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K rukám pana starosty Bc, Rudolfa Bernáta a zastupitelstva obce Horní Bečva

Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu Horní Bečva

Odbor výstavby a XJP Měli Rožnov pod Radhoštěm pořizuje na žádost obce Horní Bečva dle § 6 odst. c) 
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (dále jen „stavební zákon“) územní plán Horní Bečva.

Pořizování územního plánu Horní Bečva je na mrtvém bodě, stále se čeká na dokončení dokumentace pro 
opakované společné jednání. Po několika urgencích na pana starostu obce Horní Bečva nám nebyla 
dokumentace pro opakované společné jednání dosud předána, přičemž finální verzi pokynů pro 
dopracování územního plánu jsme zaslali projektantovi i zástupcům obce Horní Bečva 1.9.2014. Po 
konzultaci s pracovníkem Krajského úřadu Zlínského kraje v tomto týdnu nám bylo sděleno, že digitální 
data zaslaná ke kontrole na krajský úřad nejsou v souladu s jednotnou digitální metodikou Zlínského kraje 
pro pořizování územních plánů.

Pokud od předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce v jednotlivých etapách pořizování územního plánu 
uplynula lhůta delší než 1 rok, je dle § 56 stavebního zákona pořizovatel povinen předložit zastupitelstvu 
obce návrh rozhodnutí o dalším postupu pořizování územně plánovací dokumentace. Tato lhůta byla již 
vícenásobně překročena. Proto pořizovatel zasílá zastupitelstvu obce Horní Bečva návrh na rozhodnutí 
o dalším postupu při pořizování územního plánu Horní Bečva:

navrhujeme aby obec zvážila ukončení smluvních ujednání s projektantem z důvodu prodlení 
lhůt na předání díla
následně aby proběhl výběr nového projektanta, který by navázal na již projednané etapy 
územního plánu a byl schopen dílo zpracovat v souladu s požadavky stavebního zákona včetně 
navazujících předpisů a metodikou Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru územního 
plánování a stavebního řádu

Zvažte prosím tento návrh, abychom společnými silami posunuli pořizování územního plánu obce Horní 
Bečva do další etapy s cílem vydat nový územní plán.

S pozdravem

Ing. Hana Žatková
vedoucí oddělení územního plánování
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