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Opatření obecné povahy č. 01/2021 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZUBŘÍ 
 
 
Zastupitelstvo města Zubří dne 17.6.2021 usnesením č. ZM 14/04 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. 1 Územního plánu Zubří 
 

obsahující 

textovou část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. I.A a  
grafickou část návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří, která je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy jako příloha č. I.B.  
 
Jedná se o změnu Územního plánu Zubří ve znění změny č. 2, která byla vydána Zastupitelstvem 
města Zubří opatřením obecné povahy č. 01/2018 a nabyla účinnosti dne 26.6.2018. 

 

 

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) a c) 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. Následně (30.1.2017) požádalo Zastupitelstvo města Zubří o pořízení změny 
č. 2, tato změna byla vydána Zastupitelstvem města Zubří opatřením obecné povahy č. 01/2018 a 
nabyla účinnosti dne 26.6.2018. V případě Změny č. 1 ÚP Zubří se tedy jedná o změnu Územního 
plánu Zubří ve znění změny č. 2. 
Určeným zastupitelem města Zubří pro spolupráci s pořizovatelem byl dne 12.2.2015 ustanoven 
Ing. Lubomír Vaculín (usnesení zastupitelstva města Zubří č. ZM 3/05), následně byl Ing. Lubomír 
Vaculín ustanoven určeným zastupitelem usnesením zastupitelstva města Zubří č. ZM 3/08 ze dne 
7.3.2019.  
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Pokyny ke zpracování změny č. 1 Územního plánu Zubří, zpracované ve spolupráci s určeným 
zastupitelem, vychází ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Zubří za období 10/2015 – 03/2017, 
která byla schválena zastupitelstvem města Zubří dne 5.10.2017.  
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zubří, který obsahuje pokyny ke zpracování změny č. 1, 
byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů; oznámení o zahájení projednávání bylo 
vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 21.3.2017 do 21.4.2017 a na 
úřední desce Městského úřadu Zubří od 23.3.2017 do 24.4.2017.  
Dotčený orgán – Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, při 
pojednávání návrhu zprávy o uplatňování ve svém stanovisku ze dne 20.4.2017 pod č.j. KUZL 
20361/2017 uplatnil 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 Zprávy o uplatňování, obsahující pokyny ke zpracování 
změny č. 1 ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a předložen zastupitelstvu města Zubří ke 
schválení. Zastupitelstvo města Zubří schválilo Zprávu o uplatňování Územního plánu Zubří dne 
5.10.2017 usnesením č. ZM 18/10. Tímto schválením byly schváleny pokyny pro zpracování Změny 
č. 1 Územního plánu Zubří. 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Zubří (dále jen „návrh“) zpracovala na základě schválených pokynů 
pro zpracování změny č. 1 ÚP Zubří firma STEMIO a.s., Praha 1, pracoviště Zlín, statutární zástupce 
Ing. arch. Vladimír Pokluda, předseda představenstva.  
Bylo zpracováváno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí (SEA), v souladu s §10e zákona 100/2001 Sb. a ve smyslu §19 odst. 2 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (ve znění zák. č. 350/2012 Sb.) - v rozsahu Přílohy k zákonu č. 
183/2006 Sb., zpracoval Doc. Dr. Ing. Vladimír Šebela, CSc., posuzovatel vlivů na životní prostředí a 
držitel autorizace MŽP, zpracováno v září 2018 a  
Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zpracovatelé: 
Mgr. Jan Losík, Ph.D., držitel autorizace MŽP ČR č.j. 630/279/05 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a Mgr. Alice Háková, držitelka autorizace MŽP ČR č.j. 
630/1731/05 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze září 
2018. 
 
 
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/10985/2019 ze dne 8.4.2019 a doručil návrh změny č. 1 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/11005/2019 - doručení návrhu změny č. 1 ÚP Zubří - byla vyvěšena na úřední desce Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm (od 16.4.2019 do 3.6.2019) a na úřední desce Městského úřadu Zubří 
(od 16.4.2019 do 3.6.2019) a ve stejném termínu zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 
Společné jednání o návrhu se uskutečnilo 3.5.2019 na Městském úřadě v Rožnově pod Radhoštěm, v 
zasedací místnosti č. 209 Odboru výstavby a územního plánování. 
 

Po společném jednání obdržel pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a dalších subjektů a 
připomínky občanů. 

K návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří uplatnily ke společnému jednání svá stanoviska a 
připomínky následující dotčené orgány: 
 - Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu (stanovisko nadřízeného orgánu) 
  z 29.1.2020 a 10.6.2020 
 - Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního 
hospodářství, myslivosti a rybářství - koordinované stanovisko  

 - Státní pozemkový úřad, Praha  
 - Státní pozemkový úřad, Praha, pobočka Vsetín  

- Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
 - Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 

- Ministerstvo dopravy, Praha  

http://www.roznov.cz/
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- Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy   
z 22.5.2019 a 28.11.2019 

 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín 
 
V rámci společného jednání byly uplatněny tyto připomínky ostatních subjektů a občanů: 
 - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno 
 - Město Zubří z 20.5.2019 a 30.9.2019 

- Libor Zeman, Zubří 
 - Povodí Moravy, s.p., Brno (doručeno po termínu) 
 
 
Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek ostatních subjektů je obsaženo v části  
II. Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří, bod d) tohoto opatření obecné 
povahy. 
Vyhodnocení připomínek občanů  - část IX. Vyhodnocení připomínek podle § 50 stavebního zákona - 
bylo projednáno s dotčenými orgány a je součástí tohoto opatření obecné povahy. 
 
Pořizovatel zaslal dne 2.1.2019 v souladu s § 50, odst. (5) a (7) stavebního zákona Krajskému úřadu, 
odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik a odboru územního 
plánování a stavebního řádu návrh Změny č. 1 Územního plánu Zubří spolu s Vyhodnocením vlivů 
Změny č. 1 Územního plánu Zubří na udržitelný rozvoj území, Vyhodnocením vlivů na životní prostředí 
(SEA) a Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
stanoviska a připomínky podané k tomuto Návrhu změny č. 1 ÚP Zubří a Vyhodnocení vlivů Změny 
č. 1 Územního plánu Zubří 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 31.1.2020 
pod č.j. KUZL 122/2020, 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 Změny č. 1 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 29.1.2020 pod č.j. KUZL 
7674/2020. Jelikož bylo vydáno negativní stanovisko, byla dokumentace upravena a bylo zažádáno o 
vydání nového stanoviska. O toto stanovisko bylo požádáno dne 22.5.2020, nové stanovisko 
(souhlasné) bylo vydáno 10.6.2020 pod č.j. KUZL 38977/2020. Vyhodnocení obou stanovisek 
Krajského úřadu, odboru ÚP a SŘ je součástí části II. Výsledek přezkoumání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Zubří, bod d) tohoto opatření obecné povahy. 

Na základě obdržených stanovisek dotčených orgánů a připomínek ke společnému jednání o návrhu 
Změny č. 1 ÚP Zubří, které pořizovatel obdržel dle § 50, odst. (3) stavebního zákona, 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 Změny č. 1 ÚP Zubří před 
veřejným projednáním“, zpracované na základě Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů byly 
projednány s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem dne 27.2.2020. Po vydání nového stanoviska KÚ 
– Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků – byly projektantovi 
předány další pokyny k úpravě dokumentace. Na základě pokynů došlo k těmto změnám v 
dokumentaci: 

 
Části řešení, které byly od společného jednání změněny: 
 
Ve výkresové i textové části: 

- bylo aktualizováno zastavěné území k datu 1.3.2020 a údaje sjednoceny v textové i výkresové 
části 

- byla vypuštěna návrhová plocha V č. 107 a obnoven původní rozsah ploch P č. 88 a K č. 90 a 
byly provedeny veškeré související úpravy týkající se uvedených ploch 

- byla vypuštěna plocha BI č. 44, 45, 108, SO.3 č. 21, V č. 81, P* č. 65 a provedeny veškeré 
související úpravy 

- byla zmenšena plocha B č. 1, DS č. 104, BI č. 6, 7, 10, 100 a provedeny veškeré související 
úpravy; nově je navržena plocha BI č. 13 (přečíslování části původní plochy č. 10) 
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- plocha DS č. 75 byla zařazena do stabilizovaných ploch 
- nově byla doplněna plocha BI č. 109 
- z řešení ÚP vypuštěn odkaz a související text týkající se územní studie ÚS2, která byla 

zpracována a vložena do evidence územně plánovací činnosti 
- plocha BI č. 40 byla rozčleněna na základě zpracované územní studie na plochy BI č. 40, 41, 

46, 48 a P* č. 110. Provedená úprava se promítá napříč celou dokumentací. 
V textové části: 

- do podmínek využití byl doplněn v nepřípustném využití pro plochy s označením K, P, Z, WT 
text a nově zní: Oplocení s výjimkou pastevního hrazení v odůvodněných případech 

- ve srovnávacím znění v podmínkách prostorového uspořádání pro plochy BI bylo opraveno 
chybně uvedené číselné označení ze 101 na 100 

- ve srovnávacím znění v kap. F jsou vypuštěny plochy SO.3 č. 19 a V č. 80 (soulad s 
výkresovou částí) 

- ve srovnávacím znění upraveno podmíněně přípustné využití ploch lesních o jednoznačné 
stanovení podmínky 

- v odůvodnění byla aktualizována kapitola týkající se záležitostí nemístního významu (A.5) 
- byly opraveny zřejmé nepřesnosti a chyby textu tak, aby byla v souladu celá dokumentace 

(srovnávací znění, návrh, odůvodnění) 
- zapracovány Aktualizace č. 2 a 3 PUR ČR 
- do koncepce technické infrastruktury byly doplněny požadavky na odkanalizováním 

rozvojových ploch oddílným systémem a dále způsob řešení dešťových a extravilánových vod 
Ve výkresové části: 

- ve Výkrese základního členění území je nahrazen v legendě popis pro návrhové plochy v 
krajině termínem „ plochy změn v krajině“ 

- do koordinačního výkresu doplněny trasy hlavních odvodňovacích zařízení dle podkladu SPÚ 
- v tabulce hlavního výkresu aktualizovány správné názvy jednotlivých ploch 
- v koordinačním výkrese zakresleny aktuální obalové zóny (dle aktuální ÚPD sousedních obcí) 
- ve výkrese VPS aktualizována barevnost v souladu s metodikou 
- byla upravena plocha SO.3 č. 102 bez změny výměry (úprava tvaru) 
- v koordinačním výkrese byla doplněna obalová zóna týkající se území Moravskoslezského 

kraje 
Všechny plochy s rozdílným způsobem využití umožňují slučitelnou dopravní infrastrukturu, proto 
nebyl zapracován požadavek ŘSD na možnost umístění přeložky silnice I/35 v nezastavěném území. 
Požadavek je nadbytečný. Do grafické části - koordinačního výkresu nebylo doplněno ochranné 
pásmo silnice I/35, protože data týkající se tohoto limitu nebyla předána (nejsou součástí ÚAP).  

Pořizovatel projednal návrh Změny č. 1 Územního plánu Zubří dle § 52 stavebního zákona. Konání 
veřejného projednání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední 
desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm od 17.8.2020 do 2.10.2020 a na úřední desce 
Městského úřadu Zubří od 18.8.2020 do 2.10.2020 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Změna č. 1 Územního plánu Zubří byla vystavena k veřejnému 
nahlédnutí na Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Odboru strategického rozvoje a projektů, 
oddělení územního plánování, na Městském úřadě Zubří a byla 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 24.9.2020 ve velkém sále Klubu Zubří, u veřejného projednání byl 
poskytnut výklad územního plánu. Do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 1.10.2020 včetně, 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, 1 námitku oprávněného investora a 1 námitku občana, která byla 
následně vyhodnocena jako připomínka. Dále obdržel požadavek Města Zubří na vypuštění plochy 
dopravy DS č. 76 z dokumentace. Jelikož došlo k úpravě dokumentace, bylo nutné tuto úpravu 
projednat opakovaným veřejným projednáním. 

 

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 s návrhem změny č. 1 ÚP Zubří z hlediska 

 souladu se ZÚR a PÚR  

http://www.roznov.cz/


Návrh opatření obecné povahy č. 01/2021 – Změna č. 1 Územního plánu Zubří 

 

 - 5 - 

 

 

- doporučení pořizovateli opravit nepřesnosti v 
 dokumentaci 

      Vyhodnocení: jednotlivá doporučení, týkající se drobných úprav ve 
      výkresové a textové části, byla respektována a bylo upraveno v 

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

- nesouhlasné koordinované stanovisko 
Vyhodnocení: nesouhlasné koordinované stanovisko bylo vydáno 
z důvodu nesouhlasného stanoviska ochrany ZPF. Na základě 

nesouhlasného stanoviska byla dokumentace upravena a 
předběžně konzultována s DO ochrany ZPF. Konečné stanovisko 
bylo vydáno v rámci opakovaného veřejného projednání. 

 - Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII, Olomouc 
      - bez připomínek 
 - Státní pozemkový úřad, Praha  

- Státní pozemkový úřad, Praha, pobočka Vsetín  
- souhlas za podmínky respektování plánu společných 
zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav 
 Vyhodnocení: PSZ je změnou č. 1 ÚP Zubří respektován 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 
      - bez připomínek 
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územ. pracoviště Vsetín – souhlasné stanovisko 

- Ministerstvo dopravy, Praha  
- souhlas za podmínky zakreslení silničního 
ochranného pásma 
 Vyhodnocení: silniční ochranné pásmo je jeden z limitů ve využití 
území, vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na 
základě zvláštních právních předpisů (dále jen limity využití území). 

Limity využití území jsou součástí územně analytických podkladů.  
Dle § 27 odst. (2) a (3) stavebního zákona pořizuje příslušný 
pořizovatel územně analytické podklady na základě údajů o území, 

kterými jsou informace nebo data…o omezeních, která se váží 
k určité části území… Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán 
veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a 

technické infrastruktury (dále jen poskytovatel údajů) v digitální 
formě bezodkladně po jejich vzniku… a přitom zodpovídá za jejich 
správnost, úplnost a aktuálnost. 

Tato data nebyla pořizovateli ÚAP Ministerstvem dopravy ani jím 
zřízenou právnickou osobou předána, proto nebylo ochranné 
pásmo zakresleno do ÚAP a posléze převzato do ÚP, resp. změny 

č. 1 ÚP Zubří. 
Ministerstvo dopravy uplatnilo své stanovisko ke změně č. 1 ÚP 
Zubří dne 29.11.2019 pod zn. 776/2019 910 UPR/2, v tomto 

stanovisku nebylo zakreslení ochranného pásma požadováno. 
Stanovisko k veřejnému projednání se uplatňuje pouze k částem, 
které byly od společného jednání změněny.  

 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem v souladu s ustanovením § 53 
odst.1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Zubří, doplnil návrh vyhodnocení připomínek podaných dle § 50 stavebního zákona 
(vyhodnocení připomínek zůstalo shodné jako v OOP pro veřejné projednání, v některých případech 
byl pouze rozšířen text odůvodnění vyhodnocení připomínek) a dále byl zpracován návrh rozhodnutí o 
námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, uplatněných k návrhu územního plánu dle § 52 
stavebního zákona k veřejnému projednání. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení 
připomínek byl projednán s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem dne 14.12.2020 a tento návrh 
rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, zapracovaný do návrhu OOP, doručil pořizovatel 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu k uplatnění stanovisek. 
Připomínkám, podaným v rámci veřejného projednání bylo vyhověno, nově navrhovaným řešením 
nedojde k negativnímu zásahu do soukromých práv, proto bylo o stanovisko dotčených orgánů 
k vyhodnocení připomínek požádáno ještě před opakovaným veřejným projednáním. Námitka ŘSD 
byla zamítnuta z důvodu nedodání podkladů pro zakreslení silničního ochranného pásma namítajícím. 

Rozhodnutí o námitce a vyhodnocení připomínek občanů a města Zubří bylo zapracováno do tohoto 
opatření obecné povahy, viz část VIII. Rozhodnutí o námitkách a část IX. Vyhodnocení připomínek, po 
jejich projednání s dotčenými orgány je součástí OOP. 
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Dotčené orgány, které uplatnily stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek: 

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

- Státní pozemkový úřad, Praha, pobočka Vsetín - souhlasné stanovisko   
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského 

      - bez připomínek 
 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územ. pracoviště Vsetín – souhlasné stanovisko 
 
Oprávněný investor, který uplatnil stanovisko k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení 
připomínek: 

- ŘSD ČR, Brno – nesouhlasné vyjádření (bylo vyhodnoceno jako námitka) 
 
 
Po vyhodnocení námitky a připomínek k veřejnému projednání byly zpracovány „Pokyny pro úpravu 
návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří před opakovaným veřejným projednáním“ a byly projednány s určeným 
zastupitelem Ing. Vaculínem dne 14.12.2020. Pokyny byly předány zpracovateli územního plánu 
k zapracování do dokumentace. Na základě pokynů došlo k těmto úpravám: 
 
 
Části řešení, které byly od veřejného projednání změněny: 
 

Ve výkresové i textové části: 
- bylo aktualizováno zastavěné území k datu 1. 12. 2020 a údaje sjednoceny v textové 

i výkresové části 
- byly vypuštěny plochy SO.3 č. 29, DS č. 76 vč. vypuštění veřejně prospěšné stavby s právem 

vyvlastnění a P* č. 61 včetně vypuštění veřejných prostranství s předkupním právem a 
provedeny veškeré související úpravy 

- byl upraven rozsah ploch SO.3 č. 26, BI č. 4, a B č. 1 a provedeny veškeré související úpravy; 
nově je navržena plocha BI č. 14 (přečíslování části původní plochy č. 4) 

- nově byla doplněna plocha SO.3 č. 111 včetně nastavení podmínek prostorové regulace a 
ochrany krajinného rázu 

Pro výše popsané plochy byly doplněny změnové prvky s jejich popisem. 
- ve změnovém Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a v textové části 

Odůvodnění - v tabulce „Úpravy, které se zohledňují pouze ve změnovém Výkrese veřejně 

prospěšných staveb, opatření a asanací“ je doplněna úprava s označení L15 představující 

návrh nového veřejného prostranství č. 106 

V textové části: 
- zapracována Aktualizace č. 5 PUR ČR a aktualizován název PUR ČR platný od 11. 9. 2020 
- do popisu úprav veřejných prostranství v kap. B doplněno vymezení plochy P* č.110 v rámci 

plochy BI č. 40 – výsledek územní studie  
- bylo aktualizováno vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch – kap. C. 3 a 

vyhodnocení záboru ZPF kap. E.1 včetně zdůvodnění redukce plochy B č. 1 a její změny na 
plochu sídelní zeleně (jako součást ZPF) 

- byly opraveny zřejmé nepřesnosti a chyby textu tak, aby byla v souladu celá dokumentace 
(srovnávací znění, návrh, odůvodnění) 
 

Ve výkresové části: 
 - v Hlavním výkrese (úplném znění) byla doplněna překryvná vrstva ÚSES u plochy DS č. 69. 

 
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 22.2.2021 do 7.4.2021 a na úřední desce 
Městského úřadu Zubří od 24.2.2021 do 7.4.2021 a ve shodném termínu zveřejněna způsobem, 
umožňujícím dálkový přístup. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Zubří byl vystaven k veřejnému 
nahlédnutí na Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm, OSRaP, na Městském úřadě Zubří a byl 
zveřejněn způsobem, umožňujícím dálkový přístup, na stránkách www.roznov.cz. Pořizovatel přizval 

http://www.roznov.cz/
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k opakovanému veřejnému projednání město Zubří, dotčené orgány, Krajský úřad a sousední obce 
jednotlivě.  
 
Opakované veřejné projednání proběhlo dne 30.3.2021 ve velkém sále Klubu Zubří, u opakovaného 
veřejného projednání byl poskytnut výklad územního plánu. Do 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 
6.4.2021 včetně, 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, 1 námitku oprávněného investora a 2 námitky 
občanů. 
 
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 s návrhem změny č. 1 ÚP Zubří s částmi, 
které byly od veřejného projednání změněny z 
hlediska souladu se ZÚR a PÚR  
- doporučení pořizovateli opravit nepřesnosti v 

 dokumentaci 
Vyhodnocení: jednotlivá doporučení, týkající se drobných úprav ve 
výkresové a textové části, budou respektována a bude upraveno v 
dokumentaci 

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství – kladné koordinované stanovisko  
- Státní pozemkový úřad, Praha, pobočka Vsetín – souhlasné stanovisko 
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského - bez připomínek 

 - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, územ. pracoviště Vsetín – souhlasné stanovisko 
- Ministerstvo dopravy, Praha   - souhlas za podmínky zakreslení silničního 

ochranného pásma silnice I/35 
Vyhodnocení: silniční ochranné pásmo je jeden z limitů ve využití  
území, vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na 

základě zvláštních právních předpisů (dále jen limity využití území). 
Limity využití území jsou součástí územně analytických podkladů.  
Dle § 27 odst. (2) a (3) stavebního zákona pořizuje příslušný 

pořizovatel územně analytické podklady na základě údajů o území, 
kterými jsou informace nebo data…o omezeních, která se váží k 
určité části území… Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán 

veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a 
technické infrastruktury (dále jen poskytovatel údajů) v digitální 
formě bezodkladně po jejich vzniku… a přitom zodpovídá za jejich 

správnost, úplnost a aktuálnost. 
Tato data nebyla pořizovateli ÚAP Ministerstvem dopravy ani jím 
zřízenou právnickou osobou předána, proto nebylo ochranné 

pásmo zakresleno do ÚAP a posléze převzato do ÚP, resp. změny 
č. 1 ÚP Zubří. 
Ministerstvo dopravy uplatnilo své stanovisko ke změně č. 1 ÚP 

Zubří dne 29.11.2019 pod zn. 776/2019 910 UPR/2, v tomto 
stanovisku nebylo zakreslení ochranného pásma požadováno. 
K veřejnému projednání uplatnilo MD souhlas za podmínky 

zakreslení silničního ochranného pásmo, toto ochranné pásmo 
bude do dokumentace doplněno po obdržení podkladů. Stanovisko 
k opakovanému veřejnému projednání se uplatňuje pouze k 

částem, které byly od veřejného projednání změněny.  

 
 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem v souladu s ustanovením § 53 
odst. 1 stavebního zákona vyhodnotil výsledky opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 1 
Územního plánu Zubří a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách, uplatněných k návrhu změny č. 1 
územního plánu dle § 52 stavebního zákona k opakovanému veřejnému projednání. Návrh rozhodnutí 
o námitkách byl projednán s určeným zastupitelem Ing. Vaculínem dne 28.4.2021 a tento návrh 
rozhodnutí o námitkách doručil pořizovatel dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému 
orgánu k uplatnění stanovisek.  
Rozhodnutí o námitkách bylo zapracováno do tohoto opatření obecné povahy, viz část 
VIII. Rozhodnutí o námitkách, po jejich projednání s dotčenými orgány se stalo součástí OOP. 
 

Po zapracování rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednání byl zpracovatel 
územního plánu požádán o závěrečnou úpravu Změny č. 1 ÚP Zubří před jeho vydáním 
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zastupitelstvem města Zubří. Jednalo se o opravy překlepů a drobných chyb v textu, toto bylo 
určenému zastupiteli oznámeno. 

V případě těchto změn se jednalo o nevýznamné úpravy dokumentace Změny č. 1 Územního plánu, 
které nebylo třeba opakovaně projednávat 

Zpracovaná změna územního plánu 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 pouze textovou část.  
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Zubří je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako 
příloha č. I.A - textová část a 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 předpokládaných důsledcích 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.  
Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Zubří je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy 
jako příloha č. II.A -  Odůvodnění - textová část a příloha č. II.B – Odůvodnění – grafická část. 
Součástí odůvodnění je rovněž úplné změnové znění textové části návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří, toto 
je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy pod označením I.A - textová část a úplné 
změnové znění grafické části pod označením II.A. 

 
Odůvodnění opatření obecné povahy – Změny č. 1 Územního plánu Zubří, zpracovaného 
projektantem - dále pořizovatel doplňuje o následující: 
 
 
II. Výsledek přezkoumání návrhu změny č. 1 územního plánu Zubří: 

 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 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. 1 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 dne 15. dubna 2015 a Aktualizací č. 2 a 3, které byly schváleny vládou ČR 
dne 2.9.2019 pod usn. č. 629 a 630 a aktualizace č. 5, schválené dne 17.8.2020, s účinností od 
11.9.2020 (dále jen „PÚR“) 
V první fázi projednání v dokumentaci pro společné jednání byla do projednání zařazena 
návrhová plocha pro výrobu V č. 107, která byla navržena v záplavovém území řeky Bečvy 
v migrační koridoru velkých savců, tento požadavek byl v rozporu s prioritou č. 20, 20a, 21 a 26 
PÚR. Toto je popsáno v textové části přílohy Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zubří, 
kapitola A.1. Tato plocha byla do projednání změnou ÚP zařazena na základě žádosti investora a 
obec požadovala v rámci změny č. 1 její projednání včetně posouzení vlivů na životní prostředí. 
O tuto plochu bylo požádáno již při tvorbě nového územního plánu a tehdy nebyla plocha do 
návrhu územního plánu zahrnuta z důvodu mj. nesouladu s PÚR. 
Na základě stanovisek dotčených orgánů a rovněž z důvodu nesouladu s PÚR byla plocha pro 
výrobu V č. 107 po společném jednání plocha vyloučena z projednání. 

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

Návrh Změny č. 1 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 ve znění aktualizace č. 2, 
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vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 5.11.2018 usnesením č. 0454/Z15/18 s nabytím 
účinnosti dne 27.11.2018, jak je podrobně popsáno v textové části přílohy Odůvodnění Změny č. 
1 Územního plánu Zubří, kapitola A.2. Návrhová plocha pro výrobu V č. 107, jejíž umístění bylo 
v rozporu s prioritou č. 6, 7 a 8 ZÚR, byla do projednání změnou ÚP zařazena na základě žádosti 
investora, obec požadovala v rámci změny č. 1 její projednání včetně posouzení vlivů na životní 
prostředí. O tuto plochu bylo požádáno již při tvorbě nového územního plánu a tehdy nebyla 
plocha do návrhu územního plánu zahrnuta z důvodu mj. nesouladu s ZÚR. 
Na základě stanovisek dotčených orgánů a rovněž z důvodu nesouladu s ZÚR byla plocha 
V č. 107 po společném jednání vyloučena z projednání. 
 

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

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Zubří prověřil soulad s cíli a úkoly územního plánování 
vyjádřené v ust. § 18 a 19 stavebního zákona. S ohledem na zpracované posouzení vlivů na 
životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo prověřeno, že jsou návrhem 
skutečně 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. 
 

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. 1 Územního plánu Zubří je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Obsah návrhu Změny č. 1 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, 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 návrh splňuje obecné požadavky na vymezování ploch a upřesňuje v 
souladu s vyhláškou plochy s rozdílným způsobem využití, toto upřesnění slouží k omezení střetů 
vzájemně neslučitelných činností jednotlivých ploch. 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 textové části přílohy č. II.1 – Odůvodnění 
Změny č. 1 Územního plánu Zubří, kap. C.1.  
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: 

 
VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A PŘIPOMÍNEK  
OSTATNÍCH SUBJEKTŮ dle § 50 zák. 183/2006 Sb.  
 
Společné jednání se uskutečnilo v souladu s § 50 stavebního zákona dne 3.5.2019. 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 29.1.2020, č.j. KUZL 7674/2020 

 
Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří 
 

Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízenému orgánu územního 
plánování byl dne 8.4.2019 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. 1 Územního plánu Zubří (dále jen ÚP). 

Stanoviska, připomínky a výsledky konzultací podle ust. § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona byly krajskému úřadu doručeny 
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dne 2.1.2020 spolu se žádostí o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 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 p. Radh., odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územ. plánování 

Projektant:  STEMIO a.s, Lazarská 1718/3, 110 00 Praha1, pracoviště Zlín: J. Staši 165, 763 02 
Zlín - Malenovice., Ing. arch. Vladimír Pokluda a kolektiv 

Datum vyhotovení: září 2018 (odůvodnění: listopad 2018) 

Schvalující orgán:  Zastupitelstvo města Zubří 
 
Předmět změny:  

Změna č. 1 ÚP Zubří vychází ze Zprávy o uplatňování ÚP Zubří v uplynulém období 10/2015 - 03/2017. Předmětem návrhu 
změny č. 1 ÚP Zubří jsou zejména nově navržené plochy pro bydlení - plochy individuálního bydlení BI č. 100, 105, plochy 
smíšené obytné vesnické SO.3 č. 101, 102, 103, 108, plocha výroby a skladování V č. 107 (současně vypuštěna plocha 

přírodní P č. 88 - biocentrum ÚSES). Plocha veřejného prostranství P* č. 63 byla změněna na plochu sídelní zeleně Z* 63. 
Byla provedena aktualizace zastavěného území. Zároveň byly doplněny podmínky pro využití ploch s rozdílným využitím aj. 
Změna byla zpracována nad aktuální účelovou katastrální mapou. 

 
Podklady pro vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování poskytnuté pořizovatelem:  
1. Návrh Změny č. 1 ÚP Zubří: 

Textová část - návrh Grafická část návrhu: 
Výkres základního členění území       1:5 000 
Hlavní výkres         1:5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření      1:5 000 
2. Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Zubří: 

Textová část - odůvodnění změny 

Textová část - úplné změnové znění (srovnávací znění) výrokové části 

Grafická část odůvodnění změny: 

Výkres širších vztahů 1:100 000 
Výkres širších vztahů - původní 1:100 000 
Koordinační výkres 1:5 000 

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 
Výkres základního členění (předpokládaná podoba po změně č.1) 1:5 000 
Hlavní výkres (předpokládané podoba po změně č.1) 1:5 000 

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření (předpokládané podoba po změně č.1) 1:5 000 

3. Stanoviska dotčených orgánů a připomínky. 

 
 

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

nesouhlasí 

s návrhem Změny č. 1 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. 

 
Na základě nesouhlasného stanoviska nadřízeného orgánu byla 
dokumentace upravena a bylo požádáno o vydání nového 

stanoviska. Nové stanovisko nadřízeného orgánu bylo vydáno dne 
10.6.2020 pod č.j. KUZL 38977/2020. 
 

 
Odůvodnění  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování 

posoudil Změny č. 1 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 Změny č. 1 ÚP Zubří zásadní připomínky. 

 
b) Soulad s politikou územního rozvoje 

Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území vyplývá: 

- republikové priority územního plánování - v návrhu plochy výroby a skladování V 107 není uplatněna priorita čl.(20a), týkající 
se vytváření územních podmínek pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy.. .a zároveň omezování 
nežádoucího srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Plocha V 107 je umístěna na hranici s 

městem Rožnov pod Radhoštěm v migračním prostoru vhodném i pro velké savce, kdy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm jsou 
plochy zastavěné a zastavitelné umístěny téměř na hranici s k.ú. Zubří. Zachování prostupnosti krajiny je zakotveno i v 
prioritě (21), jejímž cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst. Současně 

není uplatněna priorita čl.(26), která zní: „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.“. Plocha výroby a skladování V 107 je z 
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převládající části umístěna v záplavovém území. Výjimečnost tohoto záměru není odůvodněna (naopak jsou v předložené 

dokumentace uvedená rizika z tohoto záměru plynoucí) 
- SOB2 Specifická oblast Beskydy (po zpřesnění v ZÚR ZK se na řešené území nevztahuje) - je vyhodnoceno. 

Krajský úřad po posouzení požaduje, aby byl návrh Změny č. 1 ÚP Zubří upravený v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizací 

č. 1, 2 a 3, tzn. neumisťovat zastavitelné plochy v záplavových územích, příp. zdůvodnit jejich výjimečnost, zachovat 
prostupnost krajiny (viz výše),aj. Od 1.10.2019 je závazná Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 
1, 2 a 3. Zapracovat správný název do Změny č. 1 ÚP Zubří vč. vyhodnocení. 

Požadavku bylo vyhověno, dokumentace byla upravena 
v souladu s PÚR. Plocha V č. 107 byla vyloučena z projednání a 
byly upraveny údaje týkající se PÚR – Aktualizace č. 1, 2 a 3.  

Nové stanovisko nadřízeného orgánu bylo vydáno dne 10.6.2020 
pod č.j. KUZL 38977/2020. 
 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, s nabytím účinnosti dne 
27.11.2018, (dále také ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývající 
z následujícího vymezení: - priority územního plánování - není uplatněna priorita čl. (7), v části týkající se vymezování 

zastavitelných ploch v záplavových územích a umísťování do nich veřejné infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť 
odůvodněných případech. Plocha výroby a skladování V 107 je z převládající části umístěna v záplavovém území. 
Výjimečnost tohoto záměru není odůvodněna (naopak jsou v předložené dokumentace uvedená rizika z tohoto záměru 

plynoucí, např. negativní ovlivnění hydrologických poměrů, výrazná změna krajinného rázu) 
- rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko - je vyhodnoceno 
- plochy a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury: 

- dálnice a silnice nadmístního významu PK06 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, I/35 - je zapracováno a 
vyhodnoceno 
- plochy a koridory veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury: 

- elektrické vedení nadmístního významu E11 Zubří -Hutisko, VVN + TR110 kV/22 kV - je zapracováno a vyhodnoceno 
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES): 
- nadregionální biokoridor (dále jen NRBK) 145 - Radhošť - Kněhyně - K 144, PU17 - je zapracováno a vyhodnoceno 

- regionální biocentrum (dále jen RBC) 133 - Střítež, PU80 - je zapracováno a vyhodnoceno 
- RBC 134 - Kamenárka, PU81 - je vyhodnoceno 
- regionální biokoridor (dále jen RBK) 1567 - Kluzov - Střítež, PU149 - vypuštěním vloženého lokálního biocentra na RBK 

vedeném podél Rožnovské Bečvy (P č. 88) z důvodu návrhu plochy výroby a skladování V 107 dochází k narušení kontinuity 
ÚSES, a současně zmenšením plochy krajinné zeleně K 90 ÚSES v daném území nesplňuje ÚSES prostorové parametry, 
dochází k omezení veřejně prospěšných opatření, pro které vyplývá veřejné prospěšnost a právo vyvlastnění ze ZÚR ZK (viz 

předložená dokumentace) 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - je vyhodnoceno 
- cílové kvality krajiny: 

- krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Zubersko (krajina lesní harmonická) - je respektováno 
a vyhodnoceno. 
Krajský úřad po posouzení požaduje, aby byl návrh Změny č. 1 ÚP Zubří upravený v souladu se ZÚR ZK, ve znění 

Aktualizace č. 2, tzn. neumisťovat zastavitelné plochy v záplavových územích, příp. zdůvodnit výjimečnost jejich umístnění, 
zachovat kontinuitu a zachovat prostorové parametry ÚSES (viz výše), aj. Uvádět přesné citace priorit územního plánování 
(např. priorita čl.(5), (13)). 

 
Požadavku bylo vyhověno, dokumentace byla upravena 
v souladu se ZÚR. Plocha V č. 107 byla vyloučena z projednání, 

byly zachovány prostorové parametry ÚSES a byly opraveny 
citace priorit ÚP.  
Nové stanovisko nadřízeného orgánu bylo vydáno dne 10.6.2020 

pod č.j. KUZL 38977/2020. 
 

Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu upozorňujeme, že v 

předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby 
byl návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a před veřejným projednáním upravený: 
- v podmínkách pro využití ploch s rozdílným způsobem využití neuvádět procesní podmínky, pouze podmínky věcné (viz 

podmínka: „způsob využití plochy č. 101 je podmíněn výsledkem geotechnického posouzení“) 

- u podmíněně přípustného využití uvádět podmínku. V podmíněně přípustném využití u plochy L - plochy lesní: „Obnova 
původních historických a památkových staveb např. partyzánský bunkr“ podmínka schází 

- v kap. J) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie... doporučujeme uvádět lhůtu pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací 
činnosti 4 roky od vydání změny územního plánu. Zde uvedená krátká lhůta - do 31.12.2021 - by nemusela být dodržena. 
Zároveň Územní studie Zubří pro zastavitelnou plochu BI č. 40 dle ÚP Zubří byla 16.4.2019 vložena do evidence, její uvedení 

v této kapitole je bezpředmětné (opravit i v odůvodnění na str. 17) 
- dát do souladu části dokumentace mezi sebou (např. viz níže). Nesoulad jednotlivých částí územního plánu může být 
příčinou nepřezkoumatelnosti a důvodem ke zrušení územního plánu: 

- ve srovnávacím znění v kap. A) Vymezení zastavěného území je uvedeno datum vymezení zastavěného území 31.4.2018, 
ve Výkrese základního členění (předpokládaná podoba po změně č.1) potom 1.4.2018 
- ve srovnávacím znění v kap. F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.... podkap. F.1 Podmínky 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití... je u plochy BI - plochy individuálního bydlení uvedena podmínka prostorového 
uspořádání týkající se plochy č. 101. Tato plocha je však. podle předložené dokumentace. plochou SO.3 - plochy smíšené 
obytné vesnické 
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- ve srovnávacím znění v kap. F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.. podkap. F.1 Podmínky 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. je ve výčtu ploch SO.3 - plochy smíšené obytné vesnické uvedena plocha č. 
19. ve výčtu ploch V - plochy výroby a skladování je potom uvedena plocha č. 80. Tyto zastavitelné plochy předložená 
dokumentace neobsahuje 

- v textové části odůvodnění na str. 29 v kap. C.1.4 Koncepce veřejné infrastruktury. uvedena plocha DS 108. Tato plocha 

silniční dopravy se v předložené dokumentaci nevyskytuje 

- v textové části odůvodnění na str. 31 v kap. C.1.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které 
lze uplatnit předkupní právo. jsou uvedeny plochy č. 81 a 200. 

V příslušných kapitolách a výkrese se tyto plochy nevyskytují 
- v textové části odůvodnění v kap. A.5 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení je uvedena plocha výroby a 

skladování V 107 s odůvodněním záměru nadmístního významu vzhledem k její velikosti (16,35 ha). Záležitosti nadmístního 
významu. které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje. mohou být v souladu s § 43 odst. 1 stavebního zákona součástí 
územního plánu. pokud to krajský úřad ve stanovisku z důvodu významných negativních vlivů přesahujících hranice obce 
nevyloučí. V předložené dokumentaci je však uváděno. např. na str. 15 odůvodnění: „Záměr s významným negativním vlivem 

na přírodní a krajinné hodnoty představuje návrh plochy V č. 107.“ Negativní hodnocení tohoto záměru je uváděno na více 
místech předložené dokumentace. 
Náležitosti uvedené v této kapitole patří do jiných kapitol dokumentace. Nelze uvádět záležitosti. které nebudou předmětem 

Aktualizace ZÚR ZK (ze Zprávy o uplatňování nevyplynul požadavek na aktualizaci ZÚR ZK) 
- ve Výkrese základního členění (předpokládaná podoba po změně č.1) je uvedeno: „návrhové plochy - ostatní“. Podle Přílohy 
č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb. v platném znění uvádět „návrhové plochy - změny v krajině“ - viz metodika ZK 

- ve Výkrese veřejně prospěšných staveb, opatření (předpokládané podoba po změně č.1) doporučujeme průsečíky ÚSES a 
plochy pro silniční dopravu z důvodu jednoznačnosti vymezení zakreslovat šedozelenou barvou (viz metodika ZK) 

- v Koordinačním výkrese zakreslit aktuální obalové zóny. Všechny zde zakreslené zóny se liší od účinné dokumentace 
sousedících obcí. 

Požadavku bylo vyhověno, bylo opraveno v dokumentaci 
s výjimkou požadavku na vynechání podmínky „způsob využití 
plochy č. 101 je podmíněn výsledkem geotechnického 

posouzení“, tato podmínka zůstává v dokumentaci zachována. 
 
 

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

ze dne 10.6.2020, č.j. KUZL 38977/2020 
 
 

Potvrzení nadřízeného orgánu územního plánování o odstranění nedostatků návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří  
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování, obdržel 
dne 22.5.2020 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří (dále také ÚP) k vydání potvrzení o 

odstranění nedostatků podle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon). 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 

smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování, obdržel 

dne 22.5.2020 Vaši žádost o opětovné posouzení návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří (dále také ÚP) k vydání potvrzení o 
odstranění nedostatků podle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon). 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený orgán územního plánování ve 
smyslu § 50 odst. 8 stavebního zákona 

potvrzuje 

 
odstranění nedostatků z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem. 

       Vzato na vědomí 
 
Odůvodnění 

Ve stanovisku č.j. KUZL 7674/2020 vydaném dne 29.1.2020 krajský úřad upozornil pořizovatele na tyto nedostatky: 
 
Soulad s politikou územního rozvoje 

„Z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 (dále jen PÚR ČR) pro řešené území vyplývá: 
- republikové priority územního plánování - v návrhu plochy výroby a skladování V 107 není uplatněna priorita čl.(20a), týkající 
se vytváření územních podmínek pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy.. .a zároveň omezování 

nežádoucího srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. Plocha V 107 je umístěna na hranici s 
městem Rožnov pod Radhoštěm v migračním prostoru vhodném i pro velké savce, kdy v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm jsou 
plochy zastavěné a zastavitelné umístěny téměř na hranici s k.ú. Zubří. Zachování prostupnosti krajiny je zakotveno i v prioritě 

(21), jejímž cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst. Současně není 
uplatněna priorita čl.(26), která zní: „Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 
infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.“. Plocha výroby a skladování V 107 je z převládající 

části umístěna v záplavovém území. Výjimečnost tohoto záměru není odůvodněna (naopak jsou v předložené dokumentace 
uvedená rizika z tohoto záměru plynoucí) 
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- SOB2 Specifická oblast Beskydy (po zpřesnění v ZÚR ZK se na řešené území nevztahuje) - je vyhodnoceno. 

Krajský úřad po posouzení požaduje, aby byl návrh Změny č. 1 ÚP Zubří upravený v souladu s PÚR ČR, ve znění Aktualizací 
č. 1, 2 a 3, tzn. neumisťovat zastavitelné plochy v záplavových územích, příp. zdůvodnit jejich výjimečnost, zachovat 
prostupnost krajiny (viz výše),aj. Od 1.10.2019 je závazná Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 

1, 2 a 3. Zapracovat správný název do Změny č. 1 ÚP Zubří vč. vyhodnocení.“ 
 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

„Pro řešené území vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, ve znění Aktualizace č. 2, 
s nabytím účinnosti dne 27.11.2018, (dále také ZÚR ZK) požadavky na respektování kritérií podmínek pro rozhodování o 
změnách v území vyplývající z následujícího vymezení: 

- priority územního plánování - není uplatněna priorita čl. (7), v části týkající se vymezování zastavitelných ploch v 
záplavových územích a umísťování do nich veřejné infrastruktury jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. 
Plocha výroby a skladování V 107 je z převládající části umístěna v záplavovém území. Výjimečnost tohoto záměru není 
odůvodněna (naopak jsou v předložené dokumentace uvedená rizika z tohoto záměru plynoucí, např. negativní ovlivnění 

hydrologických poměrů, výrazná změna krajinného rázu) 
- rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko - je vyhodnoceno 
- plochy a koridory veřejně prospěšných staveb dopravní infrastruktury: 

- dálnice a silnice nadmístního významu PK06 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, I/35 - je zapracováno a 
vyhodnoceno 
- plochy a koridory veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury: 

- elektrické vedení nadmístního významu E11 Zubří -Hutisko, VVN + TR110 kV/22 kV - je zapracováno a vyhodnoceno 
- plochy a koridory skladebných prvků územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES): 
- nadregionální biokoridor (dále jen NRBK) 145 - Radhošť - Kněhyně - K 144, PU17 - je zapracováno a vyhodnoceno 

- regionální biocentrum (dále jen RBC) 133 - Střítež, PU80 - je zapracováno a vyhodnoceno 
- RBC 134 - Kamenárka, PU81 - je vyhodnoceno 
- regionální biokoridor (dále jen RBK) 1567 - Kluzov - Střítež, PU149 - vypuštěním vloženého lokálního biocentra na RBK 

vedeném podél Rožnovské Bečvy (P č. 88) z důvodu návrhu plochy výroby a skladování V 107 dochází k narušení kontinuity 
ÚSES, a současně zmenšením plochy krajinné zeleně K 90 ÚSES v daném území nesplňuje ÚSES prostorové parametry, 
dochází k omezení veřejně prospěšných opatření, pro které vyplývá veřejné prospěšnost a právo vyvlastnění ze ZÚR ZK (viz 

předložená dokumentace) 
- koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území - je vyhodnoceno 
- cílové kvality krajiny: 

- krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Zubersko (krajina lesní harmonická) - je respektováno a vyhodnoceno. 
 
Krajský úřad po posouzení požaduje, aby byl návrh Změny č. 1 ÚP Zubří upravený v souladu se ZÚR ZK, ve znění 

Aktualizace č. 2, tzn. neumisťovat zastavitelné plochy v záplavových územích, příp. zdůvodnit výjimečnost jejich umístnění, 
zachovat kontinuitu a zachovat prostorové parametry ÚSES (viz výše), aj. Uvádět přesné citace priorit územního plánování 
(např. priorita čl.(5), (13)).“ 

 
Nedostatky byly odstraněny, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a z hlediska souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem nemáme k návrhu Změny č. 1 Územního plánu Zubří zásadní připomínky. 

 
       Vzato na vědomí 
 

Dle ust. § 171 stavebního zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu upozorňujeme, že v 
předloženém návrhu změny územního plánu byly zjištěny nepřesnosti (např. viz níže). Proto doporučujeme pořizovateli, aby 
byl návrh změny ÚP znovu překontrolovaný a před veřejným projednáním upravený: 

- dát do souladu části dokumentace mezi sebou (např. viz níže). Nesoulad jednotlivých částí územního plánu může být 
důvodem ke zrušení územního plánu: 
- v textové části odůvodnění v kap. C.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů je uvedeno: „... změna č. 1 ÚP Zubří je s výjimkou plochy V č. 107 v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů.“. V ostatních částech předložené dokumentace je tato plocha vypuštěna 
- obalové zóny (vč. ploch s rozdílným způsobem využití) doplnit i na území Moravskoslezského kraje. 

 
       Požadavku bylo vyhověno, bylo upraveno v dokumentaci 
 

Poučení 
Toto stanovisko není rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
 

 
 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství, oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a 

rybářství – koordinované stanovisko 
ze dne 10.5.2019, č.j. KUZL 23531/2019 
 

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. 1 „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 
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Charakteristika návrhu: 

Předmětem návrhu, zpracovaného na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Zubří za období 10/2015 - 

03/2017, jejíž součástí je Zadání změny č. 1 územního plánu Zubří, je vymezení nových zastavitelných ploch v katastrálním 
území Zubří, vyplývajících z konkrétních požadavků na rozvoj obytné funkce (2 plochy bydlení individuálního BI a 4 plochy 
smíšené obytné vesnické SO.3). Dále je navržena jedna plocha pro výrobu a skladování V. 

 
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. 1 Územního plánu Zubří, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, uplatňuje nesouhlasné stanovisko. 

Na základě nesouhlasného stanoviska ke společnému jednání byla 

dokumentace upravena – viz vyhodnocení Odůvodnění stanoviska 
ochrany ZPF. S dotčeným orgánem ochrany ZPF bylo dohodnuto, 
že nové stanovisko k změněným částem po společném jednání 

bude vydáno v rámci veřejného jednání. Jelikož bylo v rámci 
veřejného projednání vydáno nesouhlasné stanovisko ochrany 
ZPF, byla dokumentace znovu upravena, byla doplněna textová 

část odůvodnění a bylo následně projednáno v rámci opakovaného 
veřejného projednání..   

 

Odůvodnění: 

orgán ochrany zemědělského půdního fondu posoudil výše uvedenou dokumentaci a na základě předložených informací dospěl 
k závěru, že půda nemůže být odňata pro požadované nezemědělské využití v případě nově navrhovaných ploch pro bydlení 
SO.3 a Bl. a to z těchto důvodů: 

navrhovaným řešením nejsou splněny zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu podle ust. § 4 zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně ZPF, kdy pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu, nezastavěné a 
nedostatečně využité pozemky v zastavěném území apod., musí-li v nezbytném případě (tzn. neexistence ploch výše 

uvedených) dojít k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je nutno především odnímat zemědělskou půdu přednostně na 
zastavitelných plochách. 
Vzhledem k tomu, že obec Zubří má dle dostupných informací (Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu obce s 

rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm), aktuálně vymezeno cca 37 ha disponibilních zastavitelných ploch pro bydlení a 
dle doložených informací nebylo prokázáno, že by tyto plochy byly zcela využity, nejeví se navrhované řešení z pohledu zájmu 
ochrany zemědělské půdního fondu jako nejvýhodnější a nezbytné. 

 
Požadavku bylo vyhověno, na základě nesouhlasného stanoviska 
byla dokumentace upravena. Některé z návrhových ploch SO.3 a BI 

byly zmenšeny nebo z projednání vyloučeny, ještě před zahájením 
projednání v dokumentaci pro společné jednání byla zmenšena 
plocha BI č. 11 a návrhová plocha B č. 1 byla po společném jednání 

upravena tak, aby ve výsledku nedošlo změnou č. 1 k navýšení 
množství návrhových ploch (část plochy B č. 1 byla převedena do 
ploch zeleně v zastavěném území). 

 
Dle dostupných informací, činí míra zastavěnosti zastavitelných ploch cca 4 %, přičemž potřeba zastavitelných ploch pro 

bydlení, která je pro rozvoj této obce nutná, byla stanovena na 34 ha. Navrhované řešení je v rozporu se zásadami ochrany 
ZPF danými ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a nelze jej z pohledu nezbytnosti 
nového záboru ZPF zdůvodnit. 

Kladné projednání nových zastavitelných ploch lze řešit redukcí současně schválených nevyužitých ploch. Zastavitelné plochy 
je možné vymezovat pouze s ohledem na míru dosavadního využití zastavěného území a ochranu nezastavěného území, což je 
jedním z úkolů územního plánování. 

Po posouzení předloženého návrhu, nelze dále z hlediska dodržení zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu 
souhlasit s návrhem nové plochy výroby V. 107. Navrhovaným řešením by došlo k záboru 16,32 ha půd náležících do 
zemědělského půdního fondu. Dle § 4 zákona o ochraně ZPF, musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze 

ZPF, je nutno odnímat jen nejnutnější plochu ZPF tzn. minimalizovat zábor na nejnutnější možný rozsah. Nezbytnost 
navrhovaného řešení v takovém rozsahu není zřejmá ani nebyla v dokumentaci prokázána. Dle ust. § 5 jsou pořizovatelé a 
projektanti povinni se řídit zásadami ochrany ZPF (§ 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a 

ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného 
řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnáním s jiným možným řešením. 
 

Požadavku bylo vyhověno, plocha V č. 107 byla vyloučena 
z projednání. 

 

 
K ostatním úpravám návrhu změny č. 1 územního plánu Zubří nemáme z hlediska ochrany ZPF připomínek, z pohledu ochrany 
ZPF je lze považovat za akceptovatelné. 

      vzato na vědomí 
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán na úseku ochrany 

přírody podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, 

k předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Zubří, podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), vydává nesouhlasné stanovisko. 

Na základě nesouhlasného stanoviska byla dokumentace 
upravena, plocha V. č. 107 byla vyloučena z projednání. 

S dotčeným orgánem ochrany přírody a krajiny bylo dohodnuto, že 
nové stanovisko ke změněným částem po společném jednání bude 
vydáno v rámci veřejného jednání.   

Odůvodnění: 

Z předložené dokumentace vyplývá, že koncepce byla předmětem posouzení důsledků své realizace na daná území Natura 
2000, dle § 45i výše uvedeného zákona, v září 2018. Zpracovatelé posouzení byli Mgr. Jan Losík, Ph.D. a Mgr. Alice Háková. 
Ze závěru tohoto hodnocení vyplývá, že nelze vyloučit významný negativní vliv koncepce na území, předměty ochrany a 

celistvost území soustavy Natura 2000. Jako problémová se jeví mimo jiné změna L16, lokalita změny z ploch Z, K na 
zastavitelnou plochu V č. 107, jelikož zasahuje do dálkového migračního koridoru velkých savců (DMK). Z textu posouzení 
rovněž vyplývá, že kompenzačním opatřením v tomto případě by bylo vytvoření jiného migračního koridoru s odpovídajícími 

parametry v blízkém okolí přerušeného DMK. Vzhledem k existenci stávající zástavby v této oblasti, je možnost realizace tohoto 
opatření obtížně představitelná. Území Beskyd je součástí biotopu velkých šelem - rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda 
hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus), pro existenci populací těchto šelem je nutné mimo jiné zachovat funkční 

dálkové migrační koridory. Lokalita dotčená navrhovanou plochou výroby a skladování je charakteristická volnou otevřenou 
krajinou využívanou především pro zemědělství, průchodnost zde není omezena zřizováním obtížně překonatelných migračních 
bariér ani zástavbou, což umožňuje patřičné zachování funkčnosti této migrační trasy. Z tohoto důvodu nesouhlasíme s 

vymezením plochy výroby v lokalitě č. 107 a požadujeme, aby v navazujících stupních územně plánovací dokumentace byla 
zcela vypuštěna. Rovněž uvádíme, že koncepce zasahuje též na území Chráněné krajinné oblasti Beskydy a z tohoto důvodu je 
nutné, požádat o vyjádření k předmětné koncepci i Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště - Správu 

CHKO Beskydy se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. 
 

Na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu byla 

dokumentace upravena a plocha V. č. 107 byla vyloučena z 
projednání.  
 

 
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 (dále jen 

„krajský úřad“), 
k předloženému návrhu změny č. 1 Územního plánu Zubří, podle ust. § 11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší vydává 
souhlasné stanovisko. 

 
Odůvodnění: 
Samotné vymezení navrhovaných ploch, zejména plochy pro výrobu 107, nemůže negativně ovlivnit kvalitu ovzduší. Případné 

umístění vyjmenovaných stacionárních zdrojů bude krajský úřad posuzovat individuálně zejména s ohledem na vzdálenost od 
obytné zástavby. 
      vzato na vědomí 

 
 
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. 1 Územního plánu Zubří (SJ), 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, procházejí řešeným územím silnice č. III/01877 a č. III/01878. Obě 
v území končí. Tyto silnice jsou v území i v ÚP stabilizovány. Návrh změny ÚP je respektuje, není s nimi ve střetu. 

Z hlediska dopravy, silnic II. a III. třídy, nemáme k návrhu změny č. 1 ÚP Zubří 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 změny č. 1 Územního plánu Zubří, nesouhlasné koordinované 
stanovisko. 

Po obdržení nesouhlasného koordinovaného stanoviska bylo 
dohodnuto s dotčeným orgánem ochrany ZPF a s dotčeným 
orgánem ochrany přírody a krajiny, že nové stanovisko k 

změněným částem po společném jednání bude vydáno v rámci 
veřejného jednání.   
Požadavkům bylo vyhověno a dokumentace byla před veřejným 

projednáním upravena. 
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Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy  VIII, Olomouc  
ze dne 12.4.2019, č.j. MZP/2019/570/489 
 

Návrh změny č. 1 ÚP Zubří - stanovisko 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII (MŽP), obdrželo Vaše oznámení o společném jednání o návrhu 
změny č. 1 ÚP Zubří (okr. Vsetín). 

Na úseku státní správy geologie, v souladu s ustanoveními § 15 - § 19 a § 29 zákona číslo 44/1988 Sb., v platném znění 
(horní zákon), a na základě dokumentace, kterou má náš odbor MŽP k dispozici konstatujeme, že na předmětném k.ú. nebyla 
geologickými pracemi ověřena výhradní ložiska nerostných surovin, která by byla evidována v Bilanci zásob výhradních ložisek 

nerostů České republiky jako ložiska ve vlastnictví České republiky. Další objekty, na něž by se z horního zákona vztahovala 
územní ochrana, se na tomto k.ú. rovněž nenacházejí. 
K projednávanému návrhu změny ÚP nemáme na tomto úseku státní správy připomínky. 
 

      vzato na vědomí 
 
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 i 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. Připomínka k ploše o výměře nad 10 ha je po 

vyloučení plochy V č. 107 bezpředmětná, změna č. 1 územního 
plánu Zubří neřeší návrhovou plochu o výměře nad 10 ha. 

 

 

 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů  
ze dne 6.12.2017, sp.zn. 79216/2017-8201-OÚZ-BR    MO 260955/2017-8201 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů 

Morava, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a 

místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, 
Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek- Místek, Jeseník, Karviná, 
Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 

Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 
50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 
souhlasné stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci.  

 Vzato na vědomí 
 

Odůvodnění: 

Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o 
zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně 
plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. 

Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO-ČR na zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky. V posuzované ÚPD jsou 
respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany ČR v souladu s uplatněnými požadavky MO-ČR k návrhu zadání ÚPD. 

 
 Vzato na vědomí 

 

 

 
Ministerstvo dopravy  
ze dne 29.11.2019, zn. 776/2019 910 UPR/2 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu 
své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje 
svěřených odvětví. 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 
odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., 
o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, k návrhu změny č. 1 územního plánu Zubří vydává stanovisko podle 

§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále 
jen „stavební zákon“), obdobně podle § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 
Z hlediska letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 územního plánu Zubří a požadavky 

neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny námi sledované zájmy z uvedeného dopravního hlediska. 

 Vzato na vědomí 
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Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích a drážní dopravy nesouhlasíme s projednávaným návrhem změny č. 1 
územního plánu Zubří: 
S nově navrhovanou plochou pro silniční dopravu DS 104 nesouhlasíme, jelikož nesmí dojít k navýšení počtu vozidel na 
železničním přejezdu P7422, který již nyní nevyhovuje normovým předpisům. Nesouhlasíme tedy s propojením a převedením 
silniční dopravy z ulice Hamerská na železniční přejezd P7422. 

Požadavku se vyhovuje, část plochy dopravy DS č. 104 v úseku 
mezi plochou bydlení a železniční tratí byla vyloučena z projednání 

 

Odůvodnění: 

Ad) Doprava na pozemních komunikacích a drážní doprava 
Změnou č. 1 územního plánu Zubří je navrhována nová komunikace (plocha dopravy silniční DS 104) zaústěná do západního 
konce ulice U trati, která je v současnosti vedena přes železniční přejezd P7422 na stávající silnici 1/35. Toto napojení je 

provedeno naprosto nevyhovujícím způsobem, a to jak z důvodu neexistence připojovacích a odbočovacích pruhů na silnici 
1/35, tak i z hlediska parametrů a umístění železničního přejezdu. Stávající připojení na silnici 1/35 nemá charakter křižovatky, 
ale pouze sjezdu ze silnice. Železniční přejezd má nevyhovující parametry jak výškové, tak šířkové. Stávající stav je možný jen 

z důvodu nízké frekvence dopravy a i tak představuje velmi vysoké riziko pro bezpečnost a plynulost jak silničního, tak 
železničního provozu. Jakékoliv zvýšení intenzity dopravy přes uvedený železniční přejezd by znamenalo výrazné ohrožení 
bezpečnosti (lidských životů) jak z hlediska silničního provozu na silnici 1/35, tak i z hlediska drážní dopravy. 

Pro zajištění bezpečného provozu na silnici 1/35 a na železničním přejezdu by bylo nutné přebudovat stávající železniční 
přejezd do vyhovujících parametrů, doplnit zabezpečovacím zařízením a na silnici 1/35 doplnit připojovací a odbočovací pruhy, 
tj. vybudovat podobná opatření jako u přejezdu P7424 na Hlavní ulici. V územním plánu takováto úprava není navržena a rezort 

dopravy takovéto investice neplánuje. 
 Vzato na vědomí 

 

 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 

ze dne 30.5.2019, č.j.  SPU 147615/2019/02 

 
Dopisem ze dne 8. 4. 2019 jsme obdrželi oznámení o společném jednání o návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 1 

územního plánu Zubří. Ve věcí výše uvedené Vám sdělujeme následující: 
V zájmovém území návrhu opatření Změny č. 1 ÚP Zubří (katastrální území Zubří) se dle našich podkladů nachází stavba 
vodního díla - hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového 

úřadu (SPÚ), umístěná dle vyznačení v přiložené situaci. HOZ požadujeme respektovat a zachovat jeho funkčnost. 
Jedná se o tuto stavbu HOZ: 
• „HMZ ZASOVA 4B“, evidované pod č. ID 5130000133-11201000, ČHP 4-11-01-113, trubní kanál v celkové délce 0,108 

km, pořízený v roce 1986. 
Z hlediska umožnění výkonu správy a údržby je nutné zachovat podél trubního úseku HOZ nezastavěný manipulační pruh o 
šíři 4 m od osy potrubí na obě strany. Do HOZ nebudou zaústěny žádné odpadní vody ani dešťové vody. 

Na uvedeném vodním díle HOZ je zajišťována běžná údržba, např. opravy trubního vedení vč. revizních šachet. 
Doporučujeme, aby průběh výše uvedené stavby HOZ byl pořizovatelem územního plánu vzat na vědomí a zejména aby 
trasa HOZ byla zpracovatelem územního plánu doplněna do koordinačního výkresu. 

Dle dostupných podkladů se k. ú. Zubří mohou nacházet podrobná odvodňovací zařízení (POZ). Stav a funkčnost nám není 
známa. 
Tyto údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která 

pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1 : 10 000. Vzhledem ktomu, že neexistuje 
evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy 
do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data 

odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. 
Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře 
(http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě 

LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv - detail/Meliorace. 
Toto vyjádření je vydáno za SPÚ, odbor vodohospodářských staveb z titulu vlastníka technické infrastruktury (staveb k 
vodohospodářským melioracím). 

Požadavku bylo vyhověno, projektantovi bylo předepsáno HOZ 
zapracovat do dokumentace do koordinačního výkresu 

 

 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Vsetín 

ze dne 18.4.2019, č.j.  SPU 156780/2019 

 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, jako věcně a místně příslušný správní úřad 

podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 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 (dále jen "zákon č. 139/2002 Sb.") a 

v souvislosti s ust. § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh změny 
č. 1 územního plánu Zubří. 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/)_ve_form%c3%a1tu_shp_a_jsou_tak%c3%a9zobrazeny_v_LPIS_ve_vrstv%c4%9b_LPIS/%c5%bdivotn%c3%ad_prost%c5%99ed%c3%ad/Nitr%c3%a1tov%c3%a1_sm%c4%9brnice/Ulo%c5%been%c3%ad_hnojiv_-detail/Meliorace
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/)_ve_form%c3%a1tu_shp_a_jsou_tak%c3%a9zobrazeny_v_LPIS_ve_vrstv%c4%9b_LPIS/%c5%bdivotn%c3%ad_prost%c5%99ed%c3%ad/Nitr%c3%a1tov%c3%a1_sm%c4%9brnice/Ulo%c5%been%c3%ad_hnojiv_-detail/Meliorace
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Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky zákona č. 139/2002 Sb. vydává Státní pozemkový úřad ve smyslu 

ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto stanovisko: 
Státní pozemkový úřad s návrhem změny č. 1 územního plánu Zubří souhlasí za podmínky úpravy rozsahu navrhované 
plochy výroby a skladování V č. 107. 

Požadavku bylo vyhověno, plocha V č. 107 byla na základě 
stanovisek DO vyloučena z projednání z celém rozsahu. 
 

 
Odůvodnění: 
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. Jeho součástí je i návrh lokálního biocentra Hradisko - LBC 2 a lokálního 
biokoridoru LBK 1 v lokalitě dotčené návrhem změny územního plánu č.1. Požadujeme úpravu rozsahu navrhované plochy 
výroby a skladování V č. 107 tak, aby nezasahovala do navržených opatření plánu společných zařízení (viz. přiložený snímek 

plánu společných zařízení). 
V případě potřeby je možno kontaktovat projektanta KoPÚ Ing. Romana Micku (tel: 775 745 847), ze zpracovatelské firmy 
AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, Brno, PSČ 638 00. 

 
 Požadavku bylo vyhověno, po vyloučení plochy V č. 107 již nedojde 
k zásahům do lokálního biocentra Hradisko - LBC 2 a lokálního 

biokoridoru LBK 1. 

 

 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje 
ze dne 24.5.2019, č.j. KHSZL 08934/2019 

 
 

Dne 9. 4. 2019 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. 1 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. 1 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. 1 Územního plánu Zubří  s e   s o u h l a s í . 

 
V souladu s § 77 odst. 1 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 navrhované ploše výroby a skladování V č. 107 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. Dále jako přípustné využití území v této ploše 
požaduji stanovit protihluková opatření k eliminaci případného negativního vlivu hluku z dopravy a výrobních činností. 
 

Požadavku nebylo vyhověno, po vyloučení plochy V č. 107 již 
nebylo potřeba pro tuto plochu stanovit nepřípustné využití území  

 

 
Odůvodnění: 
Změna č. 1 Územního plánu Zubří je zpracována na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Zubří za období 

10/2015 - 03/2017. 
Změnou č. 1 bylo na základě aktuálních mapových podkladů a průzkumů v terénu aktualizováno zastavěné území k datu 31. 4. 
2018. 

Urbanistická koncepce není Změnou č. 1 měněna, nedochází ke změně koncepce dopravní infrastruktury zásobování pitnou 
vodou a odkanalizování. 
Plochy pro bydlení (B, BI, SO, SO.3) byly aktualizovány dle skutečného stavu v území - využité plochy byly zařazeny do 

zastavěného území s odpovídající stabilizovanou funkcí. Byly navrženy nové plochy individuálního bydlení BI: 

• BI č. 100 - Staré Zubří - Drážky (0,56 ha): Plocha přímo navazuje na zastavěné území - na stávající plochy pro bydlení 
individuální, kde doplňuje uliční frontu, a má v podstatě charakter proluky. 

• BI č. 105 - Hamerská (0,35 ha): Plocha pro umístění max. 2 - 3 rodinných domů přímo navazuje na zastavěné území - na 

stávající plochy pro bydlení individuální a má v podstatě charakter proluky - ukončuje uliční frontu. Ze severní strany je 
ohraničena navrženým veřejným prostranství P* č. 106, které navazuje na stávající přístupovou komunikaci vedenou 
severně. Ze západní strany navazuje nově navržená plocha pro silniční dopravu DS č. 104. Navržené dopravní řešení tak 

umožňuje zaokruhování dopravy propojením ulic Hamerská a U Trati. 

a plochy smíšené obytné vesnické SO.3: 

• SO.3 č. 101 - Staré Zubří - Na Potoku (0,06 ha): Plocha přímo navazuje na zastavěné území - na stávající plochy se 
shodnou funkcí a doplňuje stávající uliční frontu. 

• SO.3 č. 102 - Dropávka (0,11 ha): Plocha přímo navazuje na zastavěné území. 



Návrh opatření obecné povahy č. 01/2021 – Změna č. 1 Územního plánu Zubří 

 

 - 19 - 

 

 

• SO.3 č. 103 - Staré Zubří - Zemanky (0,11 ha): Plocha přímo navazuje na zastavěné území a doplňuje uliční frontu. 

• SO.3 č. 108 - Pod Ostrým (0,21 ha): Plocha přímo navazuje na zastavěné území a doplňuje uliční frontu. 

 

Plochy občanského vybavení - plochy veřejných pohřebišť a souvisejících služeb OH - rozsah stávajících ploch zůstává beze 
změn. Nové plochy nebyly vymezeny. 
Plochy veřejných prostranství P* - rozsah stávajících ploch zůstává beze změn. V návaznosti na vymezení plochy BI č. 105 a 

plochy DS č. 104 byla nově doplněna plocha P* č. 106. 
Plochy pro silniční dopravu DS - rozsah stávajících ploch zůstává beze změn. Přeložka silnice I/35 a úprava úrovňového křížení 
v místě vjezdu do města je již provedena, ale není vložena dle skutečného stavu do katastru nemovitostí. Vzhledem k absenci 

podrobnějšího podkladu nebyla plocha DS č. 75 a s ní související plochy upravena a převedena do ploch stabilizovaných. V 
návaznosti na vymezení plochy BI č. 105 byla nově doplněna plocha DS č. 104. 
Plochy výroby a skladování V - plocha č. 80 je již využita a zařazena mezi plochy stabilizované, výstavba v ploše č. 81 se 

realizuje. 
Nově byla navržena plocha V č. 107 - U Bečvy (16,81 ha). Jedná se o navrhovanou plochu, která vychází z předchozích 
koncepcí (ÚPN SÚ Zubří), ale nebyla zahrnuta do řešení Územního plánu Zubří. Plocha je situována v prostoru mezi stávající a 

navrhovanou silnici I/35 (návrhová plocha pro silniční dopravu DS č. 74 pro přeložku silnice I/35) na severu a vodním tokem 
Rožnovské Bečvy na jihu, v jihovýchodní části sídla Zubří, na hranici s městem Rožnov pod Radhoštěm. Plocha je v současné 
době dopravně dostupná ze stávající komunikace a je v dosahu technické infrastruktury. Od stávající obytné zástavby obce 

Zubří je oddělena plochou pro přeložku silnice I/35. Z jižní strany na plochu navazuje obytná zástavba na katastrálním území 
Vidče. 
Plochy technické infrastruktury T* - rozsah stávajících ploch zůstává beze změn. Nové plochy nebyly vymezeny. 

Plochy sídelní zeleně Z* - rozsah stávajících ploch zůstává beze změn. Do ploch sídelní zeleně s podmínkou možnosti umístění 

soukromé zahrady byla přeřazena plochy veřejného prostranství č. 63. Dále byly změnou aktualizovány a doplněny podmínky 

využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

Ke změně č. 1 Územního plánu Zubří je zpracováváno: 

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, září 2018 - Ing.arch. Vladimír Pokluda a kolektiv; 

- Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), září 2018 - Doc. Dr. Ing. Vladimír Šebela; 

- Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000, září 2018 - Mgr. Jan Losík, Ph.D., Mgr. Alice Háková 

Z výše uvedených dokumentů plyne, že plocha V. č. 107 řešená touto změnou představuje záměr s negativními vlivy na 
udržitelný rozvoj území. Vymezení této plochy přinese příznivý vliv na hospodářský rozvoj, ovšem za cenu negativního ovlivnění 
životního prostředí, neboť jejich realizací dojde k přímé kolizi v oblasti ochrany ZPF, respektování zásad záplavového území, 

což zakládá reálně existující riziko přímého ohrožení povrchových nebo podzemních vod, částečně i v oblasti ochrany přírody a 
narušení krajinného rázu. V rámci územního plánu však přesně specifikovat budoucí způsob využití a kvantifikovat míru zatížení 
životního prostředí nelze. 

Návrh opatření obecné povahy - Změna č. 1 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. Plocha č. 107 byla vyloučena z projednání, 
požadavky KHS ZK vyplývající z umístění této plochy již nejsou 
dále řešeny. 

 
 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 22.5.2019, č.j. 1296/Be/2019-2 

 
Věc: Stanovisko ke společnému jednání o návrhu opatření obecné povahy - Změny č. 1 územního plánu Zubří. 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - regionální pracoviště Správa CHKO 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 ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s 
ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona, následující stanovisko: 

Agentura v souladu se zpracovatelem SEA připomíná, že ze zprávy o uplatňování ÚP Zubří nevzešel požadavek na vymezení 
nových zastavitelných ploch pro bydlení. I přes tuto skutečnost byly do zprávy zapracovány požadavky na změny územního 
plánu v oblasti bydlení. 

Zastavitelné plochy navržené v současném územním plánu jsou zastavovány postupně, avšak v minimálním rozsahu. 

• Celková výměra návrhových ploch pro umístění staveb pro bydlení a doplňkových staveb pro bydlení pro město Zubří je 
stanovena územním plánem na 40,30 ha. Ve sledovaném období bylo z těchto ploch na území města využito 1,26 % z celkové 
výměry návrhových ploch. 

• Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji dle 4. aktualizace ÚAP se předpokládá, že v r. 2030 bude mít město 
Zubří 5619 obyvatel. Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení vč. ploch smíšených obytných pro sledované období 
2016 - 2030 je 34,76 ha. 

• Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných a obytných vesnických je tedy platným územním 
plánem Zubří navržen vzhledem k prognóze vývoje počtu obyvatel s dostatečnou rezervou. V současné době zbývá k zastavění 

39,79 ha, což je 114% potřebných návrhových ploch pro bydlení. Pro udržení dlouhodobého rozvoje dle předpokladů 
stávajícího ÚP nebyla v současné době prokázána potřeba vymezit nové zastavitelné plochy. 
Z výše uvedeného vyplývá, že rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je dostatečný, nevznikla potřeba vymezení dalších ploch 
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pro bydlení formou změny územního plánu. 

Potřebu zapracování dalších návrhových ploch pro bydlení nelze prokázat. I přes tyto skutečnosti požaduje město Zubří 
na základě žádostí občanů zařazení nových ploch pro bydlení do územního plánu. Bylo uplatněno 19 konkrétních požadavků na 
změnu funkčního zařazení ploch pro bydlení individuální nebo smíšené obytné vesnické, nových ploch pro výrobu a skladování, 

atd. - a to vše převážně na úkor (zábor) ploch ZPF nebo zemědělské krajiny. 

Rozrůstání zástavby na úkor volné krajiny je v rozporu s posláním CHKO. Agentura se ztotožňuje se závěry výše uvedené 
zprávy, že zastavitelné plochy vymezené územním plánem jsou dostatečné. Požadavky na vymezení dalších zastavitelných 

ploch neodpovídá podmínkám stanovených v Politice územního rozvoje České republiky, kde se v čl.14 a) uvádí „ ... územní 
plán minimalizuje rozšiřování stabilizovaných ploch novými zastavitelnými plochami v krajině“ a v čl. (19). hospodárně využívat 
zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, vč. 

minimalizace její fragmentace 
L01 - mimo hranice CHKO Beskydy 
L02 - část zastavitelné plochy se mění na zastavěné území 
L03 - zastavitelná plocha se mění na zastavěné území 

L04 - mimo hranice CHKO Beskydy 

L05 - Mičola Petr, p. č. 4102/3 - část, z plochy Z zemědělské do ploch SO.3 smíšené obytné. 
Souhlas - jedná se o uvedení v soulad územně plánovací dokumentace se skutečným stavem v území. 

      vzato na vědomí 

L06 (č. 100) - Krupová Dana, p. č. 4209/4, z plochy Z zemědělské do ploch BI individuální bydlení obytné 
Částečný souhlas - požadovanou plochu redukovat min. na 1/2. 

Plocha je cenná z krajinářského hlediska ( území zařazené do III. zóny CHKO s vysokými hodnotami krajinného rázu - dle 
výstupu z „Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ - kategorie I - II). Jedná se o přechodové území mezi hustou uliční 
zástavbou vybíhající z jižní části lokality Drážky a rozptýleným pasekářským osídlením v okrajové části enklávy Zemánky. 

Z důvodu vytvoření harmonického přechodu sídla do krajiny (spolu s doporučením Natura 2000) požadujeme návrhovou plochu 
redukovat. Nevhodným propojováním zastavěného území dochází ke změně charakteru zástavby v plošnou ve vizuálně citlivém 
území. Toto je v rozporu s § 12 (ochrana krajinného rázu) především se snížením jeho estetické hodnoty. Jedná se o plochu s 

výskytem přírodního biotopu T.1.( přírodní stanoviště 6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří). Souhlasíme proto s 
výstupem posouzení Natura 2000, které doporučuje plochu vypustit nebo redukovat. 
 

Požadavku se vyhovuje. Projektantovi bylo předepsáno zmenšit 
  velikost návrhové plochy BI č. 100 na polovinu dle stanoviska 
  SCHKOB a doporučení Natura 2000 

 
L07 - Šupler Radek, p. č. 3340 - část, z plochy Z zemědělské do ploch SO.3 smíšené obytné. 
Souhlas - jedná se o uvedení v soulad územně plánovací dokumentace se skutečným stavem v území. 

L08 - Vavřík Karel, p. č. 2331, z plochy Z zemědělské do ploch SO.3 smíšené obytné. 
Souhlas - jedná se o území zařazené do III. zóny CHKO, která tvoří proluku mezi zastavěným územím a která není výrazně 
pohledově exponovaná. 

L09 (101) - Dobeš Aleš, p. č. 4601/2, z plochy K krajinné zeleně do ploch SO.3 smíšené 
obytné. 
Souhlas - rozlohou nevelká plocha bezprostředně navazující na zástavbu lemující místní komunikaci vedoucí do údolí Na 

potoku. Jedná se o území zařazené do III. zóny CHKO se zvýšenou ochranou krajinného rázu, kdy zařazením předmětné 
plochy budou další možnosti výstavby v tomto území vyčerpány. 

L10 (102) - Jiří Raždík, p. č. 2103/1, z plochy Z zemědělské do ploch SO.3 smíšené obytné vesnické. 

Souhlas - plocha bezprostředně navazující na zástavbu lemující místní komunikaci vedoucí do lokality Dropávka. Jedná se o 
území zařazené do III. zóny CHKO se zvýšenou ochranou krajinného rázu (volná zemědělská krajina se sporadickou 
zástavbou), kdy zařazením předmětné plochy budou další možnosti výstavby v tomto území vyčerpány. 

L11 (103) - Libor Zeman, p. č. 4266, z plochy Z zemědělské do ploch SO.3 smíšené obytné vesnické. 
Souhlas - plocha doplňující shluk staveb v území s rozptýlenou zástavbou. Jedná se o území zařazené do III. zóny CHKO s 

vysokými hodnotami krajinného rázu (kategorie I), kdy zařazením předmětné plochy budou další možnosti výstavby v tomto 

území vyčerpány. Jedná se o plochu s výskytem přírodního biotopu T.1.( přírodní stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin 

až podhůří), kdy v rámci Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 bylo doporučeno vypuštění nebo snížení rozlohy 

návrhové plochy, na které se toto stanoviště vyskytuje. Toto doporučení projektant ÚP respektoval a plocha byla redukována. 

vzato na vědomí 

L13, 14, 15 (104, 105, 106) - mimo hranice CHKO Beskydy 

 
vzato na vědomí 

L16 (107) - Zetek, Dobiáš, Vojtěch Mičola - mimo hranice CHKO Beskydy 
Záměr L16 je situován mimo území CHKO Beskydy, ale jeho realizace by znamenala nepříznivé ovlivnění přírody CHKO 

Beskydy, protože by došlo ke zneprůchodnění dálkového migračního koridoru (DMK), jehož části pokračují na severu a na jihu 
přes území CHKO Beskydy. Jsou zde i další důvody, proč je v daném území záměr PZ nevhodný. 
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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. 
Připomínáme, že záměr PZ byl zamítnut hodnocením SEA zpracovaném v září 2018, kde KÚ Zlínského kraje vydal 
nesouhlasné stanovisko k návrhu změny č. 1 ÚP Zubří právě kvůli problematické změně L16. Rovněž podle posouzení vlivů na 

lokality soustavy NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., zpracovaném v září 2018, má hodnocená změna L16 
významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy NATURA 2000, jmenovitě na EVL Beskydy. Citujeme 
z příslušného naturového posouzení: 

„V případě vypuštění návrhové plochy L16 by vliv změny ÚP na předměty ochrany rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný byl 
nulový.“ 
Vzhledem k vydání a platnosti výše uvedených hodnocení se pozastavujeme nad tím, že záměr L16 byl opět začlenen do 
změny č. 1 ÚP Zubří. 

      Připomínka je již bezpředmětná, plocha V č. 107 byla vyloučena z 
      projednání 
 

 
L17 (108) - Majtanová Veronika, p. č. 3144, 3145, z plochy Z zemědělské do ploch SO.3 smíšené obytné vesnické. 
Nesouhlas - plocha je cenná především z krajinářského hlediska, je součástí odlehlého území, kde je m.j. jasně patrný 

dochovaný stav rozptýlené zástavby (území zařazené do III. zóny CHKO s vysokými hodnotami krajinného rázu - dle výstupu z 
„Hodnocení krajinného rázu v CHKO Beskydy“ - kategorie I). Postupným zahušťováním takovýchto lokalit stavbami by došlo k 
potření a změně charakteristiky rázu krajiny. Nevhodné rozšiřování a zahušťování stávajícího řídce osídleného území je v 

rozporu s § 12 (ochrana krajinného rázu) především se snížením jeho estetické hodnoty. Jedná se o plochu s výskytem 
přírodního biotopu T.1.( přírodní stanoviště 6510 - extenzivní sečené louky nížin až podhůří). Souhlasíme s výstupem 
posouzení Natura 2000, které doporučuje plochu vypustit. 

      Požadavku se vyhovuje, plocha SO.3 č. 108 byla na základě 
      nesouhlasného stanoviska SCHKOB vyloučena z projednání 

V textové části ODŮVODNĚNÍ , v kapitole F.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vč. Stanovení 

podmínek prostorového uspořádání a vyloučení umisťování staveb, zařízení a jiných opatření ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 
stavebního zákona 
- do ploch s označením WT, K, P, a Z do nepřípustného využití doplnit Oplocení s výjimkou pastevního hrazení v 

odůvodněných případech 
 

      Požadavku se vyhovuje, umístění „oplocení s výjimkou pastevního 

      hrazení v odůvodněných případech“ bylo doplněno do  
      dokumentace 
 

 
 
Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Rožnov pod Radhoštěm  
ze dne 28.11.2019, č.j. 3384/BE/2019 

 
Věc: Posouzení vlivu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 78 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení záměru: 
„Úprava ÚP Zubří po společném jednání“ - doplnění pozemku p.č. 4015/1 v k.ú. Zubří vydává v souladu s § 45i odst.1 zákona 
toto S T A N O V I S K O: 

uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í 

Agentura obdržela žádost MěÚ Rožnov pod Radhoštěm o vydání stanoviska dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít 
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
Katastr obce Zubří zasahuje do území EVL Beskydy podstatnou část rozlohy katastru, do Ptačí oblasti (PO) Beskydy zasahuje 

jen velmi okrajově v SV lesnaté části. 

Předmětem ochrany v EVL Beskydy jsou následující typy přírodních stanovišť - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich 
břehů), Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou, Formace jalovce obecného na vřesovištích nebo vápnitých 

trávnících, Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích, Druhově bohaté smilkové louky na silikátových 
podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech), Vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až alpínského stupně, Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, Petrifikující prameny s tvorbou 

pěnovců, Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů, Jeskyně nepřístupné veřejnosti, Bučiny asociace Luzulo-
Fagetum, Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským, 
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum, Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, Smíšené jasanovo-olšové 
lužní lesy temperátní a boreální Evropy, Acidofilní smrčiny) a tyto druhy živočišné a rostlinné druhy - oměj tuhý 

moravský,šikoušek zelený, čolek karpatský, kuňka žlutobřichá, lesák rumělkový, medvěd hnědý, netopýr velký, rýhovec 
pralesní, rys ostrovid, střevlík hrbolatý, velevrub tupý, vlk obecný, vydra říční). 
Předmětem ochrany v PO Beskydy jsou populace - čápa černého, datla černého, datlíka tříprstého, jeřábka lesního, kulíška 

nejmenšího, lejska malého, puštíka bělavého, strakapouda bělohřbetého, tetřeva hlušce a žluna šedé.) 
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Jedná se o doplnění pozemku do projednávaného ÚP. Pozemek by měl být určen pro výstavbu RD a část přiléhající ke 

komunikaci, by měla sloužit k vybudování autobusové zastávky. Na předmětném pozemku nejsou vymapovány žádné biotopy, 
jež jsou předmětem ochrany EVL Beskydy a vzhledem k umístění a charakteru záměrů nelze ani předpokládat významné 
negativní ovlivnění druhů, jež jsou předměty ochrany EVL či PO Beskydy. 

Z výše uvedených důvodů Agentura 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. 
 

Poznámka: Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany přírody dle dalších ustanovení zákona, které mohou být 
daným záměrem dotčeny (např. § 12 ochrana krajinného rázu, § 44 souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných 
území, § 49,50 ochrana biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů apod.). 

 
      Vzato na vědomí. Na základě souhlasného stanoviska SCHKOB, 
      která konstatuje, že umístění nové plochy nemůže mít významný 
      vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky 

      významné lokality ani ptačí oblasti, bude do projednání zařazena 
      nová návrhová plocha na pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří. 

 

 
III. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

V průběhu projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Zubří, obsahujícího zadání 
změny č. 1, 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 
20361/2017 ze dne 20.4.2017, ve kterém uplatnil požadavek na posuzování návrhu změny č. 1 
územního plánu Zubří ve smyslu ustanovení § 10i a následujících zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
Vzhledem k tomu bylo zpracováváno Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 
2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.  
Z těchto posouzení vyplývá výrazně negativní vliv na životní prostředí v případě navrhované plochy 
pro výrobu V č. 107 (ve vyhodnocení vlivů na ŽP označena jako L16). O tuto plochu bylo požádáno již 
v rámci zpracování nového územního plánu, ale plocha nebyla v rámci tohoto nového územního plánu 
Zubří (datum nabytí účinnosti 3.10.2015) projednávána, jelikož nebyla do návrhu územního plánu 
projektantem zahrnuta z důvodu nesouladu s PÚR a ZÚR, pro tuto plochu tedy nebylo v rámci nového 
územního plánu zpracováno posouzení vlivů na životní prostředí. Obec nyní požadovala zakreslení 
plochy V č. 107 do návrhu změny č. 1 územního plánu, aby byla tato plocha projednána a prověřena 
na základě posouzení vlivů na životní prostředí. 
Na základě výsledků projednání byla plocha V č. 107 vyloučena z projednání a odstraněna 
z dokumentace. Rovněž plocha SO.3 č. 108 byla vyloučena z projednání, plocha BI č. 100 byla 
zmenšena cca na polovinu a plocha BI č. 105 byla lépe odůvodněna. 
 
 
IV. Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje podle § 50 odst. 5 k vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí 

 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik,  
ze dne 31.1.2020, č.j. KUZL 122/2020 

 
STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
podle § 10g a §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Identifikační údaje 

 

Název:    Změna č. 1 Územního plánu Zubří 
Umístění koncepce:  Obec Zubří, kraj Zlínský 
 

Předkladatel:   Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
 
Zpracovatel koncepce:  STEMIO a. s., pracoviště Zlín Ing. arch. Vladimír 

Pokluda a kolektiv 
 
Zpracovatel posouzení:  Doc. Dr. Ing. Vladimír Šebela, CSc. 

osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 
č. j. 6364/731/OPVŽ/94 
autorizace prodloužena rozhodnutím č. j. 64768/ENV/16 
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Zpracovatel Naturového posouzení: Mgr. Jan Losík, Ph. D. 

držitel autorizace MŽP ČR č. j. 630/275/05 
Mgr. Alice Háková 
držitelka autorizace MŽP č. j. 630/1731/05 

 

II. Důvody pořízení koncepce 

Město Zubří má v současné době platný územní plán z roku 2015. Na základě požadavku Města Zubří ze dne 21. září 2016 o 
pořízení změny ÚP v souladu s usnesením Zastupitelstva Města Zubří č. ZM 10/06 ze dne 15. září 2016, přistoupil odbor 

výstavby a územního plánování MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm ke zpracování Zprávy o uplatňování ÚP Zubří za období 10/2015 - 03/2017), ve které bylo vyhodnoceno naplňování 
zastavitelných ploch, soulad s nadřazenou dokumentací a požadavek na potřebu vymezení nových návrhových ploch. V 

současnosti je tedy projednáván návrh Změny č. 1 ÚP Zubří. 

III. Charakter a rozsah koncepce 

Navržená koncepce „Změny č. 1 územního plánu Zubří“ respektuje současný charakter města a jeho okolí a obsahově a věcně 
zahrnuje 19 konkrétních ploch, které se mají změnit na stabilizované plochy BI (individuální bydlení), SO (plochy smíšeně 

obytné), V (plochy pro skladování), DS (plochy pro silniční dopravu), Z (sídelní zeleň). Zařazení některých z nich však směřuje 
do velmi „citlivých“ oblastí integrity a života města - zejména z hlediska ochrany území (obecně tedy ochrany ŽP), s reálně 
možným zásadním vlivem na jeho složky, jako je ochrana přírody a krajiny, zábor ZPF, narušení ÚSES, apod. Podněty ke 

změně zastavitelných ploch v ÚP, vzešly převážně od vlastníků pozemků a z části od podnikatelských subjektů. 

Přehled návrhových ploch zařazených do změny č. 1 ÚP Zubří: 

Označení 

plochy 
Popis změny 

L01 Část zastavitelné plochy BI č. 3 se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném území 

L02 Část zastavitelné plochy BI č. 9 se mění na stabilizovanou plochu BI v zastavěném území 

L03 
Zastavitelná plocha SO.3 č. 19 se mění na stabilizovanou plochu SO.3 v zastavěném území 

L04 Zastavitelná plocha V č. 80 se mění na stabilizovanou plochu V v zastavěném území 

L05 Část stabilizované plochy Z se mění na stabilizovanou plochu SO.3 v zastavěném území 

L06 Část stabilizované plochy Z se mění na zastavitelnou plochu BI č. 100 

L07 Část stabilizované plochy Z se mění na stabilizovanou plochu SO.3 v zastavěném území 

L08 Část stabilizované plochy Z se mění na stabilizovanou plochu SO.3 v zastavěném území 

L09 Část stabilizované plochy Z se mění na zastavitelnou plochu SO.3 č. 101 

L10 Část stabilizované plochy Z se mění na zastavitelnou plochu SO.3 č. 102 

L11 Část stabilizované plochy Z se mění na zastavitelnou plochu SO.3 č. 103 

L12 Část zastavitelné plochy BI č. 11 se mění na stabilizovanou plochu Z 

L13 Část stabilizovaných ploch Z, K. DS a WT se mění na zastavitelnou plochu DS č. 104 

L14 Část stabilizované plochy Z se mění na zastavitelnou plochu BI č. 105 

L15 Část stabilizované plochy Z se mění na zastavitelnou plochu P* č. 106 

L16 Část stabilizovaných ploch Z, K a návrhové plochy K č. 90 a návrhová plocha P č. 88 se mění na 

zastavitelnou plochu V č. 107 

L17 Část stabilizované plochy Z se mění na zastavitelnou plochu SO.3 č. 108 

L18 Část stabilizované plochy Z se mění na stabilizovanou plochu DS 

L19 Zastavitelná plocha P* č. 63 se mění na návrhovou plochu Z* č. 63 

 
 

IV.  Průběh posuzování: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad) vydal dne 20. dubna 2017 k 
předložené Zprávě o uplatňování ÚP Zubří stanovisko v tom smyslu, že změnu č. 1 ÚP Zubří je nutno posoudit z hlediska 

vlivů na životní prostředí z důvodu umístění nové plochy výroby a skladování (p. č. 5347/3, 5352/4, 5357) o ploše více než 21 
ha a to v ose dálkového migračního koridoru. Záměr jako takový spadá do kategorie II, bod 10.6 Nové průmyslové zóny a 
záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha, zákona o posuzování vlivů na ŽP. 

Zároveň Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, jako orgán 
ochrany přírody, příslušný podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), ve svém stanovisku č. j. KUZL 20821/2017 ze dne 6. dubna 2017 nevyloučil významný vliv na 

předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody a krajiny. Významný vliv na předmět ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti ve svém 

stanovisku č. j. 1476/BE/2017 ze dne 12. dubna 2017 nevyloučil ani další příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Agentura 
ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště - Správa CHKO Beskydy. Obě stanoviska byla vydána ke Zprávě o 
uplatňování Územního plánu Zubří, v níž byly uvedeny plánované úpravy ÚP zařazené do změny č. 1 územního plánu Zubří. 

Změna č. 1 ÚP Zubří tedy podléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve fázi změny ÚP (SEA). 
Dne 2. ledna 2020 předložil Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor strategického rozvoje a projektů, oddělení územního 
plánování žádost o vydání stanoviska k návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí, včetně došlých stanovisek a připomínek k tomuto návrhu v souladu s ust. § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí bylo předloženo 
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří (dále jen dokumentace SEA), dále vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny 

č. 1 ÚP Zubří na udržitelný rozvoj území včetně Posouzení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (tzv. Naturové posouzení). Krajský úřad je příslušný k vydání stanoviska podle §10g a §10i 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (tzv. SEA stanovisko). 
 

V. Hodnocení koncepce 

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Z vyhodnocení vlivů vyplynulo, že hodnocení souboru změn ÚP (změnových lokalit L01-L19), může 

v několika konkrétních případech mít určitý negativní vliv na posuzovanou problematiku - tj. narušení faktoru pohody žití, 
poškození zdravého ŽP, nebo snížení optimálních sociálně-ekonomických vlivů, směřující přímo k porušení platné legislativy 
ochrany ŽP. Z hlediska možných negativních vlivů na hmotné statky, kulturní památky, architekturu, atd. se předkládané záměry 

řešené koncepce jeví jako nevýznamné. 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
I když většina navrhovaných změn ÚP nepředstavuje riziko přímého ohrožení nebo nepřípustného vlivu na povrchové a 

podzemní vody - u položky L16 (požadavek na změnu funkčního využití pozemků pro výrobu a skladování - plocha V 107), což 
zakládá reálně existující riziko přímého ohrožení povrchových nebo podzemních vod (porušení platné legislativy o záplavovém 
území). 

Vlivy na půdu 
Zemědělská půda je nenahraditelnou, strategickou surovinou a náleží ji odpovídající pozornost a péče (ZPF). Pokud dojde k 
vynětí dotčené plochy ze ZPF, musí být postupováno důsledně souladu s platnou legislativou (vydaný souhlas, skrývka, atd.). 

Zemědělský půdní fond, včetně zahrad, luk a pastvin, tvoří 39,1 % z celkové plochy správního území města Zubří řešeného 
územním plánem (1109 ha v součtu zemědělských ploch všech zastoupených kultur). Orná půda představuje z celkové výměry 
ZPF 47% a trvalé travní porosty 43%. 

Velká část navrhovaných ploch pro změnu č. 1 ÚP Zubří, se nachází ve III., IV. třídě ochrany ZPF, což představuje půdy s 
nízkou produkční schopností, u kterých lze předpokládávat i efektivnější nezemědělské využití (v návaznosti na zastavěné 
území obce do ploch s možností napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a také při zohlednění principu neponechávat 

zbytkové parcely, které nelze řádně obhospodařovat). Jinak důsledná ochrana ZPF zůstává jednou ze zásadních požadavků na 
ochranu ŽP. 

Vlivy na soustavu NATURA 2000 

Asi dvě třetiny území k. ú. Zubří zasahují do Evropsky významné lokality CZ0724089 Beskydy, která je mimo jiné navržena pro 
ochranu přírodních nebo přírodě blízkých jak lesních tak i nelesních společenstev a ohrožených druhů živočichů, mezi něž patří 
i velké šelmy jako je vlk, rys či medvěd, které pravidelně migrují mezi Zubří a Rožnovem pod Radhoštěm a putují mezi 

Veřovickými a Vsetínskými vrchy. Do severní části Zubří rovněž zasahuje Ptačí oblast CZ0811022 Beskydy. 
Vzhledem k tomu, že dle schválené Zprávy o uplatňování územního plánu Zubří nebyl vyloučen vliv na lokality a vzácné a 
ohrožené druhy rostlin a živočichů soustavy Natura 2000, byl zpracován odborný posudek vlivů změny na předměty ochrany 

NATURA 2000, ze kterého vyplývá významný negativní vliv v případě změnové lokality L16, kdy je navrhována nová plocha pro 
výrobu a skladování V č. 107. Tato plocha se nachází jižně od centra města Zubří v prostoru mezi korytem Rožnovské Bečvy a 
silniční komunikací I/35, mimo území EVL a PO Beskydy. Na ploše se nevyskytují žádné přírodní biotopy, je využívána jako 

pole. Plocha zasahuje do vymezené osy dálkového migračního koridoru (DMK), který propojuje Moravskoslezské Beskydy a 
Hostýnsko-vsetínskou hornatinu. Oba celky jsou při tom součástí EVL Beskydy. Jedná se o jeden z mála zachovalých 
migračních koridorů, které umožňují průchod větších savců přes Rožnovskou brázdu a spojení jejich populací v uvedených 

geomorfologických celcích. Existence populací velkých šelem (medvěd, rys, vlk), které patří k předmětům ochrany EVL 
Beskydy, je závislá na možnosti migrace v rámci EVL a také na možnosti migrace mezi jednotlivými oblastmi jejich výskytu v 
rámci ČR a okolních států, zejména Polska a Slovenska. Migrace mezi dílčími populacemi zajišťuje zachování a obnovu 

genetické rozmanitosti populací, kolonizaci nových teritorií nebo obnovu výskytu na lokalitách, kde došlo k vymizení nebo 
snížení početnosti druhů. Bez možnosti migrace by existence všech tří jmenovaných druhů nebyla na území EVL Beskydy 
dlouhodobě možná. Migrační průchodnost krajiny pro tyto druhy je však v současnosti výrazně limitována přítomností 

antropogenních struktur (sídla, liniové dopravní stavby). Zachování všech zbývajících migračních cest je proto nezbytným 
předpokladem pro zachování populací velkých šelem. Právě za účelem ochrany migračních možností byly vymezeny DMK. 
Přerušení DMK vymezeného v katastru obce Zubří vyvolané změnou funkčního využití návrhové plochy L16, by znamenalo 

významné snížení migračních možností pro všechny tři druhy velkých šelem, které patří k předmětům ochrany EVL. Vliv 
návrhové plochy L16 (plocha V 107) je proto vyhodnocen jako významně negativní (-2). 
Dalšími plochami hodnocenými v Naturovém posouzení byly plochy L06 (plocha BI 100), L11 (plocha SO.3 103) a L17 (plocha 

SO.3 108), u těchto ploch byl shledán mírně negativní vliv (-1). Zmínění vlivu Změny č. 1 ÚP Zubří na předmět ochrany přírodní 
stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří lze dosáhnout snížením rozlohy návrhových ploch nebo vypuštěním 
návrhových ploch, na kterých se toto stanoviště vyskytuje. 

Vlivy na krajinu, krajinný ráz 

Zubří leží v kopcovité krajině v podhůří Beskyd, na jižních svazích Veřovských vrchů. Leží v údolí Rožnovské Bečvy a podél 
toků Zuberského a Starozuberského potoka. Severní část obce leží v CHKO Beskydy. Krajinu k. ú. Zubří lze definovat jako 
zemědelsko-lesní, dlouhodobě charakteristicky ovlivněnou činností člověka. Většina zástavby je položena v plochém, mírně 

ukloněném reliéfu Rožnovské brázdy severně od Rožnovské Bečvy. Krajinu (krajinný ráz) dotváří také výraznou měrou i 
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stávající plochy obytné smíšené vesnické - charakter rozptýlené zástavby. Zbytky původního pasekářského osídlení, typického 

pro tzv. valašskou krajinu, se dochovaly v okrajových částech Starého Zubří a na horním konci. Na současnou podobu krajiny 
měly výrazný podíl procesy spojené s valašským osídlením. Vliv člověka se postupně stává významným krajinotvorným 
činitelem a v dané oblasti vedl k vytvoření unikátní tzv. valašské krajiny. Z důvodu ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým 

soužitím člověka s přírodou a přítomnosti výjimečných přírodních hodnot byla v tomto území vyhlášena Chráněná krajinná 
oblast Beskydy, jež zahrnuje i část řešeného území Zubří. Výše 
uvedené hodnoty je třeba důsledně chránit před možnými zásahy a negativními dopady - což v určitém smyslu hrozí u 

navrhovaných změnových lokalit L16 a dalších např. L06 (BI 100), L09 (SO.3 101), L10 (SO.3 102), a L17 (SO.3 108). 

ÚSES 

V návrhu územního plánu jsou stabilizovány stávající funkční prvky nadregionálních, regionálních i lokálních prvků ÚSES. 
Jedná se především o lesní a luční společenstva a o vodní biotopy přiléhajících vodních toků a ploch. Nadregionálním 

biokoridorem na severním území města Zubří je NRBK 145 Radhošť - Kněhyně, tvořený převážně bukovými lesy. Regionální 
prvky ÚSES představují územní celky s nivními společenstvy vázané na vodní tok Rožnovské Bečvy RBK 1567 Kluzov - Střítež 
a RBC 133 Střítež. Lokální ÚSES je tvořen především lesními ekosystémy, patří sem LBC 12 Na Okruhu, LBC 11 Na Bařinách, 
LBC18 Krátká, LBC 17 Boňkov, LBC 16 Pod Kamenárkou, LBC 8 Javorník, LBC 13 Ostrý, LBC 9 Pod Ostrý, LBC 6 Čupec, LBC 

10 Zámořanky, LBC 4 Olšovský, LBC 7 Zemánky, LBC 5 Nad Skalkou, LBC 14 Hamerský potok, LBC 15 Hamerský rybník, LBC 
3 Starozuberský potok. Vymezení stávajících skladebných částí ÚSES vede k zachování stávajících hodnot přírody a krajiny. 

V případě změnové lokality L16 - návrh plochy pro výrobu a skladování V č. 107, je narušen systém ÚSES. Změnou je 

zmenšováno vložené lokální biocentrum na regionálním biokoridoru Rožnovské Bečvy a to pod dovolenou velikost dle 

minimálních prostorových parametrů. Záplavové území Rožnovské Bečvy 

Vzhledem k situování města v krajině a k charakteru krajiny (vysoký podíl lesa) nejsou navrhována samostatná protipovodňová 
a protierozní opatření. Navrhovaná plocha výroby V 107 je umístěna v záplavovém území, pro které platí, že musí být 

respektována zásada „neumisťovat, nepovolovat ani neprovádět stavby...“, čemuž neodpovídá navržený záměr vybudovat 
„plochu pro výrobu a skladování“ - změnová lokalita L16. 

Sekundární vlivy 

Sekundární vlivy realizace ÚP se projeví zejména u záboru zemědělské půdy (včetně primárního úbytku ZPF), dále jako snížení 

retenčních schopností území, zrychlení odtoku dešťových vod apod. Sekundárním vlivem realizace některých budoucích změn-
úprav (např. ploch pro výrobu a skladování, komunikací a dalších) bude zvýšení intenzity cílové dopravy s doprovodnými 
negativními vlivy na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci, zásah do krajinného rázu atd. Všechny uvedené sekundární vlivy se 

mohou výrazněji projevit nikoliv u jednotlivých staveb nebo ploch, ale v kumulaci vlivů několika nebo všech realizovaných 
záměrů, resp. při jejich postupné realizaci bude jejich účinek postupně narůstat. Lze však uplatnit řadu účinných kompenzačních 
nebo ochranných opatření, aby se předešlo natolik výraznému zhoršení kvality jednotlivých složek životního prostředí, pro něž 

by předložená koncepce nemohla být realizována. 

Synergické vlivy 

Synergické vlivy jsou vlivy, jejichž současným působením vzniká nečekaně velká reakce neodpovídající prostému součtu 
daných vlivů. Tato skutečnost se u předkládaného návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří nepředpokládá. 

Kumulativní vlivy 

Kumulativní vlivy se u předloženého návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří projeví i u dalších hodnocených složek životního prostředí, u 
kterých byly při hodnocení jednotlivých ploch zjištěny možné negativní vlivy (např. dopady z výroby a skladování, automobilové 
dopravy, atd.). Jedná se např. o kumulativní vliv změny zástavby území na krajinný ráz, na úbytek zemědělské půdy a na 

postupné zvýšení intenzity dopravy v území s doprovodným zvýšením hlukové a imisní zátěže. Vzhledem k velikosti a struktuře 
území města a navrženým vymezením ploch s rozdílným způsobem využití (jako plochy pro výrobu a skladování „V“, plochy 
individuální a smíšené obytné výstavby „BI“, „S0.3“, plochy technické a dopravní infrastruktury „DS a T*“, a další), lze 

odpovědně předpokládat, že ke kumulativním účinkům při realizací záměrů změny ÚP nedojde, tedy nenastanou okolnosti, 
které by bránily realizaci několika předložených změnových položek (mimo tzv. „problémové“ změnové lokality L16 a další). 
Celkové hodnocení koncepce 

Zpracovatel SEA hodnotil zjištěné i předpokládané kladné a záporné vlivy posuzovaného návrhu „Změny č. 1 ÚP Zubří“ na 
obyvatelstvo, lidské zdraví, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví, 
vlivy na krajinu, včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi, s tímto výsledkem: 

V případě posuzovaného návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří, se prokázalo, že navrhovaná koncepce na funkční začlenění a 
využití některých ploch (jmenovitě zejména L16, ale částečně i dalších, L06, L09, L10, L11, L14, L17) na území města, 
může reálně a objektivně vykazovat "znaky" narušení stávající skutečnosti - tj. zábor ZPF, narušení stávajícího 
krajinného rázu, nerespektování ÚSES, průchodnosti krajinou, případně i poškození přírodně cenných složek zdejší 

přírody a krajiny. 

Při splnění základních legislativních povinností, lze u posuzované "Změny č. 1 ÚP Zubří“ předpokládat tyto vlivy: nulový nebo 
malý vliv na - přírodní zdroje, podzemní a povrchovou vodu, klima, ovzduší, hmotný majetek, ekosystémy, historické a kulturní 

památky, veřejné zdraví, prvky ÚSES; střední, 
event. větší vliv na - technické a přírodní limity území (doprava apod.), některé oblasti ochrany přírody a krajiny (migrační 
koridor, ÚSES a dopad na krajinný ráz); velký vliv - nebyl žádný vyhodnocen. 

Podstatné pro komplexní vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚP č. 1 Zubří na životní prostředí je jeho částečná kolize s platnou 

legislativou ochrany ŽP a dalšími závaznými podmínkami a dokumenty nebo programy nadřazených územně správních 
celků , zejména s „Politikou územního rozvoje České republiky“ (nepřímá vazba) a „Zásadami územního rozvoje Zlínského 
kraje“ (přímá vazba), neboť řešené území je součástí územního rozvoje regionu Rožnovska. 

Zpracovatel dokumentace SEA na základě všech prostudovaných podkladů, platné legislativy, průzkumů, rozborů a 
projednávání dospěl k závěru, že již samo zařazení některých změn do územního plánu (jmenovitě právě lokalita L16) je 
neodůvodnitelné , neboť její realizací budou ovlivněny složky životního prostředí a to v míře zjevného nesouladu s platnou 
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legislativou ochrany ŽP (konkrétně ochrany přírody a krajiny). Z tohoto důvodu také nemůže být navrhovaná Změna č. 1 ÚP 

Zubří doporučena k realizaci jako celek, protože nevytváří podmínky pro komplexní, cílevědomý, smysluplný, všestranný a 
vyvážený rozvoj dotčeného území, nepřispívá k realizaci předpokládaných aktivit v souladu s hospodářskou a sociální 
soudržností města a dotčeného regionu. Z hlediska vlivů na výše uváděné složky životního prostředí, lidské zdraví a 

udržitelný rozvoj, se předkládaná koncepce Změny č. 1 ÚP Zubří, jeví jako nepřijatelná. 

 

Z vyhodnocení vlivů SEA vyplývá, že realizací navrhované koncepce Změny č. 1 ÚP Zubří, mohou být ovlivněny některé složky 
životního prostředí, jako je půda (zábor ZPF), ochrana přírody a krajiny (významné narušení migračního koridoru, dopad na 

krajinný ráz, Chráněná krajinná oblast Beskydy), ale také dopravní infrastruktura (hluková situace v důsledku ploch pro 
skladování. Významný vliv na další složky životního prostředí (obyvatelstvo, klima, další fyzikální a biologické charakteristiky, 
povrchové a podzemní vody, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky) se nepředpokládá. 

Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí tedy vyplynulo, že předložený návrh Změny č. 1 ÚP města Zubří, nemůže být jako 

celek akceptovatelným řešením, neboť v konkrétní změnové lokalitě L16 (plocha výroby a skladování V 107) přiměřeně 
nerespektuje odpovídající požadavky na ochranu ŽP (přírody a krajiny), a to ve smyslu porušení legislativních a jiných 
požadavků, ani neodpovídá plně záměrům Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, atd. 

Zpracovatel vyhodnocení SEA uvedl, že hodnocený návrh Změny č. 1 ÚP Zubří je po stránce obsahové, koncepční i odborné, 

zpracován na dobré úrovni, objektivně však změnové položky - zejména L16 (plocha výroby a skladování V 107) a částečně i 
další L14 (plocha pro bydlení individuální BI 105) - nesplňují prezentované principy a zásady ochrany ŽP v platném územním 
plánu města Zubří, ani neřeší aktuální potřeby dalšího udržitelného rozvoje města. 

Krajský úřad se ztotožnil s výsledky vyhodnocení vlivů předložené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a v tomto 
smyslu také vydal stanovisko. 

VI. Vypořádání připomínek 

V souladu s ust. § 50 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územních plánování a stavebním řádu obdržel krajský úřad dne 2. 
ledna 2020 od Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru strategického rozvoje a projektů, oddělení územního 
plánování předání stanovisek a připomínek ke Změně č. 1 ÚP Zubří. Krajský úřad jako příslušný úřad podle § 22 písm. d) 

zákona o posuzování vlivů na ŽP je příslušný k vypořádání připomínek, které se týkají dokumentace k vyhodnocení vlivů ÚP na 
životní prostředí (SEA hodnocení). Takové připomínky nebyly doručeny. 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v rámci koordinovaného stanoviska (č. j. KUZL 

23531/2019 ze dne 10. května 2019) ke společnému jednání uplatnil nesouhlasné stanovisko z hlediska zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Nesouhlasné stanovisko bylo uplatněno v tom 
smyslu, že nelze z hlediska dodržení zásad plošné ochrany ZPF souhlasit s návrhem nové plochy V 107. Navrhovaným 

řešením by došlo k záboru 16,32 ha půd náležejících do ZPF. Dle § 4 zákona o ochraně ZPF, musí-li v nezbytném případě 
dojít k odnětí zemědělské půdy ze ZPF, je nutno odnímat jen nejnutnější plochu ZPF tzn. minimalizovat zábor na nejnutnější 
možný rozsah. Nezbytnost navrhovaného řešení v takovém rozsahu však není zřejmá a ani nebyla v dokumentaci prokázána. 

Dále bylo v rámci tohoto koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 
uplatněno nesouhlasné stanovisko orgánu na úseku ochrany přírody a to pro navrhovanou plochu výroby V 107. Z 
předložené dokumentace vyplývá, že koncepce byla předmětem posouzení důsledků své realizace na daná území Natura 

2000, dle § 45i výše uvedeného zákona, v září 2018. Zpracovatelé posouzení byli Mgr. Jan Losík, Ph.D. a Mgr. Alice Háková. 
Ze závěru tohoto hodnocení vyplývá, že nelze vyloučit významný negativní vliv koncepce na území, předměty ochrany a 
celistvost území soustavy Natura 2000. Jako problémová se jeví mimo jiné změna L16, lokalita změny z ploch Z, K na 

zastavitelnou plochu V č. 107, jelikož zasahuje do dálkového migračního koridoru velkých savců (DMK). Z textu posouzení 
rovněž vyplývá, že kompenzačním opatřením v tomto případě by bylo vytvoření jiného migračního koridoru s odpovídajícími 
parametry v blízkém okolí přerušeného DMK. Vzhledem k existenci stávající zástavby v této oblasti, je možnost realizace tohoto 

opatření obtížně představitelná. Území Beskyd je součástí biotopu velkých šelem - rysa ostrovida (Lynx lynx), medvěda 
hnědého (Ursus arctos) a vlka obecného (Canis lupus), pro existenci populací těchto šelem je nutné mimo jiné zachovat funkční 
dálkové migrační koridory. Lokalita dotčená navrhovanou plochou výroby a skladování je charakteristická volnou otevřenou 

krajinou využívanou především pro zemědělství, průchodnost zde není omezena zřizováním obtížně překonatelných migračních 
bariér ani zástavbou, což umožňuje patřičné zachování funkčnosti této migrační trasy. Z tohoto důvodu Krajský úřad jako 
příslušný orgán ochrany přírody nesouhlasí s vymezením plochy výroby v lokalitě č. 107 a požaduje, aby v 

navazujících stupních územně plánovací dokumentace byla zcela vypuštěna. 
Dalším nesouhlasným stanoviskem uplatněným ke společnému jednání je stanovisko Agentury ochrany přírody a 
krajiny, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy (č. j. 1296/2019-2 ze dne 22. května 2019), ve kterém je opět vysloven 

nesouhlas s navrhovanou plochou V 107 (L16). Ve 
stanovisku je zdůrazněn vliv této plochy na dálkový migrační koridor - došlo by k jeho zneprůchodnění, dále to že návrh této 
plochy je plánován v zachovalé údolní nivě Rožnovské Bečvy (část regionálního koridoru ÚSES) a v neposlední řadě je 

uvedeno, že velká část pozemku se nachází v záplavovém území pro Q20 a Q100. CHKO Beskydy zároveň vyslovila nesouhlas 
s plochou pro 
bydlení SO.3 108 (L 17) a ztotožňuje se s výstupem Naturového posouzení, ve kterém je tato plocha navržena k 

vypuštění. Zároveň upozorňuje na skutečnost, že požadavky na vymezení dalších zastavitelných ploch neodpovídají 
podmínkám v Politice územního rozvoje kraje (tedy „územní plán minimalizuje rozšiřování stabilizovaných ploch novými 
zastavitelnými plochami v krajině“ a dále hospodárně využívat zastavěné území a zajistit ochranu nezastavěného území a 

zachování veřejné zeleně, vč. minimalizace její fragmentace). 

S navrhovanou plochou (V 107) vyslovilo nesouhlas i Povodí Moravy, jako příslušný správce povodí a správce vodních toků 
Rožnovská Bečva, Zuberský náhon, Hamerský potok vč. přítoků (č. j. PM- 17244/2019/5203/Vrab ze dne 3. června 2019), 
neboť je nutno respektovat stanovené záplavové území vodního toku Rožnovská Bečva a také Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(plocha V 107) zasahuje částečně do ochranného pásma stávající silnice I/35. Současně je plocha V 107 vymezena v 
návaznosti na plochu DS 74, vymezenou pro realizaci přeložky silnice I/35. 
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Krajský úřad při přípravě stanoviska SEA vychází především z dokumentace SEA a současně pracuje se všemi relevantními 

podklady včetně stanovisek příslušných dotčených orgánů. Stanovisko SEA se vydává až po doručení všech došlých 
stanovisek, připomínek a výsledků konzultací, z čehož plyne, že tato stanoviska a připomínky je potřeba zohlednit. Výše 
citovaná nesouhlasná stanoviska jednoznačně podporují výsledky posouzení vlivů dané koncepce na životní prostředí a veřejné 

zdraví. 
 
 

VII. Stanovisko 

Na základě předložené Změny č. 1 ÚP Zubří včetně dokumentace k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, dále 
vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 ÚP Zubří na udržitelný rozvoj území a vyjádření podaných k předložené Změně 
č. 1 ÚP Zubří, vyjádření k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí a k vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 ÚP 

Zubří na udržitelný rozvoj území, vydává krajský úřad jako příslušný orgán podle § 22 písm. d) zákona o posuzování vlivů na ŽP 
ve smyslu ust. § 10g a § 10i uvedeného zákona 

NESOUHLASNÉ STANOVISKO 

k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

k návrhu „Změny č. 1 Územního plánu Zubří “ 

a to především z důvodu, že některé z navrhovaných změnových lokalit, konkrétně L16 (plocha výroby V 107) a L14 (plocha BI 
105) nesplňují prezentované principy a zásady ochrany životního prostředí, jak jsou uvedeny v platném ÚP Zubří, jsou v přímé 
kolizi s platnou legislativou, a i s požadavky nadřazených územně plánovacích dokumentací s Politikou územního rozvoje ČR a 

Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje. Navíc existují reálné pochybnosti, že jejich realizace přispěje k řešení aktuálních 
společensko-ekonomických rozvojových cílů a záměrů města. 

Navrhovaná plocha výroby (V 107) v rámci Naturového vyhodnocení vyplynula jako plocha s významně negativním vlivem (-2). 
Vyloučení významně negativního vlivu na předměty ochrany (rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk a celistvost EVL Beskydy) lze 

dosáhnout pouze vypuštěním návrhové plochy L 16 z projednávané Změny č. 1 ÚP Zubří. Dalšími plochami hodnocenými v 
Naturovém posouzení byly plochy L06 (plocha BI 100), L11 (plocha SO.3 103) a L17 (plocha SO.3 108), u těchto ploch byl 
shledán mírně negativní vliv (-1). Zmínění vlivu Změny č. 1 ÚP Zubří na předmět ochrany přírodní stanoviště 6510 Extenzivní 

sečené louky nížin až podhůří lze dosáhnout snížením rozlohy návrhových ploch nebo vypuštěním návrhových ploch, na 
kterých se toto stanoviště vyskytuje. 

Vedle opodstatněných navrhovaných změn v koncepci Změny č. 1 ÚP Zubří, vedou právě výše jmenované problematické 

změnové lokality zejména pak L16 (plocha výroby V 107) k vydání nesouhlasného stanoviska pro změnu č. 1 územního plánu, 
jako celku. Zařazení problémových ploch změn L16 (V 107) a dalších, snižuje snahu a úsilí prezentovat nové funkční využití 
dotčených ploch, jako přínos udržitelného rozvoje města, při dodržování principů a zásad ochrany životního prostředí. Jedním 

ze základních koncepčních záměrů územního plánu Zubří je vytvoření kompaktního sídla s minimalizováním rozvoje nové 
zástavby do volné krajiny a eliminováním zásahů do krajinného rázu. Změnou č. 1 ÚP Zubří dochází k negativnímu ovlivnění 
nastavené koncepce, a to návrhem plochy výroby a skladování V 107, umístěné na hranici s Rožnovem pod Radhoštěm v 

jediném nezastavěném koridoru. 

Krajský úřad upozorňuje na ust. § 10g odst. 4 a 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP, podle kterého bez stanoviska ke koncepci 
nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke 
koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty 

jen z části, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci je povinen zveřejnit včetně prohlášení dle 
§ 10g odst. 5 zákona o posuzování vlivů na ŽP. Dle ustanovení § 10h zákona o posuzování vlivů na ŽP má předkladatel 
povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z 

tohoto paragrafu. 
Toto stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu správního řádu a nelze se proti němu odvolat. 
Nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušné povolení podle zvláštních předpisů. 

Město Zubří žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na ŽP o zveřejnění tohoto stanoviska na úřední desce 
a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v 
souladu s § 16 odst. 2 citovaného zákona o neprodleném vyrozumění o dni vyvěšení informace o stanovisku na úřední desce. 

       
      Na základě nesouhlasného stanoviska byla dokumentace upravena 
      v souladu s požadavky stanoviska, k upravené dokumentaci se 

      bude Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a 
      zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik znovu  
      vyjadřovat v rámci veřejného projednání  
    
 

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

Stanovisku bylo vyhověno. Na základě posouzení vlivu na životní prostředí včetně vyhodnocení 
Natura a stanovisek DO byly plochy V č. 107 a SO.3 č. 108 vyloučeny z projednání a plocha BI č. 100 
byla zmenšena na polovinu výměry. 
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VI.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty  

Návrh změny č. 1 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 

Zastavěné území bylo aktualizováno a vymezeno k datu 1.12.2020 na základě aktuálních mapových 
podkladů, vyhodnocení využití zastavitelných ploch a průzkumů v terénu v souladu s ustanovením 
§ 58 stavebního zákona a je znázorněno v grafické části dokumentace – viz. Výkres základního 
členění, Hlavní výkres.  

Návrh urbanistické koncepce se změnou nemění. V průběhu vyhodnocovaného období došlo ke 
snížení množství zastavitelných ploch, jelikož některé plochy byly v průběhu vyhodnocovaného období 
zastavěny a jiné byly v návaznosti na již zastavěné plochy zahrnuty jako proluky do zastavěného 
území. Nové zastavitelné plochy (100, 101, 102, 103, 105, 109 a 111) splňující požadavek na 
vhodnost a soulad s principy územního plánování, jsou v souladu s požadavky na rozvoj obce 
navrhovány v návaznosti na souvisle zastavěné území a představují vhodné plochy pro rozvoj bydlení 
při respektování limitů a hodnot území. Návrhem těchto ploch nedošlo k navýšení množství 
návrhových ploch, vymezených územním plánem, jelikož byla současně zmenšena návrhová plocha 
BI č. 11 a část plochy B č. 1 byla převedena do plochy sídelní zeleně v zastavěném území. 

 

 

VIII. Rozhodnutí o námitkách 

Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. po veřejném projednání 
 
Námitka č. 1  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno  

ze dne 9.9.2020, zn. 1649/11130/2020 
 
Znění námitky: 

…Do grafické části nebylo doplněno ochranné pásmo silnice I/35 s odůvodněním, že „data týkající se tohoto limitu nebyla 
předána“ (nejsou součástí ÚAP). Upozorňujeme, že ochranné pásmo (dále jen OP) jako limit využití území, je přímo určeno 
zákonem č. 13/1996 Sb. (správně má být 13/1997Sb.), o pozemních komunikacích (pro silnice I. třídy 50 od osy komunikace, 

nebo přilehlého jízdního pásu.). ŘSD ČR data týkající se OP dálnic a silnic I. třídy pro ÚAP neposkytuje. Vlivem rozvoje území 
dochází ke změnám délky průjezdních úseků silnic, proto je OP potřeba v rámci pořizovaných územně plánovacích 
dokumentacích vymezit s ohledem na aktualizaci zastavěného území a také na základě vymezeného zastavitelného území. 

  
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

 
Odůvodnění: 
Silniční ochranné pásmo je jeden z limitů ve využití území, vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na základě 

zvláštních právních předpisů (dále jen limity využití území). Limity využití území jsou součástí územně analytických podkladů.  
Dle § 27 odst. (2) a (3) stavebního zákona pořizuje příslušný pořizovatel územně analytické podklady na základě údajů o území, 
kterými jsou informace nebo data…o omezeních, která se váží k určité části území… Údaje o území poskytuje pořizovateli 

orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen poskytovatel údajů) 
v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku… a přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 
Tato data nebyla pořizovateli ÚAP Ministerstvem dopravy ani jím zřízenou právnickou osobou předána, proto nebylo ochranné 

pásmo zakresleno do ÚAP a posléze převzato do ÚP, resp. změny č. 1 ÚP Zubří. 
Dle zákona 13/1997 Sb. „Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného 
pásma podle tohoto zákona) území, které splňuje tyto podmínky: 

a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou 
evidovány v katastru nemovitostí, 
 b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 

m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými 
půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.“ 
Z uvedeného vyplývá, že tyto údaje vycházejí z údajů v KN, jelikož se jedná o objekty s přiděleným číslem popisným, resp. 
evidenčním, a údaje tedy nejsou nijak závislé na aktualizaci zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch v ÚP. 

Vymezení ochranného pásma komunikace s ohledem na zastavitelné plochy v územním plánu by bylo v rozporu se zákonem o 
pozemních komunikacích. Proto je nutné, aby tyto údaje poskytoval orgán veřejné správy nebo jím zřízená právnická osoba a 
vlastník dopravní infrastruktury. 

Z důvodu nedodání údajů o území od poskytovatele údajů nelze požadavku vyhovět. 
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Námitky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. po opakovaném veřejném projednání 
 
Námitka č. 1  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno  

ze dne 1.4.2021, zn. 000388/11130/2021 
 
 

ŘSD ČR podalo námitku v rámci opakovaného veřejného projednání proti nezakreslení silničního ochranného pásma podél 
komunikace I. třídy. 
Námitku proti nezakreslení silničního ochranného pásma podél komunikace I. třídy podalo ŘSD ČR jako oprávněný investor již 

po veřejném projednání, námitka byla zamítnuta. Po opakovaném veřejném projednání podalo ŘSD ČR opět námitku proti 
nezakreslení silničního ochranného pásma. 
 

Znění námitky: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR jako majetkový správce dálnic a silnic I. třídy, resp. oprávněný investor, podává k návrhu Změny č. 
1 ÚP Zubří následující vyjádření: 

 
K návrhu Změny č.1 ÚP Zubří jsme se naposledy vyjádřili spisem č. j. 1649/11130/2020 ze dne 8.9.2020 v rámci veřejného 
projednání návrhu Změny č. 1 a následně spisem č. j. 000332/11130/2021 k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k 

návrhu Změny č. 1 ÚP. V rámci posledního vyjádření jsme nesouhlasili s vypořádáním našeho požadavku na doplnění 
silničního ochranného pásma (dále jen SOP) podél silnice I/35 do grafické části. 
V předloženém návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří náš výše uvedený požadavek nebyl akceptován. 

S návrhem Změny č. 1 ÚP Zubří proto nesouhlasíme. 
Na zapracování SOP silnice I/35 trváme nadále. 
 

Odůvodnění: Ochrana silnice a provozu na silnici. SOP je limitem využití území vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích. Dle § 30 slouží silniční ochranné pásmo (dále jen SOP) „k ochraně dálnice, silnice a místní 
komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich“ a vymezuje se mimo souvislé zastavěné území obcí.  

Pro silnice I. třídy se SOP rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 50 m od osy 
vozovky nebo přilehlého jízdního pásu, přičemž může být dle stanovených podmínek vymezeno pouze po jedné straně silnice.  
Tento limit využití území nutno vymezit na úrovni územního plánu, kde se vymezují (aktualizují) hranice zastavěného území. 

SOP je nutno zapracovat minimálně do koordinačního výkresu a uvést v textové části ÚPD jako limit využití území.  
 
Rozhodnutí o námitce: 

Námitka se zamítá. 
 
Odůvodnění: 

viz rozhodnutí o námitce č. 1 k veřejnému projednání. 
Silniční ochranné pásmo je jeden z limitů ve využití území, vyplývající z právních předpisů nebo stanovených na základě 
zvláštních právních předpisů (dále jen limity využití území). Limity využití území jsou součástí územně analytických podkladů.  

Dle § 27 odst. (2) a (3) stavebního zákona pořizuje příslušný pořizovatel územně analytické podklady na základě údajů o území, 
kterými jsou informace nebo data…o omezeních, která se váží k určité části území… Údaje o území poskytuje pořizovateli 
orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen poskytovatel údajů) v 

digitální formě bezodkladně po jejich vzniku… a přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 
Tato data nebyla pořizovateli ÚAP Ministerstvem dopravy ani jím zřízenou právnickou osobou předána, proto nebylo ochranné 
pásmo zakresleno do ÚAP a posléze převzato do ÚP, resp. změny č. 1 ÚP Zubří. 

Dle zákona 13/1997 Sb. „Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je pro účely určení silničního ochranného 
pásma podle tohoto zákona) území, které splňuje tyto podmínky: 
a) na území je postaveno pět a více budov odlišných vlastníků, kterým bylo přiděleno popisné nebo evidenční číslo a které jsou 

evidovány v katastru nemovitostí, 
 b) mezi jednotlivými budovami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 
m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých budov (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými 

půdorysy budov, spolu se stranami upravených půdorysů budov, tvoří území.“ 
Z uvedeného vyplývá, že tyto údaje vycházejí z údajů v KN, jelikož se jedná o objekty s přiděleným číslem popisným, resp. 
evidenčním, a údaje tedy nejsou nijak závislé na aktualizaci zastavěného území a vymezení zastavitelných ploch v ÚP. 

Vymezení ochranného pásma komunikace s ohledem na zastavitelné plochy v územním plánu by bylo v rozporu se zákonem o 
pozemních komunikacích. Proto je nutné, aby tyto údaje poskytoval orgán veřejné správy nebo jím zřízená právnická osoba či 
vlastník dopravní infrastruktury. 

Do koordinačního výkresu jsou zakresleny limity využití území na základě údajů o území, dodaných orgány veřejné správy a 
vlastníků dopravní a technické infrastruktury. V případě, že údaje o území nebyly dodány, nejsou zahrnuty do ÚAP a tudíž ani 
nebyly převzaty do koordinačního výkresu. Z důvodu nedodání údajů o území od poskytovatele údajů nelze požadavku vyhovět.  

 
 
 
 

Námitka č. 2  
 
ze dne 6.4.2021 

 
Jako vlastník pozemku parc. č. 1003/1 v k.ú. Zubří podal p. Koláček námitku proti změně využití části jeho pozemku z plochy 
bydlení B na plochu sídelní zeleně Z*. Ke změně využití části plochy B č. 1 na Z* došlo již po společném jednání, po veřejném 

projednání však byl rozsah této plochy (B č. 1) upraven (zvětšen) a bylo doplněno odůvodnění této změny v textové části na 
základě negativního stanoviska orgánu ochrany ZPF k veřejnému projednání. 
Z důvodu obsahových a z důvodů vlastnických vztahů namítajícího k pozemku je podání vyhodnoceno jako námitka. 
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Znění námitky: 

Já, Jaromír Koláček, jsem vlastníkem pozemku katastrální číslo 1003/1 (původní čísla parcel 1003/1, 1002/1,1001/1), trvalý 
travní porost o výměře 21 075 m2 v k.ú. Zubří, obec Zubří a okres Vsetín (dále též „Pozemek"). V rámci návrhu č. 1 územního 
plánu pro město Zubří došlo při opakovaném projednání územního plánu ke změně ve způsobu využití a podstatná část 

Pozemku byla přeřazena do plochy sídelní zeleně „Z" . S touto změnou nesouhlasím, proto podávám ve stanovené lhůtě 
námitky a požaduji návrat do původního stavu dle dosud platného územního plánu Zubří - tzn. ponechání pozemku p.č. 1003/1 
v k.ú. Zubří v ploše bydlení „B". 

 
 
Odůvodnění mého nesouhlasu: 

Zastupitelstvo města Zubří (dále také „ZM Zubří") na svém 6. zasedání 17.9.2015 vydalo nový „Územní plán Zubří" (dále také 
„ÚP Zubří"). V tomto novém územním plánu byl můj pozemek p.č. 1003/1 veden jako plocha bydlení „B" (plocha č.l), což 
umožňuje hromadné i individuální bydlení. O pořízení Změny č. 1 ÚP Zubří rozhodlo Zastupitelstvo Zubří v prosinci 2015 na 
svém 7. zasedání, následně pak v září 2016 na 10. zasedání bylo schváleno pořízení Změny č. 1 ÚP Zubří pro konkrétní lokality  

navržené občany - mezi těmito lokalitami nebyl a ni nemohl být můj pozemek p.č.1003/1, neboť jsem neměl žádný důvod měnit 
způsob jeho využití. Nebyl to ani návrh města Zubří, neboť ani město Zubří k tomu nemělo žádný důvod a navíc by tím stejné 
zastupitelstvo popřelo své nedávné rozhodnutí o schválení nového ÚP Zubří. Tomu, že můj Pozemek nebyl a ani neměl být 

předmětem nějakých změn a už vůbec ne pro sídelní zeleň, svědčí i text Zprávy o uplatňování Územního plánu Zubří za období 
10/2015 - 03/2017, kde na str. 8 u ploch sídelní zeleně je uvedeno: „Navržené plochy pro sídelní zeleň zatím nebyly využity. 
Nevznikla potřeba vymezení dalších ploch, obec další plochy nepožaduje". Při zpracování změny územního plánu se přitom ze 

Zprávy o uplatňování Územního plánu vždy vychází. Na 18. zasedání zastupitelstva v říjnu 2017 bylo schváleno konečné 
zadání Změny č.1 ÚP Zubří a ani tam samozřejmě můj pozemek p.č.1003/1 není uveden. Změnu způsobu využití jsem zjistil až 
při opakovaném projednání Změny č.1 ÚP Zubří dne 30.3.2021, že u tohoto Pozemku došlo k zásadní změně ve způsobu jeho 

využití a podstatná část byla převedena do plochy sídelní zeleně „Z". S touto změnou, která zásadně omezuje využití dotčeného 
pozemku p.č.1003/1, znehodnocuje jeho hodnotu a je navíc v rozporu se zadáním Změny č. 1 ÚP Zubř í, kategoricky 
nesouhlasím a požaduji návrat do původního stavu dle dosud platného ÚP Zubří. 

Daný pozemek je v územním plánu doposud vedený jako plocha bydlení a v navrhované změně plánu dochází k přeměně 
téměř dvou třetin pozemku na plochu sídelní zeleně. Je třeba si uvědomit, že tento Pozemek je v soukromém vlastnictví, proto 
tento Pozemek nelze využívat pro účely parku, odpočinku či rekreace občanů daného města. Na daném Pozemku se také 

nenachází žádné významné vegetační prvky, významné dřeviny či vzácné rostliny nebo živočichové, které by měli význam pro 
danou krajinu, bylo třeba je zachovat a chránit. Pozemek neplní ani funkci retenční či jinou funkci pro zachování poměrů v 
krajině. Daný Pozemek, tak neposkytuje občanům ani městu žádnou přidanou hodnotu. Pozemek jako takový má svou hodnotu 

v jeho využití pro výstavbu rodinných, příp. bytových domů. Uvedený Pozemek přímo navazuje na zastavitelnou plochu 
rodinných domů, kde její pokračování má svůj význam a smysl. Město by mělo plochy zeleně vytvářet zejména na svých 
pozemcích, které mohou být využity i pro ostatní občany, pro výsadbu stromů, apod. a nemělo by plochy sídelní zeleně vytvářet 

na pozemcích soukromých vlastníků, když jejich využití pro občany je nemožné.  
Tato změna tak nemá žádný význam pro město, je nepředvídatelná a pro mě jako vlastníka má výrazný dopad na možnost 
využití daného pozemku, snižuje hodnotu mého Pozemku a zasahuje tak výrazně do mého ústavou zaručeného vlastnického 

práva aniž by tento zásah byl očekávaný a ospravedlnitelný. S tím jako vlastník nesouhlasím a cítím se tímto poškozen. O této 
změně jsem navíc nebyl předem informován zástupci města, ani se mnou nebylo vedeno jednání s cílem nalezení dohody obou 
stran nad plánovanou změnou. 

Uvedenou změnu nelze ani zdůvodnit tím, že je to ve prospěch lokalit jiných občanů, kteří chtěli prosadit svůj zájem, když je to 
na úkor soukromého vlastnictví jiného vlastníka, což považuji za diskriminační přístup, který je v rozporu s dobrými mravy a jako 
takový může být i v rozporu s právním řádem naší země. Vlastnické právo všech vlastníků má stejnou váhu a význam, nelze 

tedy vlastnické právo jednoho upřednostnit na úkor vlastnického práva jiného vlastníka. Pokud Město chtělo tímto způsobem 
postupovat, pak mělo hledat plochy sídlení zeleně na svých pozemcích a nikoliv omezovat práva soukromého vlastníka. 
Uvedené změny jsou vidět na přiložených mapách. 

 
Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 

 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 1003/1 (původní čísla parcel 1003/1, 1002/1,1001/1), trvalý travní porost o výměře 21 075 m2 v k.ú. Zubří byl 

zařazen územním plánem Zubří z r. 2015 jako plocha pro bydlení B č.1 o rozloze 2,00 ha, část pozemku je dle schváleného ÚP 
Zubří součástí návrhové plochy DS č. 76 a část je součástí návrhové plochy P* č. 61. Plocha dopravy DS č. 76 byla zahrnuta do 
územního plánu Zubří v rámci jeho pořizování, kdy bylo navrženo propojení ulic sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro 

zlepšení prostupnosti území.  
V průběhu pořizování změny č. 1 bylo Krajským úřadem, odborem životního prostředí a zemědělství jako příslušným správním 
orgánem na úseku ochrany ZPF vydáno nesouhlasné stanovisko na základě skutečnosti, že obec má aktuálně vymezeno 37 ha 

disponibilních zastavitelných ploch pro bydlení, přičemž potřeba zastavitelných ploch pro bydlení byla stanovena na 34 ha. 
Kladné projednání nových zastavitelných ploch bylo možné řešit redukcí současně schválených nevyužitých ploch. 
Na základě uvedeného a rovněž faktu, že plocha B č. 1 nebyla dosud (za doby platnosti nového územního plánu Zubří z r. 2015 

ani dříve, kdy již byla plocha do zahrnuta do územního plánu sídelního útvaru Zubří z r. 1996) zastavěna ani zde nebylo 
požádáno o vydání územního rozhodnutí či územního souhlasu pro stavbu, požádalo Město Zubří o převedení části plochy B č. 
1 do ploch rezervy. Tato část plochy B č. 1 byla nově prověřena a z urbanistických důvodů pak byla tato část plochy po 

společném jednání zařazena do ploch sídelní zeleně Z*. 
Část plochy změny B č.1 byla změnou č. 1 zachována, plocha B č. 1 byla po veřejném projednání zakreslena rovněž místo části 
plochy DS č. 76 a P* č. 61, takže v rozsahu 0,69 ha byla ve výsledku plocha B č. 1 ponechána v ÚP a plocha v rozsahu 1,31 ha 

vypuštěna a dotčené území bylo vymezeno ve veřejném zájmu jako stabilizovaná plocha sídelní zeleně (Z*).  
Dle Odůvodnění změny č. 1 ÚP Zubří „Jedná se o pozemky zeleně, tvořené travnatou loukou, které jsou ze všech stran 
obklopené zástavbou. Na jižní straně sousedí s bytovými domy, které jsou součástí stávajícího sídliště (sídliště 6. května) a na 

severní straně hraniční s obytnou zástavbou – plochami zahrad rodinných domů v ulici Pod Hůrkou. Západní hranici tvoří ulice 
Sídlištní, podél které je stávající i nově navržená zástavba rodinných domů a na východní straně lokalita hraničí s plochami pro 
tělovýchovu a sport. Zde je ponechána část návrhové plochy B č. 1 o výměře 0,69 ha. Do výsledné výměry se promítají i úpravy 

v souvislosti s vypuštěním zastavitelných ploch DS č. 76 a P* č. 61, které na uvedenou plochu navazují, o celkové výměře 0,33 
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ha. Uvedená plocha je v současnosti využívána jako trvalý travní porost (II. třída ochrany), ale nejedná se o velkovýrobně 

obhospodařované území. Přístup k ploše je prostřednictvím ulic Sídlištní a ulice 6. května, které primárně zajišťují obsluhu 
obytného území. Plocha spíše slouží pro volnočasové aktivity v návaznosti na sídliště, než pro zemědělské využití. Je ve 
veřejném zájmu její zachování pro volnočasovou rekreaci obyvatelstva, která je v daném území pro obyvatele sídliště 

přínosnější než zemědělské využití plochy, umístěné v husté zástavbě mezi sídlištěm a rodinnými domy. 
Uvedená změna na plochu sídelní zeleně představuje v podstatě využití dle skutečného stavu v území. Současně také 
odpovídá aktuální metodice zpracování územních plánů ve Zlínském kraji, dle které jsou nezastavitelné plochy zeleně v 

zastavěném území zařazeny právě do ploch sídelní zeleně. Z hlediska podmínek využití těchto ploch je hlavní využití jako 
plochy vyhrazené veřejné zeleně a přípustné využití v odůvodněných případech dopravní a technická infrastruktura slučitelná s 
hlavním využitím a malé vodní plochy. Dále jsou umožněny stavby a zařízení doplňující funkci sídelní zeleně, dětská hřiště, 

parkový mobiliář…..Navrhovaným zařazením do ploch sídelní zeleně (Z*) tak nedojde ke změně stávajícího využití území, 
kterým je pravidelně sečený travní porost. Hlavní využití této plochy jako veřejné zeleně zaručuje její využití, které je ve shodě s 
dosavadním způsobem užívání, čímž nebude docházet k záborům půdního fondu. 
Změnou využití pozemků z plochy B č. 1 na plochu Z* dochází tedy reálně ke snížení množství zastavitelných ploch na 

zemědělské půdě ve II. třídě ochrany ZPF (dle KN jako trvalý travní porost), k výraznému omezení možnosti zastavění těchto 
pozemků a tudíž ke zvýšení ochrany zemědělské půdy ve II. třídě ochrany ZPF.“ 
Plocha zeleně Z* v zastavěném území byla zakreslena do dokumentace po společném jednání. K veřejnému projednání nebyla 

k této změně podána žádná námitka, podatel podal svoji námitku až po opakovaném veřejném projednání.  
 
 

 
Námitka č. 3  
 

ze dne 6.4.2021 
 
Jako vlastník pozemků parc. č. 1005 v k.ú. Zubří podal namítající námitku proti změně využití sousedního pozemku z plochy DS 

č. 3 na plochu OS. Namítající se cítí dotčen návrhem řešení navrženém na sousedním pozemku, z toho důvod je podání 
vyhodnoceno jako námitka. 
 

Znění námitky: 
Jako vlastník pozemku p.č. 1005, trvalý travní porost, výměra 649 m2 v k.ú. Zubří, obec Zubří a okres Vsetín podávám tímto 
námitku proti změně č. 1 územního plánu pro město Zubří, kdy při opakovaném projednání územního plánu došlo ke změně u 

sousedního pozemku p.č. 355 v k.ú. Zubří z plochy dopravny stavby „DS3“ na plochu pro tělovýchovu a sport. S touto změnou 
zásadně nesouhlasím, proto podávám ve stanovené lhůtě námitky a požaduji návrat do původního stavu dle dosud platného 
územního plánu Zubří - tzn. ponechání pozemku p.č. 355 v k.ú. Zubří v ploše pro tělovýchovu a sport. 

Zastupitelstvo města Zubří (dále také „ZM Zubří“} na svém zasedání konaném dne 17.9.2015 vydalo nový „Územní plán Zubří“. 
V tomto novém územním plánu můj pozemek p.č. 1005 směrem východním sousedil s plochou dopravní stavby „DS3“ (veřejně 
prospěšná stavba na ploše č.76), což byla v podstatě komunikace spojující Sídliště s ulicí Pod Hůrkou. Záměr vybudovat tuto 

komunikaci pochází ještě z doby socializmu a v souvislosti s ním byly mým prarodičům pod nátlakem vykoupeny pozemky pro 
tuto komunikaci a tím zrušena nejen původní zahrada, ale i znehodnocen pozemek p.č. 1005, jehož jsem nyní vlastníkem. 
Tento pozemek nelze reálně využít jako stavební, neboť byl úhlopříčně ořezán právě pro účel dopravní stavby, 

Po opakovaném veřejném projednání Změny č.1 ÚP Zubří dne 30.3.2021 jsem ovšem zjistil, že dopravní stavba „DS3“ v mém 
sousedství byla zrušena a změnila se v plochu pro tělovýchovu a sport. Z dostupných informací vyplývá, že následně má být na 
hranici mého pozemku p.č. 1005 postaven 4 podlažní hotel či ubytovna a tím můj pozemek nenávratně znehodnocen. S touto 

změnou, která umožňuje nenávratné znehodnocení mého pozemku a je navíc v rozporu se zadáním Změny č. 1 ÚP Zubří, 
kategoricky nesouhlasím a požaduji návrat do původního stavu dle dosud platného ÚP Zubří. K tomu dále uvádím: dle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“), o pořízení a změně územního plánu 

rozhodne zastupitelstvo obce. O pořízení Změny č. 1 ÚP Zubří rozhodlo Zastupitelstvo Zubří v prosinci 2015 na svém zasedání. 
Následně pak v září 2016 na zasedání zastupitelstva bylo schváleno pořízení Změny č. 1 ÚP Zubří pro konkrétní lokality 
navržené občany - mezi těmito lokalitami nebyl záměr na zrušení veřejně prospěšné stavby komunikace DS3. Tomu, že 

sousední plocha veřejně prospěšné stavby DS3 nebyla a ani neměla být předmětem nějakých změn, svědčí i text Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Zubří za období 10/2015 - 03/2017, kde je na str. 30 uvedeno: „Požadavek na změnu koncepce 
veřejné infrastruktury není uplatněn, koncepce uspořádání veřejné infrastruktury zůstane zachována“. Tato „Zpráva...“ se po 

jejím schválení na 18. zasedání zastupitelstva v říjnu 2017 stala současně Zadáním Změny č. 1 ÚP Zubří. 
Na stavbu 4 podlažní ubytovny či hotelu není na pozemku č. 355 dostatek místa. Stavba by byla umístěna ve svahu, čímž dojde 
k porušení stability a odtokových poměrů nejen sousedního, ale i mého pozemku. Uvedená stavba navíc zásadním způsobem 

ovlivní můj pozemek, co se týče jeho možného budoucího využití. Nejen, že přinese na mou zahradu velký stín, čímž mi 
způsobí nemožnost cokoliv pěstovat na mém pozemku, ale i blízkost stavby na hranici pozemku, dále znemožní cokoliv budovat 
na mém pozemku. V minulosti mi navíc bylo opakovaně znemožněno provést výškové vyrovnání mého pozemku pro jeho větší 

využitelnost. Změnou způsobu využití sousedního pozemku však tento můj úmysl již nebude možné nikdy provést, neboť 
výškový rozdíl obou pozemků a plán nové stavby to zcela jistě neumožní. Tato část pozemku měla sloužit pro stavbu 
komunikace, díky níž jsem v minulosti o významnou část pozemku přišel. V případě, že zastupitelstvo města Zubří (nikoliv 

pouze určený zastupitel pro územní plán) rozhodne o zrušení veřejně prospěšné stavby komunikace DS3, měl by být ze všeho 
nejdříve narovnán stav způsobený vykoupením pozemků naší rodiny obcí Zubří a umožněno jejich zpětné odkoupení alespoň v 
rozsahu umožňujícím plnohodnotné využití mého pozemku p.č.1005. 

S ohledem na blízkost této stavby se cítím jako dotčený vlastník návrhem změny dle § 52 odst. 2 stavebního zákona. Pokud by 
však stavební úřad došel k závěru, že nejsem dotčenou osobou, žádám, aby mé námitky byly posouzeny jako připomínky. 
 

Rozhodnutí o námitce: 
Námitka se zamítá. 
 

Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 1005 v k.ú. Zubří je v územním plánu Zubří zahrnut do zastavěného území, plochy BI – plochy bydlení 
individuálního. V jeho sousedství se v platném územním plánu na jeho východní straně nachází  návrhová plocha DS č. 76. 

Plocha dopravy DS č. 76 byla zahrnuta do územního plánu Zubří v rámc i jeho pořizování, kdy bylo navrženo propojení ulic 
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sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou pro zlepšení prostupnosti území. Toto propojení sídliště 6. května s ulicí Pod Hůrkou bylo 

navrženo již v územním plánu sídelního útvaru Zubří, nikdy se však nerealizovalo z důvodu velkého výškového rozdílu mezi 
jednotlivými ulicemi, kdy technické provedení propojení nebylo bez velkých terénních úprav reálné. 
V průběhu pořizování změny č. 1 územního plánu za základě žádosti Města Zubří bylo navrženo vypuštění této plochy dopravy 

DS č. 76 v celém rozsahu a bylo navrženo přiřazení části této plochy k sousední stávající ploše OS – plochy pro tělovýchovu a 
sport. Změna koncepce veřejné infrastruktury (dopravy) nebyla ve zprávě o uplatňování Územního plánu Zubří za období 
10/2015 - 03/2017 obsažena, tato potřeba změny vyplynula z průběhu projednání změny č. 1 ÚP Zubří. 

Co se týče umístění ubytování pro sportovce na pozemku OS, toto je přípustným využitím v ploše OS, jedná se o druh 
občanského vybavení slučitelný s hlavním využitím. Vliv navrhovaného objektu na pozemek parc. č. 1005 v k.ú. Zubří bude 
možno posoudit až v rámci územního a stavebního řízení na základě vypracované projektové dokumentace, kdy bude možné k 

umístění navrhovaného objektu podat námitku. 

 
 
 
IX. Vyhodnocení připomínek  

 
Připomínky podané dle § 50 zák. 183/2006 Sb. při společném jednání  
 
Připomínka č. 1  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brno  
ze dne 22.5.2019, zn. 000864/11300/2019 
 
Věc: Zubří, okres Vsetín, Zlínský kraj, Návrh Změny č. 1 územního plánu, společné jednání 
Na základě oznámení o společném jednání o návrhu Změny č. 1 územního plánu Zubří podává Ředitelství silnic a dálnic ČR k 
věci následující vyjádření: 

K ÚPD obce Zubří jsme se naposledy vyjádřili spisem č.j. 000695/11130/2017 ze dne 23.března 2017 k návrhu Zprávy o 
uplatňování ÚP Zubří, který obsahoval pokyny pro zpracování změny č. 1 ÚP v rozsahu zadání. 
Z hlediska našich zájmů v území jsou v rámci projednávané změny č. 1 nadále vymezeny plochy silniční dopravy (DS) č. 68 - 

74, které jsou určeny pro realizaci plánované přeložky silnice I/35 (Zubří - obchvat). 
K vybraným částem předloženého návrhu změny č. 1 ÚP Zubří Vám z hlediska ochrany našich zájmů v území sdělujeme: 
 
Znění připomínky: 

» Návrh plochy pro silniční dopravu DS č. 104 (L13). 
Plocha je situovaná západně zastavěné části obce pro realizaci komunikačního propojení ulic Hamerská a U Trati, v návaznosti 

na novou plochu individuálního bydlení (Bl) č. 105. 

Konstatujeme tímto, že navrhovaným připojením nové komunikace na ul. U Trati hrozí riziko negativního ovlivnění provozu 

dopravy na stávající silnici I/35. 

 

Vysv. Ulice U trati je v západní části ukončena v prostoru u stávající železniční tratě, která je vedena v těsném souběhu se 

stávající silnicí I/35. V tomto prostoru je rovněž navrženo připojení nové komunikace (v ploše DS4) na ul. U Trati. V tomto místě 

v současnosti existuje také komunikační propojení ulice U Trati se silnicí I/35 - konkr. komunikační propojení vedené od ul. U 

Trati přes železniční trať (ŽT) a připojené na I/35 vstřícně ul. U Bečvy. Toto připojení na I/35 považujeme za dopravní závadu. 

Nově navržená komunikace (v ploše DS č. 104) propojením ulic Hamerská a U Trati umožní dopravní obsluhu celkem 

rozsáhlého území. Vzhledem k návaznosti na výše uvedené propojení ul. U Trati se silnicí I/35 tak hrozí riziko jeho 

intenzivnějšího využívání a tím zvýšení rizika vzniku nehod v prostoru silnice I/35 i navazující ŽT. 

Pro zajištění souhlasu ŘSD ČR s vymezením plochy DS č. 104 požadujeme u plochy DS 104 uvést podmínku pro její využití v 
následujícím smyslu: 

Připojení nové komunikace v ploše DS č. 104 na ul. U Trati je podmíněno zrušením stávajícího sjezdu z ul. U Trati na silnici 
1/35 (situovaném vstřícně připojení ul. U Bečvy na 1/35). 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se vyhovuje. 
 

Odůvodnění: 
Na základě připomínky ŘSD byl osloven dotčený orgán – Ministerstvo dopravy - k posouzení dopravní závady. V souladu se 
stanoviskem Ministerstva dopravy byla část plochy dopravy DS č. 104, umožňující propojení ulic Hamerská a U Trati, vyloučena 

z projednání. 
 
 

 
Znění připomínky: 
» Návrh nové plochy pro výrobu a skladování (V) č. 107 v rozsahu 16,35 ha - dále jen V č. 107 

Plocha je situována ve východní části k.ú. Zubří, mimo zastavěné území, zasahuje částečně do ochranného pásma stávající 
silnice I/35. Současně je plocha V č. 107 vymezena v návaznosti na plochu DS 74, vymezenou pro realizaci přeložky silnice 
I/35. S vymezením plochy výroby č. 107 nesouhlasíme. 

 
Odůvodnění: Ochrana investičního záměru veřejně prospěšné stavby (VPS) přeložky silnice I/35, zamezení rizika negativního 
ovlivnění bezpečnosti a plynulosti dopravy na silnici I/35. Nutnost respektování platné legislativy (Vyhláška 501/2006 Sb., ČSN 

736101 v platném znění). 
S ohledem na návaznost plochy V č. 107 na plochy silniční dopravy DS (stávající I/35, přeložka I/35) předpokládáme, že 
dopravní obsluha lokality je uvažována prostřednictvím komunikačního připojení na stávající trasu silnice I/35. V dotčeném 

úseku silnice bylo při CSD v r. 2016 naměřeno 14424 voz./24 hod. S ohledem na navrhované využití a rozsah plochy V č. 107 je 
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reálný předpoklad dalšího navýšení intenzity dopravy na již dnes značně zatížené silnici I/35. Dále by nové připojení/křižovatka 

na I/35 v daném úseku znamenalo nové omezení a snížení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu, popř. vytvoření 
dopravní závady (viz níže nesoulad s ČSN 736101). Ve vztahu k navrhovanému záměru přeložky silnice I/35, která je 
sledována ve čtyřpruhovém uspořádání, by v rámci předinvestiční přípravy vznikla povinnost investora řešit dopravní obsluhu 

území na budoucí čtyřpruhovou komunikaci, čím by mj. došlo k navýšení nákladů na stavbu přeložky. 
S ohledem na výše uvedené, na funkci a dopravní zatížení silnice 1/35, s novým komunikačním připojením v dotčeném úseku 
silnice 1/35 nesouhlasíme. V návaznosti konstatujeme, že vymezení lokality V č. 107 tak nesplňuje ustanovení §20 odst. 3 

vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje, že 
„Pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, 
umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci". 

Upozorňujeme dále na aktuálně platnou ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic (2018), kde je stanovena nejmenší dovolená 
vzájemná vzdálenost křižovatek na směrově nerozdělených silnicích I. třídy 1,5 km (u směrově rozdělených 2,5 km - týkalo by 
se přeložky I/35). Vzdálenost stávající rekonstruované křižovatky silnic 1/35x111/01877 (ul. Hlavní) po hranice k.ú. Zubří (směr 
Rožnov p. R., podél plochy Vč. 107) je cca 1,247 km, tj. u nového připojení plochy V č. 107 na I/35 by nebyl respektován 

uvedený požadavek ČSN 736101 na min. dovolenou vzdálenost křižovatek. 
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná. 
 
Odůvodnění: 

Plocha V č. 107 byla po společném jednání vyloučena z projednání. 
 
 

Znění připomínky: 
» Vymezení ploch pro silniční dopravu DS 
Plochu DS č. 75, vymezenou pro realizaci záměru úprava/rekonstrukce křižovatky silnic 1/35x01877, doporučujeme vzhledem k 

již provedenému záměru, zařadit do ploch stabilizovaných. 
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 

Plocha DS č. 75 byla zahrnuta do zastavěného území. 
 
Znění připomínky: 

» Podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití 
V rámci podmínek stanovených pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je pro eliminaci umisťování záměrů v 
nezastavěném území a zajištění podmínek ochrany přírody u ploch přírodních uvedeno „vyloučení umisťování staveb, zařízení 

a jiných opatření ve smyslu ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona". 
Vzhledem k tomu, že trasa přeložky silnice I/35 je vedena v nezastavěném území, požadujeme v rámci ÚPD u VPS stavby 
přeložky I/35 uvést následující poznámku: V nezastavěném území je stavba přeložky silnice 1/35 vč. souvisejících staveb 

přípustná v souladu s ustanovením §18 odst. 5 stavebního zákona. 
Odůvodnění: Ochrana záměru přeložky silnice I/35, vyloučení rizika, že záměr (související stavby) nebude možno v 
nezastavěném území umístit. 

» Do grafické části ÚPD (Koordinační výkres) požadujeme doplnit zákres ochranného pásma silnice I/35 v souladu s §30 zák. 
13/1996 Sb. o pozemních komunikacích (50 m od osy komunikace oboustranně). 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná. 
 

Odůvodnění: 
Připomínka je bezpředmětná, ve všech plochách nezastavěného území je přípustným využitím v odůvodněných případech 
umístění dopravní infrastruktury slučitelné s hlavním využitím. 

Ochranné pásmo silnice I/35 nebylo zakresleno, jelikož data týkající se tohoto limitu nebyla Ministerstvem dopravy, resp. 
Ředitelstvím silnic a dálnic předána a nejsou součástí ÚAP. V rámci zpracování ÚAP jsou dotčené orgány povinny data předat, 
při zpracování aktualizací ÚAP jsou vyzývány k předání limitů, data pro potřeby ÚAP však nebyla dotčeným orgánem 

Ministerstvem dopravy předána. 
 

 

Znění připomínky: 
Dále obecně upozorňujeme: Při návrhu řešení dopravního připojení nového území je nutno postupovat v souladu s § 12 

„Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí k silnicím a místním komunikacím“ a s § 11 „Podmínky pro vzájemné 

připojování pozemních komunikací' vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a v souladu s ČSN 73 6110 “Projektování místních komunikací' a ČSN 73 6102 “Projektování křižovatek na 

pozemních komunikacích" v aktuálním znění. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná. 
 
Odůvodnění: 

Netýká se územního plánování, toto bude řešeno pro každý konkrétní záměr v rámci stavebního řízení 

 

Upozorňujeme dále, že souhlas s nově navrhovaným funkčním využitím území není současně souhlasem s jeho komunikačním 

připojením k silniční síti. 
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K ostatním částem návrhu Změny č. 1 ÚP Zubří nemáme připomínky. 

Vzato na vědomí 
 

 

Připomínka č. 2  
Povodí Moravy, Brno  
ze dne 3.6.2019, zn. PM-17244/2019/5203/Vrab 
 

Charakteristika akce: 

Dopisem ze dne 8. 4. 2019 jste nám předložili oznámení o projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu Zubří, který 
zpracovala firma STEMIO a.s., Praha, Pracoviště Zlín v září 2018. 
Změna zahrnuje návrh následujících ploch: v návaznosti na centrální obytnou část jsou navrženy plochy Bl č. 105 (v západní 

části) a plochy SO.3 č. 17, 18, 20, 21, na „horním konci“ jsou zastavitelné plochy navrhovány jen v odůvodněných případech s 
cílem doplnění a nenarušení stávajících urbanistických struktur - plochy smíšené obytné vesnické SO.3 č. 102, 108, v části 
Staré Zubří je rozvoj obytné funkce v plochách individuálního bydlení směřován jen v přímé návaznosti na zastavěné území Bl 

č. 100, v části Staré Zubří je návrh nových zastavitelných ploch ve volné krajině minimalizován, případně se jedná o doplnění 
stávajících urbanistických struktur - plochy SO.3 č. 101, 103. Plochy pro silniční dopravu pro odstranění dopravních závad a 
zajištění bezkolizní obsluhy a prostupnosti území DS č. 104, rozvoj výroby je navržen jižně od silnice I/35 V č. 107, plochy 

sídelní zeleně K Z* č. 63, veřejná prostranství P* č. 106. 
Zásobování vodou - ÚP respektuje a rozvíjí stávající systém zásobování pitnou vodou pro území obce Zubří z veřejného 
vodovodu napojeného na skupinový vodovod Stanovnice. Rozvojové lokality budou zásobovány vodou napojením na veřejný 

vodovod, lokality mimo souvislou zástavbu a mimo dosah veřejné vodovodní sítě budou zásobovány pitnou vodou individuálním 
způsobem. 
Odvádění a čištění odpadních vod - Odkanalizování města 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. Dešťové vody budou částečně vsakované 

do terénu, částečně odváděné do stávající kanalizace. 
Řešeným územím protékají vodní toky Rožnovská Bečva, Zuberský náhon, Hamerský potok vč. přítoků a IDVT 10188311, které 
jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Ostatní vodní toky (Hodorfský potok, Starozuberský potok vč. jejich přítoků a další) jsou ve 

správě Lesů ČR, s.p. Vodní tok Rožnovská Bečva má vyhlášeno záplavové území (Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje vydané dne 
17. 2. 2006 pod č. j. KUZL 8644/2005 ŽPZE-IK). 
Nejsou navrhovány nové plochy protipovodňové ochrany. Součástí protipovodňové ochrany je však plocha rozlivu řízené 

inundace Střítež - Zašová, která zasahuje na území města v jeho jihozápadní části. Plochy 
určené k rozlivu jsou součástí neurbanizovaného území a jsou stabilizovány dle převládající funkce v území - plochy 
zemědělské, plochy přírodní, plochy vodní ploch a toků. 

Řešená lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod “Rožnovská Bečva od toku Solánecký potok po ústí do 
toku Bečva" MOV_0740 a v území vodního útvaru podzemních vod “Flyš v povodí Bečvy” ID 32210. 
 

      Vzato na vědomí 
 
 
Vyjádření správce povodí a správce vodních toků Rožnovská Bečva, Zuberský náhon, 
Hamerský potok vč, přítoků a IDVT 10188311 

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisu, z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy 

[ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] a z hlediska dalších zájmů 
chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce 
povodí a správce vodních toků Rožnovská Bečva, Zuberský náhon, Hamerský potok vč. přítoků a IDVT 10188311 k uvedenému 

návrhu následující vyjádření: 

S uvedeným návrhem změny č. 1 ÚP souhlasíme, požadujeme zohlednit následující připomínky: 
 
 

Znění připomínky: 

1. V územním plánu je nutno respektovat stanovené záplavové území vodního toku Rožnovská Bečva. Do záplavového 

území nebudou umísťovány zastavitelné plochy s nadzemními objekty nebo stavbami. S návrhem plochy č. 107 U 

Bečvy výroby a skladování do záplavového území nesouhlasíme. 

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se vyhovuje. 

 

Odůvodnění: 
Na základě negativních stanovisek DO byla plocha V. č. 107 v souladu s požadavkem Povodí Moravy vyloučena z projednání, 

v záplavovém území tedy nejsou navrhovány zastavitelné plochy. Řeka rožnovská Bečva nemá stanovené záplavové území dle 

vodního zákona, záplavové území řeky Bečvy, vydané Krajským úřadem Zlínského kraje je respektováno. 

 

 

Znění připomínky: 

2. Nové zastavitelné plochy budou vymezeny nejblíže 8 m (u VVT) a nejblíže 6 m (u DVT) od břehové hrany vodního toku. 

Důvodem je možnost zachování přístupu správce k vodnímu toku v souladu s §49, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v 
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platném znění. Správcům vodních toků nesmí být znemožněn přístup k vodním tokům pro možnost výkonu práv a 

povinností souvisejících s jeho správou, umožnění přístupu by měla být zakotvena v regulativech využití ploch a to příp. 

i ploch zeleně, biokoridorů atp. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná. 
 
Odůvodnění: 

Po vyloučení plochy V č. 107 již nejsou změnou územního plánu vymezovány návrhové plochy sousedící s vodním tokem. 

 

 

Znění připomínky:   

3. Pokud možno nenarušovat přirozenou a přírodě blízkou morfologii a ekologické parametry vodních toků. Zatrubňování 

nebo zakrývání vodních toků navrhovat (povolovat) jen ve zcela výjimečných, skutečně nezbytných případech, kdy 

neexistuje jiné variantní řešení a takové technické řešení je ve veřejném zájmu (list opatření MOV207501 Správné 

postupy v oblasti ochrany vod jako složky životního prostředí ve schváleném Plánu dílčího povodí Moravy). 

Nesouhlasíme se zatrubněním vodního toku v rámci návrhové plochy č. 11 U Traktorky individuálního bydlení. 

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná. 

 
Odůvodnění: 
Územní plán neřeší podrobnost týkající se stavebního řízení (zatrubňování vodních toků). Plocha BI č. 11 není navrhována 

změnou územního plánu, jedná se o plochu vymezenou stávajícím územním plánem.  

 
 
 

Znění připomínky: 

4. Pro nové zastavitelné plochy je třeba vymezit koridory, příp. páteřní trasy dopravní a technické infrastruktury, tyto 

koridory musí být ponechány jako veřejně přístupné. Technickou a dopravní infrastrukturu považujeme za vhodné 

umožnit jako přípustnou v rámci regulativů všech ploch. 

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná. 
 

Odůvodnění: 
Připomínka je bezpředmětná, umístění technické a dopravní infrastruktury jsou přípustné ve všech funkčních plochách. 
 

 
 
Znění připomínky: 

5. Rozvojové lokality výstavby je nutno podmínit vybudováním kanalizace jdoucí na veřejnou ČOV. Rozvojové plochy 

výstavby požadujeme odkanalizovat oddílným systémem. Podporujeme odvádění splaškových vod veřejnou splaškovou 

kanalizací k centrálnímu čištění na dostatečně množstevně a látkově kapacitní veřejné mechanicko-biologické ČOV, 

popř. jejich odvážení k centrálnímu čištění či v ojedinělých případech vypouštění předčištěných odpadních vod do vod 

povrchových. 

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se nevyhovuje. 

 
Odůvodnění: 
Napojení rozvojových lokalit na kanalizaci bude řešeno individuálně dle možností v daném území.  

 

 

 

Znění připomínky:        

6. Územní plán musí obsahovat koncepci řešení odvodu dešťových vod. Nakládání se srážkovými (dešťovými) vodami 

musí být řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném 

znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech 

objektů musí být přednostně zasakovány, využívány (např. pro zálivku zeleně) a zadržovány v jednotlivých lokalitách 

staveb. Pro hospodaření s dešťovými vodami (HDV) musí být v rámci ploch veřejných prostranství nebo ploch technické 

infrastruktury, popř. ploch zeleně vymezeny volné plochy. Ponechání dostatečných volných ploch pro HDV musí být 

dodrženo i v rámci vymezení ploch výroby a skladování. S navyšováním množství dešťových vod odváděných ze 

zastavitelných ploch stávající veřejnou jednotnou kanalizací na ČOV nesouhlasíme. 

 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínka je bezpředmětná. 
 

Odůvodnění: 
Zasakování dešťových vod je řešeno ve stavebním řízení a je předepsáno vyhláškou ke stavebnímu zákonu. Podrobnost jako 

zasakování dešťových vod není předmětem územního plánování.  
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Znění připomínky: 

7. U ploch bydlení, občanské vybavenosti i u ploch výroby a skladování je nutno stanovit zastavitelnost návrhových ploch 

v hodnotě max. 40 % (vč. zpevněných ploch) pro možnost řešení HDV. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná. 
 
Odůvodnění: 

Zasakování dešťových vod je předepsáno vyhláškou ke stavebnímu zákonu a je řešeno ve stavebním řízení   

 

 

 

 

Znění připomínky: 

8. Je třeba podporovat retenční schopnost území a řešit problematiku extravilánových vod a to zejména v souvislosti s 

vhodnými návrhy Plánů společných zařízení (KPÚ). Plochy protierozních opatření považujeme za vhodné zařadit jako 

přípustné v rámci regulativů všech ploch. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná. 
 

Odůvodnění: 
Protierozní opatření lze umístit ve všech plochách zastavěného území, v nezastavěném území je toto přípustnou činností dle § 
18 stavebního zákona 

 

Znění připomínky: 

Upozorňujeme: 

• Ve vlastním zájmu investorů je třeba důkladně zvážit možnost zadržení dešťových vod na pozemcích staveb a účelné 

hospodaření s vodou pitnou, tzn. možnost druhotného využití dešťových vod jako vody užitkové (splachování, praní 

atp.), pro zálivku, okrasnou funkci atd. Přebytečné dešťové vody je dále třeba v co nejvyšší možné míře povrchově 

zasakovat a podpořit tak i jejich výpar, což přispívá k zachování příznivých klimatických poměru v území. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínka je bezpředmětná. 
 
Odůvodnění: 

Netýká se územního plánování, toto je důsledně řešeno v rámci stavebního řízení. 
 
 

 

Připomínka č. 3  

Město Zubří 
ze dne 20.5.2019, zn. MěÚ/OV/915/2019/Pas 

 

K návrhu změny č. 1 Územního plánu Zubří (dále jen „změna ÚP“) po společném jednání má město Zubří následující 
požadavky: 

1) Žádáme, aby do změny ÚP byla zahrnuta plocha bydlení na pozemku pare. č. 4015/1 v k. ú. Zubří, případně alespoň 

na části tohoto pozemku. Toto je ve veřejném zájmu, neboť vlastník předmětného pozemku pan Mitáš přislíbil, že pokud bude 
předmětný pozemek zahrnut do ploch bydlení, tak převede část tohoto pozemku do vlastnictví města Zubří, které má záměr zde 
vybudovat autobusovou zastávku. Tato návrhová lokalita byla v rámci stanoviska pořizovatele a v rámci schválení pořízení 

změny ÚP zastupitelstvem označena a evidována pod číslem 9. 
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
 
 

Odůvodnění: 
Připomínce bylo vyhověno, možnost umístění návrhové plochy pro výstavbu na pozemku parc. č. 4015/1 v k.ú. Zubří byla 
projednána s dotčeným orgánem ochrany přírody a na základě kladného stanoviska byla tato plocha zařazena do projednání. 

 
 
2)  Nesouhlasíme s koordinovaným stanoviskem vydaným Krajským úřadem Zlínského kraje dne 10.5.2019, a to 

konkrétně se stanoviskem na úseku ochrany zemědělského půdního fondu týkajícího se nově navrhovaných ploch pro bydlení 
SO.3 a Bl: 
Schválení nových zastavitelných ploch pro bydlení není hlavní příčinou odnětí půdy ze ZPF. K odnětí zemědělské půdy ze ZPF 

většinou dochází až v důsledku realizace konkrétního stavebního záměru. Dokud není na pozemku realizována stavba, tak 
odnětí ze ZPF není třeba a stále může být pozemek zemědělsky obhospodařován, což může trvat i několik let od schválení 
změny ÚP. Na výstavbu rodinných domů, a s tím související odnímání půdy ze ZPF, nemá vliv ani tak množství zastavitelných 
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ploch, jako spíše zájem lidí stavět a jejich finanční síla tuto stavbu realizovat. Přitom zájmem města Zubří je podporovat 

výstavbu rodinných domů a tím zvyšování počtu obyvatel, zejména nyní, v ekonomicky příznivé době. 
 
Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 

Na základě nesouhlasného stanoviska obce bylo umístění nových návrhových ploch projednáno s dotčeným orgánem ochrany 
ZPF a bylo přijato kompromisní řešení – aby bylo možné projednat nové návrhové plochy, byla provedena tato úprava: 
Návrhová plocha BI č. 11, vymezená platným územním plánem, byla zmenšena a část plochy B č. 1 byla převedena do plochy 

sídelní zeleně v zastavěném území. 
 
 
3) V případě, že naší námitce předložené v předchozím odstavci 2) nebude vyhověno, souhlasíme s tím, že za kladné 

projednání nových zastavitelných ploch budou recipročně redukovány současně schválené a nevyužité plochy. Nově 
navrhované plochy (2 plochy bydlení individuálního Bl a 4 plochy smíšené obytné vesnické SO.3) mají dohromady výměru cca 
14 tis. m2, takže za jejich kladné projednání požadujeme z ÚP v rámci jeho změny vypustit stávající zastavitelné plochy v 

odpovídající rozloze např. plochu bydlení B č. 1, která má výměru cca 20 tis. m2 a která je dlouhodobě nevyužitá, nebo plochu 
bydlení individuálního Bl č. 8 (16,5 tis. m2), případně jinou plochu, dle našeho výběru. 
 

Vzato na vědomí, výsledné řešení je popsáno ve vyhodnocení 
 bodu 2) 

 

 
 
Připomínka č. 4  

Město Zubří 
ze dne 30.9.2019, zn. MěÚ/OV/1686/2019/Pas 
 

Žádost o převedení části plochy bydlení do ploch rezervy: 
Žádáme tímto Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Rožnov pod Radhoštěm o převedení části plochy bydlení B č. 1 do 

ploch rezervy, a to z důvodu toho, aby bylo možné projednat nově navrhované plochy pro bydlení SO.3 a BI. Tento postup byl 

projednán s Bc. Ivanou Půčkovou z Odboru ŽP a zemědělství KÚ ZK ohledně ochrany zemědělského půdního fondu. 

Nově navrhované plochy (2 plochy bydlení individuálního BI a 4 plochy smíšené obytné vesnické SO.3) mají dohromady výměru 
cca 14 tis. m2, takže za jejich kladné projednání požadujeme v ÚP Zubří převést západní část plochy bydlení B č. 1 o rozloze 

cca 14 tis. m2 (část pozemku parc. č. 1003/1 v k.ú. Zubří), která je dlouhodobě nevyužitá, do ploch rezervy (v přiložené mapě je 
požadovaná plocha rezervy vyznačena šikmým šrafováním). 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 

Projektantovi ÚP bylo předepsáno stanovit nutnou plochu, o kterou by měla být plochy B č. 1 zmenšena, a tuto část plochy B 
č. 1 převést do plochy rezerv. Z urbanistických důvodů byla tato část plochy B č. 1 zařazena do plochy sídelní zeleně 
v zastavěném území Z*. 

 
 

 

Připomínka č. 5  
 
ze dne 27.5.2019 

 
Nesouhlasím, aby již stávající schválená návrhová plocha ÚP v Zubří - BI č. 11 byla krácena, kvůli tomu že je navržena plocha 
SO.3 č. 103 v lokalitě Zemanky, chci obě plochy zachovat v navrhovaném a již schváleném stavu. 

Je to z důvodu že v lokalitě Zemanky byl návrh podán již v roce 2010, tzn. že byl neoprávněně nezařazen do minulého ÚP, kde 
mnoho jiných pozemků týkajících se jak dopravní infrastruktury, tak ochrany přírody atd. byly zařazeny. 
Návrh na směnu byl doporučen územním plánováním a chápán tak že nová plocha by byla řešena individuálně, ale tak se 

nestalo, a jako občan Zubří, který chce již několik let stavět rodinný dům v místě svého podnikání, tak čekám již skoro deset let, 
a s plochou BI č. 11 defakto nemám nic společného. 
Další vážný důvod je již že v lokalitě BI č. 11 se budují na základě platného stavebního povolení inženýrské sítě, pozemky jsou 

již rozparcelovány a slíbeny novým majitelům. 
 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se nevyhovuje. 
 

Odůvodnění: 
Připomínce nebylo vyhověno. Majitel pozemků v ploše BI č. 11 v r. 2016 požádal o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 
4266 v k.ú. Zubří (do změny č. 1 ÚP Zubří bylo zařazeno jako lokalita SO.3 č. 103). V žádosti uvedl, že souhlasí s tím, aby byla 

plocha BI č. 11 na pozemku p.č. 1573/1 zmenšena, aby mohla být do územního plánu zařazena nová plochy na pozemku parc. 
č. 4266 v k.ú. Zubří. Na základě tohoto souhlasu se zmenšením plochy BI č. 11, aby nedošlo ke zvětšení množství návrhových 
ploch, byla změna na pozemku parc. č. 4266 v k.ú. Zubří zařazena do projednání. 
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Připomínky podané dle § 52 zák. 183/2006 Sb. po veřejném projednání 
 

Připomínka č. 1  
 

ze dne 16.9.2020 
 
Došlo k zjištění, že pozemek p. č. 2171/7 v k.ú. Zubří, na kterém je vydáno stavební rozhodnutí, je zakreslený jako zemědělská 

plocha. 
Nesouhlasím se zakreslením pozemku p. č. 2171/7 v k.ú. Zubří jako plocha zemědělská. 
Jsem majitelkou tohoto pozemku, pozemek jsem získala v roce 2017 s tím, že je na pozemku povolena stavba rodinného domu. 

Stavební povolení vyřídil pan Mičkal Jan. Výstavbu RD jsem však nezahájila, jelikož bych ráda postavila dům blíže k cestě. 
Domnívala jsem se, že když už na pozemku byla stavba jednou povolena, nebude problém vyřídit na tomto pozemku nové 
stavební povolení pro RD menší než původně navrhovaný a na jiném místě výše uvedeného pozemku. 

Při dotazu na oddělení územního plánování jsem zjistila, že pozemek není v územním plánu pro výstavbu a že na pozemku již 

není možno stavět nic jiného než dům, tak jak byl povolen. 

Na pozemku je již vybudována příjezdová komunikace, sjezd, kanalizační přípojka a přípojka NN - el. přípojka. 

Na základě výše uvedeného, žádám, aby byl pozemek p.č. 2171/7 v k.ú. Zubří, zakreslen do plochy, na které je možné stavět, 
abych mohla svůj záměr (stavba RD) uskutečnit. 
 

Vyhodnocení připomínky: 
Připomínce se vyhovuje. 
 

Odůvodnění: 
Majitelkou pozemku podaná námitka byla vyhodnocena jako připomínka, jelikož zařazení pozemku parc. č. 2171/7 v k.ú. Zubří 
do plochy Z – plochy zemědělské bylo shodné jako zařazení pozemku v Územním plánu Zubří. Námitku je možné podat pouze 

k částem, které byly změnou územního plánu změněny. Zařazení pozemku jako plocha Z bylo prověřeno a bylo ověřeno, že na 
pozemku byla, tak jak podatelka uvádí, povolena stavba rodinného domu. Jelikož stavba nebyla zahájena a zapsána v KN, byl 
pozemek do územního plánu Zubří z r. 2015 zakreslen jako plocha Z – plocha zemědělská. Na základě připomínky byl změnou 

územního plánu č. 1 pozemek do územního plánu zahrnut do ploch SO.3 jako návrhová plocha SO.3 č. 111. 

 

 

Připomínka č. 2  
Město Zubří 
ze dne 23.11.2020, zn. MěÚ/OV/2157/2020/Pas 

 

Žádáme tímto Odbor strategického rozvoje a projektů MěÚ Rožnov pod Radhoštěm o vyřazení plochy pro silniční dopravu 

DS č. 76 z Územního plánu Zubří, a to v rámci projednávání a zpracování změny č. 1. 

Důvodem této úpravy je záměr vybudovat západně od stávající sportovní haly tréninkovou halu včetně zázemí (ubytování, 

parkování). Návrh umístění uvažovaného záměru však částečně zasahuje do plochy DS 76. Proto požadujeme výše uvedenou 

úpravu - vypuštění předmětné plochy DS 76. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 

Na základě připomínky byla plocha DS 76 změnou č. 1 ÚP z Územního plánu Zubří odstraněna tak, aby bylo možné rozšíření 
sportovního zázemí ke stávající sportovní hale.  
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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. 1 Územního plánu Zubří, vydané formou opatření obecné povahy, nelze v souladu s 
ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 

 

 

 

 

 

……………………………     ……….……………………….. 

Ing. Lubomír Vaculín       Aleš Měrka 

starosta       místostarosta  

 

 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy č. 01/2021 – Změny č. 1 
Územního plánu Zubří 

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZUBŘÍ 
 
NÁVRH 

I.A TEXTOVÁ ČÁST   
 

I.B GRAFICKÁ ČÁST  
I.B1 Výkres základního členění    1:5 000 
I.B2 Hlavní výkres     1:5 000 
I.B3  Výkres veřejně prospěš. staveb, opatření a asanací  1:5 000 

 
ODŮVODNĚNÍ 

II.A TEXTOVÁ ČÁST  
TEXTOVÁ ČÁST - Úplné změnové znění (Srovnávací znění textové části návrhu 
ÚP Zubří) 

 
II.B GRAFICKÁ ČÁST   
II.B1  Koordinační výkres    1:5 000 
II.B2  Výkres širších vztahů    1:100 000 
II.B3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 

 
ÚZEMNÍ PLÁN ZUBŘÍ 
Úplné znění po vydání Změny č. 2 a 1 Územního plánu Zubří 
 
I.A TEXTOVÁ ČÁST - Úplné znění po vydání Změn č. 2 a 1 Územního plánu Zubří 
 
I.B GRAFICKÁ ČÁST 
I.B1 Výkres základního členění    1:5 000 
I.B2 Hlavní výkres     1:5 000 
I.B3  Výkres veřejně prospěš. staveb, opatření a asanací  1:5 000 
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