dále podala p.  p. námitku dle § 52 stavebního zákona po veřejném projednání dne 17.7.2014 jako námitku č. 28, námitka byla 
opět zamítnuta, podání p.  bylo po veřejném projednání vyhodnoceno jako připomínka č. 1. Obsahově shodnou námitku dali 
podatelé i po opakovaném veřejném projednání dne 26.1.2015 jako námitku č. 2, podání p.  bylo po opakovaném veřejném 
projednání vyhodnoceno jako připomínka č. 2. 
 
Odůvodnění připomínky č. 2 podané po opakovaném veřejném projednání - viz odůvodnění připomínky č. 1, podané dle § 52 
stavebního zákona po veřejném projednání. 
 
Co se týká zpracování pozemkových úprav, které projednává Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, zařazení 
pozemku do pozemkových úprav, řešících přístupy na zemědělské pozemky a odvodnění pozemků, nemá vliv na projednání 
pozemku územním plánem. 
Pozemek se nachází ve volné krajině, netvoří proluku mezi zastavěnými stavebními pozemky a navazuje na zastavěné území 
pozemku rodinného domu pouze v šířce cca 15 m. Přestože tedy pozemek v  omezeném rozsahu přímo navazuje na plochu 
zastavěnou jedním rodinným domem, neznamená to, že tento pozemek bude do územního plánu zařazen jako stavební – viz 
odůvodnění výše.  
 
Územní plán je pořizován v souladu s §§ 43 - 54 stavebního zákona.  
Projednání návrhu územního plánu a posouzení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území bylo oznámeno v souladu se 
stavebním zákonem veřejnou vyhláškou jak ve fázi společného jednání, tak před veřejným projednáním a opakovaným veřejným 
projednáním, dokumentace návrhu územního plánu byla zveřejněna v rámci všech projednání dálkovým přístupem a byla 
vystavena k nahlédnutí na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP a na MěÚ Zubří. Občané měli možnost se v průběhu 
projednání s územním plánem seznámit a vyjádřit se k němu, vlastník pozemku - této možnosti využila a podala připomínku jak 
ke společnému jednání, tak námitku k veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání. Pořizovatel ve spolupráci s 
určeným zastupitelem se připomínkou zabýval, připomínka byla vyhodnocena. Vyhodnocení připomínek a námitek bude součástí 
Opatření obecné povahy, které schvaluje zastupitelstvo města Zubří. Po vydání územního plánu je opatření obecné povahy v 
souladu se správním řádem zveřejněno k nahlédnutí jako nedílná součást územního plánu, kde do něj může každý nahlédnout u 
správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, t.j. Městský úřad Zubří, dále na MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, OV a ÚP, 
a dále v elektronické podobě na stránkách www.roznov.cz, aby každý, tedy i podatelka, se s ním mohl seznámit.  
Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek se v souladu se stavebním zákonem nezasílá podatelům jednotlivě, 
povinností pořizovatele není v souladu se stavebním zákonem písemně informovat podatele o průběhu projednání a 
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách. 
 
 
 
 
 

Připomínky dotčených orgánů, podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. při opakovaném veřejném 
projednání  
 
Dotčené orgány dle § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatní ve lhůtě do 7 dnů od veřejného projednání stanoviska k částem 
řešení, které byly od společného, resp. veřejného projednání změněny. Podání, které se netýkalo částí, které byly od 
společného, resp. veřejného projednání změněny, bylo vyhodnoceno jako připomínka. 
 
 
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín 
ze dne 16.1.2015, č.j.  SPU 017022/2015 
 
Znění připomínky: 
Podáním ze dne 18.12.2014 obdržel SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín pozvání na opakované veřejné projednání 
návrhu opatření obecné povahy – Územního plánu Zubří. 
V souladu s § 19 písm. k) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů jsme vás 
informovali o skutečnosti, že v současné době probíhá v k.ú. Zubří komplexní pozemková úprava (KoPÚ).  
Zpracovatelem návrhu KoPÚ je společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, Brno, PSČ 638 00, projektant KoPÚ 
Ing. Daniel Tomana. 
Součástí návrhu KoPÚ je i zpracování plánu společných plánu společných zařízení (PSZ), který byl schválen na 18. zasedání 
Zastupitelstva města Zubří dne 5.12.2013. Součástí PSZ je mimo jiné i 40 polních cest CP1 – CP40, které by se měly po 
skončení řízení o KoPÚ v budoucnu realizovat. 
Porovnáním zpracovaného PSZ s návrhem územního plánu byly zjištěny tyto nesrovnalosti: chybí některé úseky lesních a 
polních cest, tedy CP1, CP2, CP3, CP13, CP16, CP17, CP18, CP19, CP23, CP24, CP25, CP29, CP34. 
Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li návrh společných zařízení ze závažných 
důvodů v souladu s územně plánovací dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu (§9, odst. 15 zákona č. 
139/2002). 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se nevyhovuje  

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Odůvodnění: 
Požadavku nebylo vyhověno, požadavek zapracování polních cest do územního plánu nebyl vznesen v zadání územního plánu 
ani v předcházejících stupních projednání územního plánu, tedy společném jednání a veřejném projednání, byl uplatněn až k 
opakovanému veřejnému projednání. Z tohoto důvodu byl vyhodnocen jako připomínka.  
Umístění polních cest v plochách zemědělských, lesních, v plochách krajinné zeleně a přírodních je v souladu s návrhem 
územního plánu Zubří jako přípustná činnost ve všech těchto plochách, podrobnosti typu návrhu nezpevněných polních a 
lesních cest se do územního plánu nezakreslují. Po realizaci komunikací dle PSZ bude možné komunikace, zapsané v KN, 
zapracovat do územního plánu jako plochy dopravy. 
 
 
 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 9.2.2015, č.j. 05635/BE/2015-2 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen agentura) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 78 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“), vydává ve smyslu ustanovení § 53 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v souladu 
s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g zákona na základě vaší výzvy o stanovisko návrhu řešení námitek a vyhodnocení připomínek 
k upravenému návrhu územního plánu Zubří, k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny, toto stanovisko: 
- v grafické části byla doplněna plocha SO.3 č. 56 na pozemku parc. č. 4022/1. Správa souhlasí s návrhem. 
Jedná se o plochu II. zóny CHKO Beskydy, která ze severní strany bezprostředně navazuje na zastavěné území. Vzhledem 
k podmínkám v území budou tímto možnosti zástavby v této lokalitě vyčerpány. 
Ostatní změny, které jsou popsány v návrhu řešení se vztahují k pozemkům nacházejícím se mimo území Chráněné krajinné 
oblasti. 

vzato na vědomí 
 

 
Znění připomínky: 
V rámci vyřizování stavební agendy byla v lednu 2015 na Správu doručena žádost o provedení el. přípojky. Při té příležitosti 
bylo zjištěno, že v území jsou osazeny objekty, ke kterým se Správa CHKO Beskydy jako dotčený orgán nevyjadřovala. Na tyto 
stavby nebylo vydáno řádné stavební povolení. Zmiňujeme, že v této záležitosti byl dán podnět o provedení státního dozoru. 
Jedná se o II. zónu CHKO Beskydy, kde se stavby umísťují pouze výjimečně. 
Legalizaci staveb provedených bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného stavebním zákonem Správa 
CHKO Beskydy považuje za sporný úkon, neboť zvýhodňuje občany, kteří porušují zákon před těmi, kdo zákony respektují a 
dodržují. 
V grafické části návrhu dokumentace pro opakované veřejné projednání je pozemek parcely č. 3079 a část parcely č. 3157/6 
zakreslen do zastavěných ploch. 
V tomto území požadujeme zastavěné území nenavyšovat a ponechat tak, jak bylo zakresleno v původní platné územně 
plánovací dokumentaci. 
 
Vyhodnocení připomínky:  
připomínce se vyhovuje částečně v rozsahu části pozemku parc. č. 3157/6 v k.ú. Zubří. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek na vyloučení zastavěného území na pozemcích parc. č. 3079 a na části parcely č. 3157/6 nebyl vznesen 
v předcházejících stupních projednání územního plánu, tedy ve společném jednání ani veřejném projednání, byl uplatněn až k 
opakovanému veřejnému projednání. Z tohoto důvodu byl požadavek vyhodnocen jako připomínka.  
Co se týká pozemku parc. č. 3079 v k.ú. Zubří, v následném stanovisku z 17.4.2015, č.j. 01633/Be/2015-2 SCHKOB přehodnotila 
své stanovisko a se zahrnutím pozemku parc. č. 3079 v k.ú. Zubří do zastavěného území souhlasí. 
V rozsahu pozemku parc. č. 3157/6 v k.ú. Zubří bude připomínce vyhověno a v pokynech pro dokončení návrhu územního 
plánu bude předepsáno vyloučení zastavěného území na části pozemku parc. č. 3157/6 v k.ú. Zubří. 
 

 

 
 
 
 
V souvislosti s vydáním OOP č. 01/2015 - Územního plánu Zubří končí platnost Územního plánu 
sídelního útvaru Zubří, který byl schválen obecním zastupitelstvem Zubří dne 20.02.1996 usnesením 
č. 8/96, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 18/1996 s účinností od 
22.6.1996‚ včetně jeho změn. 

 

 

 

POUČENÍ 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může dle § 173 odst. 1 správního řádu nahlédnout 
každý u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. 



Opatření obecné povahy č. 01/2015 - Územní plán Zubří 

 - 149 - 

Proti Územnímu plánu Zubří, vydanému formou opatření obecné povahy, nelze v souladu s 
ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………      ………………………….. 

  starosta města         místostarosta města 

 

 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy: 

Příloha č. I.A — Územní plán - návrh - textová část 
Příloha č. I.B  — Územní plán - návrh - grafická část 
Příloha č. II.A — Územní plán - odůvodnění - textová část 
Příloha č. II.B  — Územní plán - odůvodnění - grafická část 
Příloha č. III — Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, č.j. KUZL 80290/2013 

 
 

Ostatní přílohy: 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.  

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 
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