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Informace dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Rožnov pod Radhoštěm jako úřad územního plánování 
příslušný dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) dává dle § 6 odstavec h) stavebního zákona, v souladu s § 2 zákona 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na základě Vaší žádosti ze dne 30.10.2014 tuto 
informaci: 
 
Město Zubří pořizuje v souladu s § 188, odst.1 stavebního zákona nový územní plán Zubří. 
Zadání územního plánu Zubří bylo schváleno na 7. zasedáni Zastupitelstvem města Zubří dne 15.9.2011 
pod bodem ZM 7/05. 
V období let 2013 – 2014, na které se dotazujete, byl projednáván návrh nového územního plánu Zubří. 
Projednání návrhu nového územního plánu Zubří bylo zahájeno dne 7.8.2013 oznámením společného 
jednání a zveřejněním veřejné vyhlášky o doručení návrhu územního plánu Zubří včetně Vyhodnocení 
vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Společné jednání se uskutečnilo dne 5.9.2013. 
 
V rámci společného jednání jsme obdrželi koordinované stanovisko MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, 
Odboru životního prostředí ze dne 27.9.2013, č.j. MěÚ-RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6, které je 
přílohou tohoto dopisu.  
 
Dne 10.7.2014 se uskutečnilo veřejné projednání návrhu územního plánu Zubří, jehož termín konání byl 
oznámen veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Rožnov pod Radhoštěm dne 2.6.2014 a na úřední 
desce města Zubří dne 3.6.2014. 
V rámci veřejného projednání vydal MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí 
koordinované stanovisko pod č. j. MěÚ-RpR/OŽP/20909/2014/SIT/283/246.6 ze dne 16.6.2014, které 
jsme obdrželi dne 17.6.2014.  
Další stanoviska MěÚ Rožnov pod Radhoštěm nebyla v letech 2013 a 2014 k územnímu plánu Zubří 
vydána. 
Stanoviska MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odboru životního prostředí, jsou přílohou tohoto dokumentu. 
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Ing. Věra Štěpánová 
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Příloha: 

Stanovisko MěÚ Rožnov p. Radh., č.j. MěÚ-RpR/OŽP/26530/2013/SIT/361/246.6 ze dne 27.9.2013 
Stanovisko MěÚ Rožnov p. Radh., č.j. MěÚ-RpR/OŽP/20909/2014/SIT/283/246.6 ze dne 16.6.2014 
 
 
Obdrží: 

Hnutí DUHA Olomouc, IDDS: npqpkpq 
 
 


