
Město Rožnov pod Radhoštěm

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 128 
odbor kanceláře starosty 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

č j.: M ěÚ-RpR/12498/2018
Sp. zn.: MěÚ-RpR/10783/2018
Dne: 1 1 .4 .2 0 1 8
Vyřizuje: Mgr. Hana Bočková
Tel.: 571 661 146
e-mail: hana.bockova@ roznov.cz

Vážený pane,

dne 28. 3. 2018 byla Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm doručena Vaše žádost o 

informace podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen 

„zákon č. 106/1999 Sb.“) týkající se změny územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm, která 

souvisí s dlouhodobě plánovanou severovýchodní částí obchvatu města, prostřednictvím níž 
požadujete následující informace:

1. „Kdo a kdy (jmenovitě) podal žádost (nebo podnět) o změnu územního plánu u pozemků 
dotčených dříve územně plánovaným obchvatem města?

2. Kdy a jak o této žádosti o změnu územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města (kdo a jak 
hlasoval, jmenovitě) ?

3. Který odbor, oddělení a kteří vedoucí a výkonní úředníci (jmenovitě) byli k administraci a 

zpracování předmětné příslušné změny územního plánu oprávnění, a tak za ni odpovědni.

4. Kdo byl oprávněným zpracovatelem návrhu předmětné příslušné změny územního plánu 
(jmenovitě)?

5. Kdy, kým a jak (jmenovitě) byl příslušný předmětný zpracovaný návrh změny územního 
plánu projednaný, včetně projednání s veřejností?

6. Kdy a jak o provedené změně územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města a ten se tímto 
stal platným (kdo a jak hlasoval, jmenovitě)?“

Kvýše formulovaným požadavkům poskytuji v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb. následující informace:
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1. Kdo a kdy (jmenovitě) podal žádost (nebo podnět) o změnu územního plánu u 
pozemků dotčených dříve územně plánovaným obchvatem města?

O změnu územního plánu požádaly dvě obchodní společnosti - vlastníci pozemků v trase 
původně plánované komunikace:

• AGH /automaty Gastro Hrstka/ a.s., IČO: 14612194, Bayerova 494, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm dne 27.1.2010 a 8.3.2010

• Holven s.r.o., IČO: 47670967, Náměstí svobody 15/84, 60200 Brno, dne 2. 6. 2010

2. Kdy a jak o této žádosti o změnu územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města (kdo 
a jak hlasoval, jmenovitě)?

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm projednalo požadavky obchodních společností 
uvedených v předchozím bodě na změnu územního plánu na svém zasedání konaném dne 17. 
4. 2012. O zařazení jednotlivých požadavků do změny č. 1 územního plánu Rožnov pod 

Radhoštěm bylo hlasováno samostatně. Požadavek společnosti AGH /automaty Gastro Hrstka/ 

a.s. byl projednán jako návrh na změnu lokality č. 6. Požadavek společnosti Holven s. r. o. byl 

projednán jako návrh na změnu lokality č. 9. Následně pak zastupitelstvo města schválilo 
usnesení č. X/9 tohoto znění:
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm

1) schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm a aktualizaci zastavěného území města 
Rožnova pod Radhoštěm; změnou č. 1 budou dotčeny lokality 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, dle důvodové zprávy

2) ukládá odboru výstavby a ÚP změnu č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm projednat v souladu s 
právními předpisy.

Informace o způsobu hlasování přítomných členů zastupitelstva města o návrzích na změnu 

lokalit č. 6 a 9 a konečném usnesení, jímž se schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu 
Rožnov pod Radhoštěm, jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto sdělení.

3. Který odbor, oddělení a kteří vedoucí a výkonní úředníci (jmenovitě) byli 

k administraci a zpracování předmětné příslušné změny územního plánu oprávnění, 
a tak za ni odpovědni.

Za pořizovatele byli oprávněni:

• Ing. Hana Žatková - pořizovatel, vedoucí oddělení územního plánování

• Ing. Lenka Vojkůvková - vedoucí odboru výstavby a územního plánování

4. Kdo byl oprávněným zpracovatelem návrhu předmětné příslušné změny územního 
plánu (jmenovitě)?

Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, Brno, projektant Ing. arch. Anna Kolegarová, č. autorizace 
3792.

2



5. Kdy, kým a jak (jmenovitě) byl příslušný předmětný zpracovaný návrh změny 
územního plánu projednaný, včetně projednání s veřejností?

Zpracovaný návrh změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byl projednaný 
pořizovatelem -  Ing. Hanou Žatkovou dle stavebního zákona v platném znění.

Společné jednání s dotčenými orgány dle § 50 stavebního zákona se konalo dne 2. 7, 

2013 v zasedací místnosti č. 209, budova Městského úřadu Rožnov p. R., Letenská ulice. 

Veřejné projednání za účasti veřejnosti dle § 52 stavebního zákona se konalo dne 

29.5.2014 v zasedací místnosti č. 209, budova Městského úřadu Rožnov p. R., Letenská ulice.

6. Kdy a jak o provedené změně územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města a ten se 
tímto stal platným (kdo a jak hlasoval, jmenovitě)?

Změna č. 1 územního plánu byla vydána opatřením obecné povahy č. 01/2014 zastupitelstvem 

města Rožnov pod Radhoštěm dne 30. 9. 2014 a to usnesením č. 32/XXIII následujícího znění: 
f .  Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 
stavebního zákona ověřuje, že územní plán není v rozporu s:

a) Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády č. 929 dne 20.7.2009 zveřejněné ve 
sbírce zákonů č.210/2009

b) Aktualizací zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje 
dne 12.9.2012 čj. 0749ÍZ21/12 s nabytím účinnosti 5.10.2012

c) Výsledkem řešení rozporů (rozpory nebyly řešeny)

d) Stanovisky dotčených orgánů

e) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje

2. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2 

stavebního zákona a ve spojení s částí šestou - §171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů

a) rozhodlo o námitkách uplatněných v rámci projednávání změny č. 1 územního plánu Rožnov pod 

Radhoštěm dle části VII. Opatření obecné povahy č. 01/2004 změna č. 1 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm

b) vydává opatření obecné povahy č.01/2014 - změnu č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu 
daném OOP č.01/2014

c) souhlasí v souladu s ustanovením § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, se způsobem zapracování podmínek, vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu 

Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na životní prostředí, 
jak je uvedeno v opatření obecné povahy č. 01/2014.

Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nabyla účinnosti dne 16. 10. 2014. 

Informace o způsobu hlasování přítomných členů zastupitelstva města o předmětném 
usnesení je obsažena v příloze č. 2 tohoto sdělení.

Dne 5. 4. 2018 jste se pak prostřednictvím emailu obrátil na vedoucí odboru výstavby a územního
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plánování s podáním označeným jako „Doplnění požadavku na informace“, v němž požadujete 

sdělení „Kdy (od kdy) se věc vnitřního okruhu (stále tímto mluvíme o tom, co se týká úseku cca 
100 nebo 200m) objevila v územním plánu města Rožnova, tj. jak dlouho v územním plánu byla 

vedená, než bylo rozhodnuto o jejím zrušení". K Vašemu podání, které lze z hlediska 
obsahového považovat za novou žádost o informaci, však musím konstatovat, že nebylo podáno 

způsobem předpokládaným § 14 zákona č. 106/1999 Sb. Z odst. 3 předmětného ustanovení 

vyplývá, že je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podaná prostřednictvím elektronické adresy 

podatelny povinného subjektu, pokud ji zřídil. Město Rožnov pod Radhoštěm má zřízenou 

elektronickou podatelnu podatelna@roznov.cz. Vaše žádost však byla zaslána na osobní e-mail 

paní Vojkůvkové, vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ 
voikuvkova.vvst@roznov.cz. Není-li elektronická žádost podána podle § 14 odst. 3 zákona č. 

106/1999 Sb., nelze ji na základě odst. 4 téhož ustanovení považovat za žádost ve smyslu tohoto 
zákona. S ohledem na tyto skutečnosti nemohu tento Váš požadavek na doplnění informací 

pokládat za žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb. se všemi důsledky z toho vyplývajícími, 

avšak i přes tyto skutečnosti Vám k Vašemu dotazu poskytuji následující informaci:

Trasa předmětné komunikace byla v územním plánu obsažena od 17. 9. 2002.

S pozdravem

Mgr. Roman Hep 

tajemník městského úřadu

Příloha č. 1: Informace o způsobu hlasování členů zastupitelstva města -  lokality 6, 9, pořízení 

změny územního plánu

Příloha č. 2: Informace o způsobu hlasování členů zastupitelstva města -  usnesení č. 32/XXIII
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Příloha č. 1

Hlasování - lokalita č. 6

X. zasedáni zastupitelstva města Rožnov 
předsedá: RNDr. Václav Mikušek 
HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO

17.4.2012 18:13:33
7.1.Projedn.návrhů na změnu č.l ÚP R.p.R.

Mgr. Libuše Rousová SNK ED ProIng. Jaroslav Kučera KSČM ProtiBlanka Mikolajková ZDR.ROŽNOV ProIng. František Šulgan SZ ProtiKarel Gardaš ZDR.ROŽNOV ProPetr Jelinek SZ ProIvo Jelinek SNK ED ProIng. Ivo Hanáček ODS ProRudolf Bili ODS ProAlois Vychodil ODS Zdržel seIng. Petr Holý ODS ProBc. Markéta Blinková ODS ProIng. Jiři Brož TOP 09 ProTomáš Hradil VV ProMUDr. Miroslav Malchar VV ProLenka Vičarová STAN ProIng. Martin Houška ČSSD ProIng. Lubor Kmenta ČSSD ProJaromír Koryčanský KDU-ČSL ProRNDr. Václav Mikušek KDU-ČSL ProMgr. Daniel Drápala, Ph.D. KDU-ČSL Pro

Ke schváleni bylo potřeba 11 hlasů 
Celkem zastupitelů: 21
Pro: 18 (86%) Proti: 2 (10%) Zdrželo se: 1 (5%) Nehlasoval: 0 (0

Hlasováni o usneseni
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
- schvaluje zařazeni lokality čislo 6



Příloha č. 1

Hlasování - lokalita č. 9

X. zasedání zastupitelstva města Rožnov 
předsedá: RNDr. Václav Mikušek 
HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO

17.4.2012 18:21:20
7.1.Projedn.návrhů na změnu č.l ÚP R.p.R.

Mgr. Libuše Rousová
Ing. Jaroslav Kučera
Blanka Mikolajková
Ing. František Šulgan
Karel Gardaš
Petr Jelínek
Ivo Jelínek
Ing. Ivo Hanáček
Rudolf Bili
Alois Vychodil
Ing. Petr Holý
Bc. Markéta Blinková
Ing. Jiří Brož
Tomáš Hradil
MUDr. Miroslav Malchar
Lenka Vičarová
Ing. Martin Houška
Ing. Lubor Kmenta
Jaromír Koryčanský
RNDr. Václav Mikušek
Mgr. Daniel Drápala, Ph.D.

SNK ED Pro
KSČM Zdržel se
ZDR.ROŽNOV Pro
SZ Zdržel se
ZDR.ROŽNOV Pro
SZ Zdržel se
SNK ED Pro
ODS Pro
ODS Pro
ODS Zdržel se
ODS Pro
ODS Pro
TOP 09 Pro
VV Pro
VV Pro
STAN Pro
ČSSD Pro
ČSSD Pro
KDU-ČSL Pro
KDU-ČSL Pro
KDU-ČSL Pro

Ke schválení bylo potřeba 11 hlasů 
Celkem zastupitelů: 21
Pro: 17 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (19%) Nehlasoval: 0 (0%) 

Hlasování o usnesení
Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 
- schvaluje zařazení lokality číslo 9



Příloha č. 1

Hlasování o pořízení změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

X. zasedání zastupitelstva města Rožnov 
předsedá: Bc. Markéta Blinková 
HLASOVÁNÍ č. 59 - SCHVÁLENO

17.4.2012 19:41:36
7.1.Projedn.návrhů na změnu č.l ÚP R.p.R.

Mgr. Libuše Rousová SNK ED ProIng. Jaroslav Kučera KSČM Pro
Blanka Mikolajková ZDR.ROŽNOV ProIng. František Šulgan SZ ProKarel Gardaš ZDR.ROŽNOV ProPetr Jelínek SZ ProIvo Jelínek SNK ED ProIng. Ivo Hanáček ODS ProRudolf Bili ODS ProAlois Vychodil ODS ProIng. Petr Holý ODS ProBc. Markéta Blinková ODS ProIng. Jiří Brož TOP 09 ProTomáš Hradil VV ProMUDr. Miroslav Malchar VV ProLenka Vičarová STAN ProIng. Martin Houška ČSSD ProIng. Lubor Kmenta ČSSD ProJaromír Koryčanský KDU-ČSL ProRNDr. Václav Mikušek KDU-ČSL ProMgr. Daniel Drápala, Ph.D. KDU-ČSL Pro

Ke schválení bylo potřeba 11 hlasů 
Celkem zastupitelů: 21
Pro. 21 (100-s) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%)
Hlasování o usnesení

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm
"schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm a 
aktualizaci zastavěného území města Rožnova pod Radhoštěm; změnou č.

1 budou dotčeny lokality .............  dle důvodové zprávy
ukládá odboru výstavby a ÚP změnu č. 1 územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm projednat v souladu s právními předpisy"



Příloha č. 2

Hlasování -  schválení změny č. 1 územního plánu

XXIII.zasedání zastupitelstva města 
předsedá: RNDr. Václav Mikušek 
HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO 

30.9.2014 18:37:49
9.1.Návrh na vydání Opatření obec.povahy 01/2014

Mgr. Libuše Rousová
Ing. Jaroslav Kučera
Mgr. Miroslav Kubin
Ing. František Šulgan
Karel Gardaš
Petr Jelínek
Ivo Jelínek
Ing. Ivo Hanáček
Rudolf Bili
Ing. Martin Maliňák
Ing. Petr Holý
Bc. Markéta Blinková
Ing. Jiří Brož
Drahomíra Koňaříková
Radim Janča
Lenka Vičarová
Ing. Martin Houška
Ing. Lubor Kmenta
Jaromír Koryčanský
RNDr. Václav Mikušek
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

SNK ED Pro
KSČM Pro
ZDR.ROŽNOV Omluven
SZ Pro
ZDR.ROŽNOV Pro
SZ Pro
SNK ED Pro
ODS Pro
ODS Omluven
ODS Omluven
ODS Pro
ODS Pro
TOP 09 Pro
VV Pro
VV Pro
STAN Pro
ČSSD Pro
ČSSD Pro
KDU-ČSL Pro
KDU-ČSL Pro
KDU-ČSL Pro

Ke schválení bylo potřeba 11 hlasů 
Celkem zastupitelů: 21
Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) 
Omluveno: 3

Hlasování o usnesení
1. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm podle § 6 odst.5 písm.
c) ve spojení s § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřuje, že územní 
plán není v rozporu s: ’
a) Politikou územního rozvoje ČR 2008, schválenou usnesením vlády 
č.929 dne 20.7.2009 zveřejněné ve sbírce zákonů č.270/2009
b) Aktualizací zásad územního rozvoje Zlínského kraje, která byla 
vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 čj. 0749/Z21/12

s nabytím účinnosti 5.10.2012 ' ........
c) Výsledkem řešení rozporů (rozpory nebyly řešeny)
d) Stanovisky dotčených orgánů
e) Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje
2. Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm podle § 6 odst.5 písm. 

c) ve spojení s § 54 odst.2 stavebního zákona a ve spojení s částí 
šestou - §171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů

a) rozhodlo^o námitkách uplatněných v rámci projednávání změny č.l 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm dle části VII. Opatření obecné 
povahy ̂ č. 01/2004 změna č.l územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
b) vydává opatření obecné povahy č.01/2014 - změnu č.l územního 

plánu



Příloha č. 2

Rožnov pod Radhoštěm 
v rozsahu daném OOP č.01/2014
c) souhlas! v souladu s ustanovením § lOi odst. 5 zákona č.100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zapracování podmínek, 
vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k 
vyhodnocení vlivů Změny č.l územního plánu Rožnov pod Radhoštěm na 
životní prostředí, jak je uvedeno v opatření obecné povahy č.

01/2014. " '


