Dotaz:
Žádám o poskytnutí informace k přípisu žadatelů ze dne 11.7.2002 o dílčí změnu územního
plánu (ÚP) obce Kopřivnice, místní části Mniší - Pružiny:
1. Jak bylo naloženo s přípisem?
2. Byla tato žádost o změnu ÚP jakkoliv vyřízena či zapracována do návrhu změny
zemního plánu a s jakým výsledkem?
3. Byla tato žádost o změnu ÚP zamítnuta, pokud ano, pak s jakým odůvodněním.
4. Byla tato žádost předmětem jakéhokoliv jednání zastupitelstva a pod jakým číslem
jednacím nebo číslem územního plánu?
5. Jak a kdy byla tato žádost vyřízena vůči žadatelům?
6. Jaké stanovisko bylo k této žádosti ze strany obce Kopřivnice?
7. Jaké stanovisko (stanoviska, pokud byla vypracována různými odbory úřadu) bylo
k této žádosti orgány obce vypracováno?
8. Kopie přípisů vztahující se k výše uvedeným dotazům.
Přílohy žádosti - kopie korespondence žadatele s Okresním úřadem Nový Jičín, konkrétně:
- rozhodnutí Okresního úřadu Nový Jičín, referátu životního prostředí, č.j. ŽP-4363/2002To- 246/01 - R ze dne 11.07.2002,
- žádost o posouzení záměru z hlediska zájmů životního prostředí ze dne 25.05.2002,
- podací lístek ze dne 10.06.2002,
- oznámení Okresního úřadu Nový Jičín, referátu životního prostředí, o zahájení
správního řízení podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny č.j. ŽP –
4363/2002-To – 246/01 ze dne 12.06.2002,
- písemnost Okresního úřadu Nový Jičín, referátu životního prostředí, „Vyjádření ke
stavbě RD včetně inženýrských sítí, garáže, hospodářské budovy a oplocení Mniší,
pozemky parc. č. 674, 648/2, 653/2 (PK)“ č.j. ŽP-4363/2002-To-246 ze dne 02.07.2002
- výpis z katastru nemovitostí k datu 27.03.2002
- kopie katastrální mapy ze dne 30.04.2002

Odpověď:
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
Vám k Vaší žádosti o poskytnutí informací sděluje, že neeviduje žádnou žádost o změnu
územního plánu pro danou lokalitu, která by byla žadateli podána dne 11.07.2002. Ani
přílohou Vaší žádosti o poskytnutí informací nebyla kopie takové žádosti o změnu územního
plánu.
Z příloh, které jste připojil k Vašemu podání, nese datum 11.07.2002 pouze rozhodnutí
Okresního úřadu Nový Jičín, referátu životního prostředí, č.j. ŽP-4363/2002-To- 246/01 - R,
kterým podle ustanovení § 12 odst. 2 a § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, okresní úřad vyslovuje souhlas s provedením
zásahu do krajinného rázu a zásahu do významného krajinného prvku v souvislosti se
záměrem výstavby rodinného domu včetně inženýrských sítí, garáže, hospodářské budovy a
oplocení na parcelách č. 674, 648/2 a 653/2 (PK) v k.ú. Mniší. V odůvodnění rozhodnutí
okresní úřad upozorňuje na skutečnost, že tento souhlas není rozhodnutím o umístění
stavby či stavebním povolením ani nenahrazuje případná stanoviska dalších dotčených
orgánů státní správy. Předmětné rozhodnutí č.j. ŽP-4363/2002-To- 246/01 - R bylo doručeno
účastníkům řízení, kterými byli žadatelé a město Kopřivnice, a na vědomí bylo zasláno
Městskému úřadu Kopřivnice, orgánu ochrany přírody.
Návrh na pořízení změny územního plánu má povinný obsah definovaný v ust. § 46 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Musí obsahovat údaje umožňující
identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku
nebo stavbě na území obce, údaje o navrhované změně využití ploch na území obce, údaje
o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele, důvody pro pořízení změny
územního plánu a návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu. Návrh podává
občan obce, případně fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území obce.
Nelze se domnívat, že by výše uvedené rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního
úřadu Nový Jičín, vydané podle zákona o ochraně přírody a krajiny, mohlo být městem
Kopřivnice, resp. městským úřadem, považováno za návrh žadatelů na pořízení změny
územního plánu podle stavebního zákona. Jedná se o dva zcela odlišné instituty, které spolu
nijak nesouvisí.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o změnu Územního plánu Kopřivnice nebyla městu
Kopřivnice dne 11.07.2002 (a ani v blízkém časovém období) podána, nelze tedy ani
poskytnout požadované informace, tedy informace o tom, jak s ní bylo dále naloženo, neboť
takové informace neexistují.

