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Návrh opatření obecné povahy č. 01/2018 

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZUBŘÍ 
 
 
Zastupitelstvo města Zubří dne 7.6.2018 usnesením č. ZM 23/04 jako příslušný správní orgán ve 
smyslu 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“), za použití § 55 odst. 
1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ust. § 13 a 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 

 

v y d á v á 
 

Změnu č. 2 územního plánu Zubří 
 

obsahující 

textovou část návrhu Změny č. 2 územního plánu Zubří, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. I.A. 
 
Jedná se o změnu územního plánu Zubří, který byl vydán opatřením obecné povahy č. 01/2015 dne 
18.9.2015 a nabyl účinnosti dne 3.10.2015. 

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 
I. Projednání a řízení 
 
Zastupitelstvo města Zubří schválilo dne 15.9.2016 pod usn. č. ZM 10/06 v souladu s § 6 odst. 5 písm. 
a) ve spojení s § 44 písm. a) stavebního zákona, pořízení změny č. 1 územního plánu Zubří a 
21.9.2016 požádalo Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování o 
pořízení této změny. Jedním z požadavků na změnu ÚP byla úprava regulativů v ploše O – plochy 
občanské vybavenosti a SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické. 
Dne 30.1.2017 požádalo Město Zubří Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a 
územního plánování, o přednostní projednání změny regulativů v ploše O a SO.3. S ohledem na 
pořadí podávaných žádostí bylo projednání tohoto požadavku zahájeno jako projednání změny č. 2 
územního plánu Zubří (dále jen „změna č. 2 ÚP Zubří“).  
Určeným zastupitelem města Zubří pro spolupráci s pořizovatelem byl ustanoven Ing. Lubomír Vaculín 
(usnesení zastupitelstva města Zubří č. ZM 3/05 ze dne 12.2.2015).  

 

stepanov
Text napsaný psacím strojem
26.6.2018



Návrh opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změna č. 2 územního plánu Zubří 

 - 2 - 

 

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Zubří byl zpracován ve spolupráci s určeným zastupitelem a 
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o jeho projednávání bylo vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 16.2.2017 do 20.3.2017 a na úřední desce 
Městského úřadu Zubří od 20.2.2017 do 23.3.2017. Dotčený orgán Krajský úřad Zlínského kraje, 
oddělení hodnocení ekologických rizik při pojednávání návrhu zadání ve svém stanovisku č.j. KUZL 
13198/2017 ze dne 16.3.2017 neuplatnil požadavek na zpracování posouzení z hlediska vlivů na 
životní prostředí a 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 Zubří schválilo zadání změny 
č. 2 územního plánu Zubří dne 18.5.2017 pod č. usnesení ZM 15/07. 

Návrh změny č. 2 územního plánu Zubří (dále jen „návrh“) zpracovala na základě schváleného zadání 
změny č. 2 ÚP Zubří firma STEMIO a.s., Lazarská 1718/3, Praha 1, statutární zástupce Ing. arch. 
Vladimír Pokluda, předseda představenstva. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo 
zpracováváno. 
 
Pořizovatel projednal zpracovaný návrh dle příslušných ustanovení stavebního zákona a správního 
řádu. V souladu s § 50 odst. 2 stavebního zákona oznámil místo a dobu konání společného jednání 
dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Zubří a sousedním obcím jednotlivě dopisem č. j. MěÚ-
RpR/32533/2017 ze dne 21.9.2017 a doručil návrh změny č. 2 ÚP Zubří veřejnou vyhláškou. Návrh 
byl ve smyslu § 50 odst. 3 ve spojení s § 20 stavebního zákona 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 č.j. MěÚ-
RpR/32600/2017 - oznámení o projednání návrhu změny č. 2 ÚP Zubří - byla vyvěšena na úřední 
desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (od 21.9.2017 do 6.11.2017) a na úřední desce 
Městského úřadu Zubří (od 25.9.2017 do 10.11.2017) a ve stejném termínu zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Společné jednání o návrhu se uskutečnilo 10.10.2017 na Městském 
úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, v zasedací místnosti Odboru výstavby a územního plánování. 
 
Po společném jednání obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a připomínky občanů a 
dalších subjektů.  

K návrhu změny č. 2 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 zemědělství, lesního 
hospodářství, myslivosti a rybářství  - koordinované stanovisko  

 - Státní pozemkový úřad, Praha  
 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
 - Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy  
 - Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odb. ochrany územních zájmů  
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní pracoviště Vsetín  
 - Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
 
Připomínky občanů ani jiné připomínky nebyly v rámci společného jednání uplatněny. 
 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů je obsaženo v části II. Výsledek přezkoumání návrhu 
změny č. 2 územního plánu Zubří, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 
Vyhodnocení připomínek občanů podle § 50 stavebního zákona nebylo zpracováváno. 
 
Pořizovatel zaslal dne 13.11.2017 v souladu s § 50, odst. (7) stavebního zákona Krajskému úřadu, 
odboru územního plánování a stavebního řádu Návrh změny č. 2 územního plánu Zubří, stanoviska a 
připomínky podané k tomuto Návrhu změny č. 2 jako podklad pro vydání stanoviska.  

Stanovisko nadřízeného orgánu - Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a 
stavebního řádu - k návrhu změny č. 2 územního plánu Zubří 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 21.11.2017 pod č.j. KUZL 79303/2017. 
Vyhodnocení stanoviska Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí části II. Výsledek přezkoumání 
návrhu územního plánu Zubří, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 

http://www.roznov.cz/
http://www.roznov.cz/
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Po obdržení stanovisek dotčených orgánů ke společnému jednání o návrhu změny č. 2 územního 
plánu dle § 50, odst. (3) stavebního zákona vyhodnotil pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem výsledky projednání návrhu a zajistil upravení návrhu dle § 51 odst. (1) ve znění 
pozdějších předpisů. „Pokyny pro úpravu návrhu změny č. 2 ÚP Zubří před veřejným projednáním“, 
zpracované na základě Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů byly projednány s určeným 
zastupitelem Ing. Vaculínem dne 13.12.2017. Na základě pokynů došlo k těmto změnám v 
dokumentaci: 

 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny: 
 
Odůvodnění - textová část 
 
- byly provedeny pouze drobné opravy textu – v několika případech byla plocha O – plochy 
občanského vybavení omylem uvedena jako BH – plochy bydlení hromadného, bylo v dokumentaci 
opraveno  

 

 

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 19.12.2017 do 31.1.2018 a na úřední desce Městského 
úřadu Zubří od 20.12.2018 do 31.1.2018 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, umožňujícím 
dálkový přístup. Územní plán Zubří 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 23.1.2018 v sále Muzea Zubří, u veřejného projednání byl poskytnut 
výklad územního plánu. Do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 30.1.2018, mohly dotčené orgány a 
krajský úřad uplatnit stanoviska a připomínky k částem, které byly od společného jednání změněny a 
občané mohli uplatnit připomínky a námitky. Pořizovatel obdržel následující 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   
- souhlasné stanovisko s návrhem změny č. 2 ÚP 
Zubří k částem, které byly od společného jednání 
změněny, z hlediska souladu se ZÚR a PÚR 

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

 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
      - bez připomínek 
 - Státní pozemkový úřad, Praha  - bez připomínek 
 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem v souladu s ustanovením § 53 
odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního 
plánu Zubří. Jelikož v průběhu projednání nebyly podány žádné připomínky ani námitky, jak po 
společném jednání, tak ve fázi veřejného projednání, nebyl zpracováván návrh rozhodnutí o 
námitkách ani vyhodnocení připomínek dle § 53, odst. 1 stavebního zákona. Z tohoto důvodu 
pořizovatel upustil od zaslání návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu. 
 
Po veřejném projednání, na kterém nebyly podány žádné připomínky a námitky, již nebyla 
dokumentace upravována.  
 
 

http://www.roznov.cz/
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Zpracovaná změna územního plánu obsahuje část návrhovou a odůvodnění. Jelikož je změnou 
územního plánu řešena pouze úprava regulativů, obsahuje návrh změny č. 2 pouze textovou část, 
grafická část nebyla zpracovávána.  
 
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 pouze textovou část.  
Návrh změny č. 2 územního plánu Zubří je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako 
příloha č. I.A - textová 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 předpokládaných důsledcích 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Zubří je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy 
jako příloha č. II.A -  Odůvodnění - textová část. 
Součástí odůvodnění je rovněž úplné změnové znění textové části návrhu změny č. 2 ÚP Zubří, toto je 
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy pod označením II.A/1 - textová část. 

 
Odůvodnění opatření obecné povahy – změny č. 2 územního plánu Zubří, zpracovaného projektantem 
- dále pořizovatel doplňuje o následující: 
 
 
 
II. Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 2 územního plánu Zubří: 

 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 2 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  

Návrh změny č. 2 územního plánu Zubří je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR (PÚR), 
schválenou vládou ČR usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 ve znění Aktualizace č. 1, schválené 
usnesením vlády ČR č. 276 dne 15. dubna 2015 a zveřejněné způsobem,  umožňujícím dálkový 
přístup dne 16.4.2015. Toto je podrobně popsáno v textové části přílohy č. II.A - Odůvodnění 
změny č. 2 územního plánu Zubří, kapitola A.1. 

 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – se Zásadami územního 
rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK)  

Návrh změny č. 2 územního plánu Zubří je v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem - se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje (ZÚR ZK) vydanými usnesením č. 
0761/Z23/08 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008 a jejich aktualizací, vydanou 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.09.2012 usnesením č. 0749/Z21/12 s nabytím účinnosti 
dne 05.10.2012, jak je podrobně popsáno v textové části přílohy č. II.A - Odůvodnění změny č. 2 
územního plánu Zubří, kapitola A.2. 

 

b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování dle § 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona 

Návrh změny č. 2 územního plánu Zubří respektuje cíle a úkoly územního plánování vyjádřené 
v ust. § 18 a 19 stavebního zákona, touto změnou je řešena pouze podmíněná přípustnost 
hromadného bydlení v plochách občanského vybavení (O) a v plochách smíšených obytných 
vesnických (SO.3). 
Návrhem jsou vytvořeny podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel obce včetně zohlednění vazeb na sousední území. Snahou je zajištění a 
uspokojení potřeb obyvatel tak, aby nebyly ohroženy podmínky života následujících generací. 
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c) Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů dle § 53 
odst. 4 písm. c) stavebního zákona 

Pořizovatel přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a konstatuje, že návrh změny č. 
2 územního plánu Zubří je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Obsah návrhu změny č. 2 územního plánu Zubří ve členění na návrh - 
textová část a odůvodnění - textová část, odpovídá členění v 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. Pořizovatel rovněž konstatuje soulad s 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších 
předpisů, jelikož návrh splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a upřesňuje v souladu s 
vyhláškou plochy s rozdílným způsobem využití – plochy občanské vybavenosti (O) a plochy 
smíšené obytné vesnické (SO.3), toto upřesnění slouží k omezení střetů vzájemně neslučitelných 
činností jednotlivých ploch. Je odůvodněno projektantem v textové části přílohy č. II.A – 
Odůvodnění změny č. 2 územního plánu Zubří, kap. C.1.  
 
 

d) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

Návrh změny č. 2 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 změny č. 2  
územního plánu Zubří - viz následující Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, připomínek 
sousedních obcí dle § 50 odst. 2 a 7 a § 51 zák. 183/2006 Sb. 
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 dle § 50 odst. 2 a § 51 zák. 183/2006 Sb.  
 
Společné jednání se uskutečnilo v souladu s § 50 stavebního zákona dne 10.10.2017. 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 21.11.2017, č.j. KUZL 79303/2017 

 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Zubří  
 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu územního 
plánování byl dne 21.09.2017 v souladu s ust. § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložen návrh Změny č. 2 Územního plánu Zubří (dále jen ÚP).  
Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny 
dne 14.11.2017 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 2 ÚP Zubří 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).  
 
Základní identifikační údaje  
Pořizovatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, oddělení územního plánu, Letenská 
1918, Rožnov pod Radhoštěm  
Projektant: Ing. arch. Vladimír Pokluda, STEMIO a.s, Lazarská 1718/3, 11000 Praha1, pracoviště Zlín: J. Staši 165, 763 02 Zlín 
- Malenovice  
Datum vyhotovení: srpen 2017  
Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Zubří 
  
 Předmět změny:  
- úprava regulativů pro plochy občanské vybavenosti (O) a plochy smíšené obytné vesnické (SO.3) v katastrálním území Zubří. 
Změna se netýká grafické části.  
 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem:  
1. Návrh Změny č. 2 ÚP Zubří:  

Textová část návrhu změny č. 2  
3. Odůvodnění změny č. 2 ÚP Zubří:  

Textová část odůvodnění Změny č.2 ÚP Zubří  
Odůvodnění - Srovnávací text  

5. Stanoviska a připomínky podané k návrhu Změny č. 2 ÚP Zuří.  
 
Posouzení  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 
smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona 2  
souhlasí  
s návrhem Změny č. 2 ÚP Zubří z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vazby, souladu s 
politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  
 
      vzato na vědomí 
 
Odůvodnění  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování posoudil 
návrh Změny č. 2 ÚP Zubří z těchto hledisek:  
a) zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy  
Z hlediska širších vztahů se předložený návrh změny č. 2 územního plánu nedotýká řešení koordinace se sousedními obcemi.  
 
b) soulad s politikou územního rozvoje  
Návrh změny č. 2 ÚP Zubří není v rozporu s požadavky v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č.1 (dále jen 
“PÚR ČR, ve znění Aktualizace č.1“). Priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a konkrétní 
požadavky z ní vyplývající jsou zapracovány v ÚP Zubří.  
 
c) soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
Návrh Změny č.2 ÚP Zubří respektuje požadavky vyplývající ze ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 05.10.2012 (po vydání 
poslední aktualizace). Požadavky jsou zapracovány v ÚP Zubří.  
 
Návrh Změny č. 2 ÚP Zubří není v rozporu se ZÚR ZK zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012.  
 
      vzato na vědomí 
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Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu upozorňujeme, že v 
předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže), proto doporučujeme pořizovateli, aby byl 
návrh Změny č. 2 ÚP Zubří znovu překontrolovaný a před veřejným projednáním upravený:  
- upozorňujeme, že podmínky pro plochy s rozdílným způsobem využití se určují v územním plánu dle Vyhlášky č. 501/2016 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen „Vyhlášky“), a to tak, aby nedocházelo ke kolidujícím činnostem a 
omezily se střety vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a využívání území. Pro plochy občanského 
vybavení samostatně vymezené územním plánem platí podmínky § 6 Vyhlášky, a lze do nich zahrnout pouze ubytování. Pro 
umístění samostatného hromadného bydlení při současném zachování hlavního využití „občanského vybavení“, jsou podmínky 
dány § 8 Vyhlášky, jedná se o plochy smíšené obytné, nikoli jak je navrženo ve Změně č. 2 Územního plánu Zubří, plochy 
občanského vybavení s podmíněně přípustnou činností: „samostatné hromadné bydlení v rozsahu do max. 15 % plochy při 
současném zachování jejího hlavního využití“. Stejný princip vymezování ploch je obsažený v Metodice Zlínského kraje pro 
zpracování územních plánů.  

Výše uvedené doporučení není možné v rámci zpracování změny 
č. 2 řešit. Změna č. 2 územního plánu Zubří obsahuje v návaznosti 
na § 6 odst. 2 zák. 500/2004 Sb., správní řád, pouze textovou část 
a uvedené doporučení změny využití plochy z plochy občanské 
vybavenosti na plochu smíšenou obytnou není řešitelné bez 
zásahu do výkresové části. Doporučení bude respektováno a bude 
předepsáno jeho prověření v další změně územního plánu, která již 
bude obsahovat i výkresovou část. 

 
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a 
rybářství – koordinované stanovisko 
ze dne 11.10.2017, č.j. KUZL 64251/2017 
 
Krajský úřad Zlínského kraje jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti podle 
§ 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 
základě oznámení o společném jednání návrhu změny č. 2 „Územního plánu Zubří“ vydává podle ust. § 4 odst. 7 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto koordinované stanovisko k 
ochraně veřejných zájmů podle jednotlivých zvláštních právních předpisů:  
 
Žadatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování  
 
Charakteristika návrhu:  
Změna č. 2 řeší úpravu textové části - úpravu podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Změnou není 
aktualizováno zastavěné území a nenavrhují se nové návrhové plochy. V rámci změny není měněna výkresová část územního 
plánu. Podstatou změny je řešení hromadného bydlení (bytové domy) v plochách občanského vybavení (O) a plochách 
smíšených obytných vesnických (SO.3) – úprava regulativu.  
 
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,  
k předloženému návrhu změny č. 2 ÚP Zubří, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, v platném znění, uplatňuje souhlasné stanovisko.  
 
Odůvodnění:  
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF, nemáme k předloženým úpravám připomínek, neboť nedochází k 
dotčení pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu.  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany 
ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění,  
k předloženému návrhu změny č. 2 ÚP Zubří, podle ust. § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší vydává souhlasné 
stanovisko.  
 
Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že navržené změny nemohou zásadním způsobem negativně ovlivnit kvalitu ovzduší daného území, 
nemáme připomínky. Případné umístění nových nebo rozšíření stávajících vyjmenovaných stacionárních zdrojů Krajský úřad 
Zlínského kraje posuzuje vždy individuálně s ohledem na lokalizaci ve vztahu k okolní obytné zástavbě.  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na úseku dopravy 
podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  
k předloženému návrhu změny č. 2 ÚP Zubří, vydává souhlasné stanovisko.  
 
Odůvodnění:  
Z hlediska silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové správě příspěvkové organizace Ředitelství 
silnic Zlínského kraje, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín (dále ŘSZK), procházejí řešeným územím silnice III. třídy č. 
III/01877 a III/01878. Úpravy, navržené změnou ÚP č. 2, nejsou s uvedenými silnicemi ve střetu.  
Z hlediska dopravy, silnic II. a III. třídy, nemáme k návrhu ÚP žádné připomínky.  
 
 
Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž 
chrání veřejný zájem, uplatňuje k předloženému návrhu změny č. 2 ÚP Zubří, ve fázi společného jednání kladné koordinované 
stanovisko.  
      vzato na vědomí 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
ze dne 2.7.2014, č.j.  SPU 281138/2014,  

 
Podáním ze dne 21.9.2017 obdržel SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín oznámení společného jednání o návrhu 
opatření obecné povahy - Změny č. 2 územního plánu Zubří.  
V této souvislosti uvádíme, že k navrhované změně nemáme připomínky.  
 
V souladu s ustanovením § 19 písm. c) 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 
sdělujeme, že v k.ú. Zubří probíhá komplexní pozemková úprava (KoPÚ). Součástí návrhu KoPÚ je i plán společných 
zařízení(PSZ), který byl schválen na 18. zasedání Zastupitelstva města Zubří dne 5.12.2013 s jeho následnou aktualizací 
schválenou na 7. zasedání Zastupitelstva města Zubří dne 17.12.2015 a je tak neopomenutelným podkladem pro územní 
plánování ( § 2 zákona č. 139/2002 Sb.), který je nutno respektovat tak, aby byl zajištěn jeho soulad s územním plánem.  
 
V případě potřeby je možno kontaktovat projektanta KoPÚ Ing. Libora Prokeše (tel: 533 033 988),ze zpracovatelské firmy 
AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, Brno, PSČ 638 00.  

 
      vzato na vědomí 

 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Olomouc  
ze dne 9.10.2017, č.j. MZP/2017/570/594 

 
Návrh změny č. 2 ÚP Zubří - stanovisko 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII obdrželo Vaše oznámení o společném jednání o návrhu změny 
č.2 ÚP Zubří, spolu se žádostí o vyjádření. 
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. 
 
      vzato na vědomí 
 
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. 
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 je 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, změna č. 2 Územního plánu Zubří neřeší 
návrhovou plochu nad 10 ha. 

 
Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 3.10.2017, č.j. 03951/BE/2017-2 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (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 v souladu s ustanovením § 47 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 vyjádření ke 
společnému jednání o návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 2 územního plánu Zubří.  
 
Obsahem Změny č. 2 bylo prověřit možnost umístění bytových domů v plochách O – plochy občanského vybavení a SO.3 – 
plochy smíšené obytné vesnické za dodržení podmínek prostorové regulace a stanovit podmínky prostorové regulace pro tyto 
plochy. V případě ploch smíšených obytných vesnických se jedná o uvedení do souladu územního plánu se skutečností, v ploše 
smíšené obytné vesnické se nacházejí dva bytové domy z 50. let 20. století. Tato možnost umístění bytových domů je řešena 
pouze úpravou regulativů, změnou č. 2 není aktualizováno zastavěné území ani nejsou navrhovány nové návrhové plochy. 
Zpráva o uplatňování v této fázi nebyla zpracovávána.  
 
V návrhu zadání Agentura souhlasila s návrhem za předpokladu splnění níže uvedených podmínek: Plochy O – plochy 
občanského vybavení Agentura souhlasí s návrhem za předpokladu, že budou splněny Podmínky prostorového uspořádání a 
základní podmínky ochrany krajinného rázu, tj. že bude zajištěna výšková regulace zástavby v návaznosti na okolní zástavbu. 
Plochy SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické Agentura souhlasí s návrhem pouze v plochách, kde bytové domy už umístěny 
jsou a kde se tudíž jedná o uvedení souladu ÚP se skutečným stavem. Územní plán Zubří obsahuje velké množství 
zastavěných a zastavitelných ploch SO.3, které jsou součástí odlehlých území s ryze vesnickou zástavbou zařazených do III. a 
II. zóny CHKO Beskydy, kde by návrh (umístění bytových domů) bylo v rozporu s ustanovením § 12 zákona (ochrana krajinného 
rázu).  
 
Po prostudování dokumentace ke společnému jednání OOP - Změny č. 2 územního plánu Zubří sdělujeme, že výše 
uvedené podmínky dané Agenturou byly splněny a Agentura nemá připomínek.  
 
      vzato na vědomí 
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Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů  
ze dne 18.10.2017, sp.zn. 77802/2017-8201-OÚZ-BR    MO 214968/2017-8201 

Ministerstvo obrany k návrhu změny č. 2 územního plánu Zubří nemá připomínky. 
 
      vzato na vědomí 

 

 

 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
ze dne 4.10.2017, č.j. KHSZL 25219/2017 

 
Dne 22. 9. 2017 bylo Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručeno oznámení Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ: 756 61, o 
společném jednání o návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 2 Územního plánu Zubří.  
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 písm. j) téhož zákona, a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora cit. zákona a § 4 
odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, posoudila návrh opatření obecné povahy - Změnu č. 2 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 s t a n o v i s k o :  
S návrhem opatření obecné povahy - Změnou č. 2 Územního plánu Zubří  s e   s o u h l a s í .  
 
Odůvodnění:  
Předmětem předloženého návrhu Změny č. 2 územního plánu Zubří je úprava regulativů, tedy úprava textové části územního 
plánu.  
Změnou č. 2 územního plánu Zubří se podmínečně připouští hromadné bydlení v plochách O – plochy občanské vybavenosti a 
stávající hromadné bydlení v plochách SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické.  
Snahou změny je na základě konkrétního případu umožnit v plochách občanského vybavení i hromadné bydlení. Po prověření 
ostatních ploch občanského vybavení na území města byla připuštěna možnost umístění samostatného hromadného bydlení 
(bytové domy) v těchto plochách, čímž byla rozšířena možnost umístění bydlení v plochách O.  
Důvodem doplnění možnosti „stávajícího hromadného bydlení při respektování výškové regulace“ v plochách smíšených 
obytných vesnických je, že se v ploše smíšené obytné nachází i stávající bytovky s 2. NP a podkrovím. Jedná se tedy o 
zástavbu, která respektuje nastavenou prostorovou regulaci, a úpravou podmínek pro využití se pouze uvádí existence 
hromadného bydlení v plochách SO.3 a umožňuje tak i přípustnost stavebních úprav staveb pro hromadné bydlení. Navrženým 
řešením není umožněno další plošné umisťování bytové zástavby v plochách smíšených obytných, ale jsou nastaveny 
podmínky pro realizaci stavebních úprav na stavbách stávajících, což povede ke zvýšení jejich standardu.  
Změnou č. 2 není aktualizováno zastavěné území a nenavrhují se nové návrhové plochy. V rámci této změny nejsou měněny 
výkresové části územního plánu.  
 
Návrh opatření obecné povahy - Změna č. 2 Územního plánu Zubří není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 
      vzato na vědomí 

 

 

 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
ze dne 26.9.2017, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/33418/2017/SIT/480-246.6 

 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. §4 odst. 6 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění neuplatňuje žádné připomínky 
k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Zubří. 
 
Odůvodnění: 
Změna č. 2 územního plánu Zubří se dotýká pouze úpravy regulativů, tedy úpravy textové části územního plánu. Tato změna se 
nedotýká zájmů, chráněných zvláštními předpisy, které jsou v kompetenci odboru životního prostředí. 
 
      vzato na vědomí 
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III. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V průběhu projednání návrhu zadání věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody Krajský úřad 
Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik vydal 
stanovisko č.j. KUZL 13198/2017 ze dne 16.3.2017, ve kterém neuplatnil 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.  
Vzhledem k tomu nebylo vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Zubří na udržitelný rozvoj území 
zpracováváno. 
 
 
IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

Na základě výše uvedeného se stanovisko nevydává. 
 
 
V. Sdělení, jak bylo stanovisko dle § 50, odst. 5 zohledněno  

Vzhledem k výše uvedenému, kdy se stanovisko nevydává, nelze stanovisko zohlednit. 
 
 
VI.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je součástí odůvodnění změny č. 2 územního plánu Zubří 
zpracovaného projektantem jako kapitola C. v textové části přílohy č. II.A - Odůvodnění. 
Návrh změny č. 2 územního plánu Zubří nebyl řešen ve variantách, ze zadání nevyplynul požadavek 
na variantní řešení. 
 
 
VII. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch 

Změnou nejsou navrhovány žádné nové plochy, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocování potřeby zastavitelných ploch se tedy neprovádí. 

 

VIII. Rozhodnutí o námitkách 

Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. v rámci veřejného projednání 
 
V rámci veřejného projednání nebyly podány žádné námitky, proto nebylo rozhodnutí o námitkách 
zpracováváno. 
 
 
IX. Vyhodnocení připomínek  

Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. při společném jednání a dle § 52 zák. 183/2006 Sb. 
v rámci veřejného projednání 
 
V rámci společného jednání a veřejného projednání nebyly podány žádné připomínky, vyhodnocení 
připomínek tedy nebylo zpracováváno. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změna č. 2 územního plánu Zubří 

 - 11 - 

 

 

Poučení 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………     ……….……………………….. 

Ing. Lubomír Vaculín       Mgr. Stanislav Petružela 

starosta obce        místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 01/2018 – Změny č. 2 
územního plánu Zubří 

 

I.A Změna č. 2 územního plánu Zubří – NÁVRH - textová část 
 
II.A Změna č. 2 územního plánu Zubří – ODŮVODNĚNÍ - textová část 
 
II.A/1 Změna č. 2 územního plánu Zubří – ODŮVODNĚNÍ - textová část – úplné změnové znění 
 
III. Stanovisko k návrhu zadání změny č. 2 územního plánu Zubří na základě ust. § 10i 
zákona o posuzování vlivů na ŽP č.j. KUZL 13198/2017 
 
 
V návaznosti na návrh změny č.2 územního plánu Zubří – přílohu č. I.A – textovou část, bylo 
zpracováno Úplné znění po vydání změny č. 2 ÚP Zubří, příloha I.A Textová část. 
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