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Ve Vidči, dne 28.3.2018

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve věci změny 
územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm, která souvisí s dlouhodobě plánovanou severovýchodní 
částí obchvatu města

Vážený pane starosto,

Žádám Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí- 
sdělení informací ve věci změny územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm, která souvisí s 
dlouhodobě plánovanou severovýchodní částí obchvatu města.

V úterý 27. 3. 2018, na veřejném projednávání záměru města ve věci řešení zlepšení dopravní situace 
města a vybudování nové městské tržnice jste na můj na fóru položený dotaz:

„Proč město neřeší v minulosti dlouhodobě plánovanou zbývající severovýchodní část obchvatu města?" 
(což bylo ve veřejném zájmu dlouhodobým oficiálním koncepčním a strategickým záměrem města pro 
účinné a efektivní řešení svízelné dopravní situace ve městě),

odpověděl,

že tento záměr je dnes už nerealizovatelný, protože v nedávné době došlo ke změně územního plánu 
města. Že plánovaným obchvatem města dotčené pozemky (speciálně se jedná o úsek mezi ulicí 
Partizánskou a Palackého v délce asi 100 až 200m) byly z tohoto záměru v nové a platné podobě 
územního plánu vyňaty a dnes jsou už alokované (a tak blokované) pro jiný, soukromý účel a zájem.

V této souvislosti Vás žádám o poskytnutí následujících informací, jež jsou informacemi souvisejícími s 
jednáním, konáním a rozhodnutím orgánů a úřadu města (které byly a jsou rovněž veřejné).

1. Kdo a kdy (jmenovitě) podal žádost (nebo podnět) o změnu územního plánu u pozemků 
dotčených dříve územně plánovaným obchvatem města? (muselo být tehdy po zákonem 
stanovenou dobu zveřejněno, takže nic tajného)

2. Kdy a jak o této žádosti o změnu územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města (kdo a iak 
hlasoval, jmenovitě)? (muselo být tehdy v zákonem stanovené době zveřejněno, takže nic 
tajného)

3. Který odbor, odděleni, a kteří vedoucí a výkonní úředníci (jmenovitě) byli k administraci a 
zpracování předmětné příslušné změny územního plánu oprávnění, a tak za ni odpovědni, 
(muselo být tehdy součástí oficiálně zveřejněných dokumentů, takže nic tajného)

4. Kdo bvl oprávněným zpracovatelem návrhu předmětné příslušné změny územního plánu 
(jmenovitě)? (muselo být tehdy po zákonem stanovenou dobu zveřejněno a být tehdy součástí 
oficiálně zveřejněných dokumentů, takže nic tajného)

5. Kdy, kým a iak (jmenovitě) byl příslušný předmětný zpracovaný návrh změny územního plánu 
projednaný, včetně projednání s veřejností? (muselo být tehdy po zákonem stanovenou cjpbu 
zveřejněno, takže nic tajného)
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6. Kdy a jak o provedené změně územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města a ten se tímto stal 
platným (kdo a jak hlasoval, jmenovitě)? (muselo být tehdy po zákonem stanovenou dobu 
zveřejněno, takže nic tajného)

Pane starosto, na fóru veřejného projednávání jste uvedl, že z důvodů příslušné předmětné změny 
územního plánu dnes už nemůžete nebo nedokážete ve věci dříve plánované severovýchodní části 
obchvatu města nic udělat. To je otázka minimálně k diskusi. Co ale dnes určité udělat můžete je, že 
v souladu se zákonem poskytnete požadované informace. Ve všech případech se jedná o informace, 
které už v době jejich vzniku byly zveřejňované, takže nic tajného, a tak věřím, že i dnes s tím nebudete 
mít žádný problém. Obzvlášť, pokud se jedná o věc veřejného zájmu.
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