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1. Vymezení zastavěného území 

(1) Územní plán vymezuje na území města Rožnova pod Radhoštěm zastavěné území k 1. 10 2007 
aktualizované k 30. 6. 2010. 
(2)  Hranice zastavěného území je zobrazena ve výkresech: 

1. Výkres základního členění území 
2. Hlavní výkres 

2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot  

(1) Územní plán připravuje území pro 20 000 trvale bydlících osob, a rezervu cca 500 obyvatel, t.j. celkový 
počet 20 500 obyvatel v návrhovém období do konce roku 2018. 

(2) Koncepce vytváří podmínky pro rozvoj území města a pro zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území, zejména se zřetelem na ochranu jeho hlavních 
složek - půdy, vody a ovzduší.  

(3) Koncepce zejména: 

- vytváří územní předpoklady pro bydlení individuální i hromadné 

- vytváří územní předpoklady pro rozvoj soukromého podnikání a usměrňování tohoto procesu 

- ochranu kulturního a historického dědictví, zvláště národní přírodní památky Valašského muzea v 
přírodě a nemovitých kulturních památek v celém jejich kontextu 

- ochranu cenných přírodních hodnot a nenarušení krajinného obrazu v souladu s CHKO Beskydy 

- podmínky pro rekreaci a cestovní ruch, jakožto centra a východiskového střediska do rekreační oblasti 
Beskydy. 

3. Urbanistická koncepce, vč. vymezení zastavitelných ploch, ploch 
přestavby a sídelní zeleně 

3.1. Urbanistická koncepce 

(1) Středová část města je určena ke smíšenému využití s vybaveností městského i nadměstského 
významu.  

(2) Stabilizované plochy ve středu města je možné zahušťovat, provádět nástavby či přístavby. Nová 
výstavba je možná za předpokadu, že budou dodrženy podmínky způsobu využití a prostorového uspořádání 
popsané v kapitole 6, a za předpokladu, že jednotlivé objekty budou řešeny architektonicky citlivým přístupem.  

(3) Dopravní systém zůstává zachován. Automobilová doprava v centru bude ponechána.  

(4) Výrobní aktivity zůstanou soustředěny v prostoru průmyslového areálu bývalé Tesly. Nové plochy jsou 
navrhovány směrem na Zubří. 

(5)  Hromadné, vícepodlažní formy bydlení jsou stabilizovány převážně na pravém břehu Bečvy (sídliště 
1.Máj, Koryčanské Paseky, Písečný). Nové plochy pro zástavbu vícebytovými domy budou v lokalitě Písečný.  

(6) Individuální bytová zástavba na stabilizovaných plochách může být zahuštěna. Pro doplnění 
využitelného území města se vymezuje množství nových ploch, zejm. v lokalitách: Kramolišov, v oblasti Tylovic, 
Hážovic, Dolních i Horních Pasek.  
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(7) Občanská vybavenost základního stupně (malé obchody se základním sortimentem zboží denní 
potřeby) je povolena téměř na celém zastavitelném území – v rozsahu a intenzitě odpovídající charakteru dané 
plochy dle podmínek stanovených dále v této kapitole a v kapitole 6. Občanská vybavenost, celoměstského 
nebo nadměstského významu je soustředěna – dle charakteru – v centru města (SO.1), plochách hromadného 
bydlení (BH), v lokalitách určených pro sportovní a rekreační vyžití. V ÚPN je navrženo dílčí doplnění ploch ve 
sportovním areálu Bučiska, v prostoru mezi silnicí I/35 a železniční tratí (za Billou), u Gymnázia, pod hotelem 
Relax, u Eroplánu. 

(8) V polyfunkční zóně Jižní město jsou stabilizovány funkce smíšené nízkopodlažní obytné zástavby s 
drobnou výrobou a podnikáním (SO.2), nadměstská občanská vybavenost ubytovacího charakteru (O) a také 
hromadné bydlení (BH). Územní plan stabilizuje koexistenci těchto více funkcí v jednom území.  

 

(9)  Na území města jsou tyto druhy rekreace:  

- rekreace hromadná (RH) – jedná se o dlouhodobou rekreaci s ubytováním, případně přidanými 
službami stravování, relaxace, kurzy, zájmovými programy, sportem, výcviky, ozdravnými pobyty. 
Navržená plocha se nachází za hotelem Eroplán 

- rekreace individuální (RI) – jedná se o krátkodobou rekreaci rodinnou v chatách, které se vyskytují na 
okrajích zástavby. Nové plochy nejsou navrženy, protože se jedná o chráněnou krajinnou oblast, kde 
není chatová zástavba přípustná.  

- zahrádkářské osady (RZ) – jedná se o každodenní rekreaci rodinnou. Navrženy jsou dvě nové plochy: 
jedna na Balkáně v Tylovicích, druhá na Dolních Pasekách. Budou to zahrádky s případnými malými 
zahradními chatkami. 

 

  

3.2. Vymezení zastavitelných ploch 

(1) Nově zastavitelné plochy jsou vymezeny ve výkresech: 

1. Základní členění území 
2. Hlavní výkres 

 

(2) Pro jednotlivé nově zastavitelné plochy je v následujících tabulkách předepsán způsob využití. Pro 
zastavitelné plochy s určitým způsobem využití platí podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového 
uspořádání stanovené v kapitole 6 obecně pro všechny plochy s tímto způsobem využití. Zvláštní podmínky 
upřesňují způsob využití a podmínky prostorového uspořádání pro konkrétní zastavitelné plochy.  

3.2.1. Zastavitelné plochy pro bydlení 

(1)  Vymezují se plochy pro bydlení individuální (BI) a pro bydlení hromadné (BH): 

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 

BI 
Balkán Tylovice nejsou stanoveny 

20, 21, 22 BI Na Drahách  Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

30, 31, 32 BI Pod Rysovou Tylovice nejsou stanoveny 

40 BI Dolní Dráhy Tylovice nejsou stanoveny 

50, 51, 52 BI Tylovické Horečky 1 Tylovice nejsou stanoveny 

60 

BI 

Tylovické Horečky 2 Tylovice 

Dodržet 10m široký pruh 
dilatační zeleně od severně 
sousedící místní 
komunikace 
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61 BI Tylovické Horečky 2 Tylovice nejsou stanoveny 

70, 71 BI Hážovické Horečky Hážovice nejsou stanoveny 

80, 81 BI Pod lomem Hážovice nejsou stanoveny 

90, 91 BI Pod vodojemem Hážovice nejsou stanoveny 

92 
BI 

Pod vodojemem Hážovice 
Dodržet 10m široký pruh 
dilatační zeleně od 
zemědělského areálu 

100, 101, 102, 
103 

BI 
Na fojtství Hážovice-Tylovice nejsou stanoveny 

110, 111 BI Na Drahách Tylovice nejsou stanoveny 

120 BI Za sokolovnou Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

130 BI U školy Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

140, 141, 142, 
143 

BI 
Pod Lázem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

150, 151 BI Pod Chlacholovem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

160 BI Chlácholov Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

170, 171 BI Pod lesem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

180, 181, 182, 
183, 184, 185, 
186, 187, 188 

BI 
U Sladského potoka Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

190, 191, 192, 
193 

BI 
Dolní Paseky v Mokrém Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

200, 201 BI Horní Paseky  Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

210  BI Dolní Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

211 BI Dolní Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

212 BI Kozinec Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

213 BI Chlacholov Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

220 BI Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

230 BI Uhliska Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

250 BI Na Láni – Plesník Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

260, 261, 262 BH Písečný Rožnov pod Radhoštěm - nejvýše 4 NP + podkroví 
- bytové domy, garáže, 
obchody 

 

3.2.2. Zastavitelné plochy pro rekreaci  

(1) Vymezují se plochy individuální rekreace - zahrádkářské osady (RZ) 

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

270 RZ Balkán Tylovice nejvýše 1 NP + podkroví 
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3.2.3. Zastavitelné plochy pro občanské vybavení  

(1) Vymezují se zastavitelné plochy občanského vybavení (O), veřejná pohřebiště (OH), a plochy pro 
tělovýchovu a sport (OS)                                    

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

280 O Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

290 O U Hřbitova Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

300 OH Hřbitov Rožnov pod Radhoštěm Není povoleno bydlení. 

310 OS Bučiska Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

320 OS Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

331, 332, 333 OS Bučiska Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

340 OS Za Švajdovým Potokem Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

3.2.4. Zastavitelné plochy smíšeného využití 

(1) Vymezují se plochy smíšené obytné městské (SO.2) a Plochy smíšené obytné venkovské (SO.3) 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

350-351 SO.2 Hradisko-Bučiska Rožnov pod Radhoštěm - bydlení s menším podílem 
podnikání a služeb     

360-362 SO.2 Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm - bydlení s menším podílem 
podnikání a služeb     

380-382 SO.3 Horní Paseky - pod 
Chumchálky 

Rožnov pod Radhoštěm - bydlení, drobné 
zemědělství, zahrádkaření, 
rekreace     

385 SO.3 U Hřbitova Rožnov pod Radhoštěm - bydlení, drobné 
zemědělství, zahrádkaření, 
rekreace     

390 SO.3 U Sladského potoka Rožnov pod Radhoštěm - bydlení, drobné 
zemědělství, zahrádkaření, 
rekreace     

 

3.2.5. Zastavitelné plochy výrobní a skladování 

(1) Vymezují se plochy Průmyslové výroby a skladů (VP) a plochy zemědělské a lesnické výroby  ( VZ) 

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

400-402 VP Zubersko Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

410 VP Zubersko Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

420-421 VZ Chlacholov Rožnov pod Radhoštěm - zemědělská prvovýroba 
- drobné zemědělské 
usedlosti a rodinné farmy 

430 VZ Pod Černou Horou Rožnov pod Radhoštěm - drobné zemědělské 
usedlosti a rodinné farmy 
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3.2.6. Zastavitelné plochy pro veřejná prostranství 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

559 P* Kulišťákova ul.  Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

564 P* Písečný (sídliště) Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

 

3.2.7. Zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

514 DS Na Drahách ul. Rožnov nejsou stanoveny 

515 DS Na Fojtství Tylovice nejsou stanoveny 

521 DS Kramolišov Tylovice nejsou stanoveny 

522 DS Kramolišov Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

523 DS Úprava a doplnění Sladské ul. Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

525 DS Úprava - Lesní ul. Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

528 DS Rozšíření Meziříčské Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

3.2.8. Zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

600 TE Západ- Kútiska (u hranice) Rožnov pod Radhoštěm Koridor pro VVN 

601 TE Západ- Kútiska Rožnov pod Radhoštěm Biokoridor LBK 9 

602 TE Jih- Kútiska-Uhliska Rožnov pod Radhoštěm Koridor VVN 

603 TE  Jih – Uhliska Rožnov pod Radhoštěm Biokoridor LBK 28 

604 TE Jih – Uhliska –Tylovice – 
Hážovice 

Rožnov pod Radhoštěm -
Tylov.-Hážovice 

Koridor VVN 

605 TE Jih -  Hážovice Hážovice Biokoridor LBK 20 

611 TV Kramolišov-Na Drahách Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

615,616, 
617 

TV Polanského Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

618, 620 TV Sladské Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

 

3.3. Vymezení ploch přestavby 

(1) Plochy přestavby jsou vymezeny ve výkresech: 

1. Základní členění území 
2. Hlavní výkres 

 

(2) Pro jednotlivé plochy přestavby se v následujících tabulkách předepisuje způsob využití. Pro plochy 
přestavby s určitým způsobem využití platí podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání 
stanovené v kapitole 6 obecně pro všechny plochy s tímto způsobem využití. Zvláštní podmínky upřesňují 
způsob využití a podmínky prostorového uspořádání pro konkrétní plochy přestavby.  
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3.3.1. Plochy přestavby pro bydlení 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. Území Zvláštní podmínky 

35 BI Dolní Dráhy Tylovice nejsou stanoveny 

41, 42 BI Balkán Tylovice nejsou stanoveny 

103 BI Na fojtství Hážovice- Tylovice nejsou stanoveny 

112, 113 BI Pod farmou Tylovice nejsou stanoveny 

144, 145, 146, 
147 

BI Pod Lázem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

152, 153, 154, 
155 

BI Pod Chacholovem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

172, 173 BI Pod Kozincem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

194 BI Dolní Paseky a V Mokrém Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

202, 203, 204 BI Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

214 BI Dolní Paseky a Kozinec 
Dolní a Chlácholov 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

263 BI Za Travinářem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

440 BI Koryčanské Paseky – Nad 
Gymnáziem 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

264 BH Harcovna Tylovice - nejvýše 3 nadzemní 
podlaží   (třetí podlaží je 
ustupující )  

3.3.2 Plochy přestavby pro rekreaci 

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

271 RZ Dolní Paseky – Drobník Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

570 RH Za Eroplánem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

3.3.3 Plochy přestavby pro občanské vybavení 

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

281 O Pod Relaxem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

282 O Meziříčská Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

291, 293 O U Loany Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

292, 294 O U autobusového nádraží Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

3.3.4 Plochy přestavby smíšeného využití 

(1) Vymezují se plochy smíšené obytné městské (SO.2) a smíšené obytné venkovské (SO.3): 
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Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

85, 86 SO.2 Hážovice U Pily Hážovice nejsou stanoveny 

352, 353, 354, 
355, 356 

SO.2 U Polikliniky Rožnov pod Radhoštěm bydlení s menším podílem 
podnikání a služeb     

357 SO.2 U Eroplánu Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

358 SO.2 Tylovice Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

359 SO.2  U Sladského potoka Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

363, 364 SO.2 Horní Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

365 SO.2 STROZA Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

366, 367 SO.2 Výsluní- Caltra s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

368 SO.2 Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

369 SO.2 Horní Paseky - Nad Loanou Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

372 SO.2 Horní Paseky-Teveko Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

373 SO.2 Pod Černou Horou Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

374 SO.2 Pod Černou Horou Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

383, 384 SO.3 Horní Paseky- pod 
Chumchálky 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

385 SO.3 Horní Paseky- pod 
Chumchálky 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

391 SO.3 Na Drahách Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

392 SO.3 Dolní Paseky – Sněžná Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

3.3.5 Plochy přestavby pro výrobu a skladování 

(1) Vymezují se plochy Drobná výroba a výrobní služby (VD): 

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

630, 631 VD Tylovice – Kovorys, 
Hážovice 

Tylovice, Hážovice nejsou stanoveny 

632, 633, 634, 
635 

VD Tylovice – U školního 
statku 

Tylovice nejsou stanoveny 

3.3.6 Plochy přestavby veřejných prostranství 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

552 P* Dolní Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

554 P* Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

555 P* Horská ul. Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

556 P* Jurajdova-Sluneční ul. Tylovice nejsou stanoveny 

557 P* Nezdařilova ul. Tylovice nejsou stanoveny 

558 P* Na fojtství Tylovice nejsou stanoveny 

560 P* Kulišťákova ul. Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 
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561 P* Na Pařeničkách ul.  Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

562 P* Hradišťko Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

563 P* Jaroňkova ul. Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

565 P* Písečný (sídliště) Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

3.3.2. Plochy přestavby pro dopravní infrastrukturu 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

501 DS Parkoviště- Lesní ul. Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

502 DS Křižovatka –U Eroplánu Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

503 DS Parkoviště- Kemp Jašek Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

504 DS Parkoviště – Písečný Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

505 DS 1.máje - Písečná (sídl.) Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

506 DS Koryčanské Paseky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

507  DS Okružní křiž.-  1.máje  (U Tesly) Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

508 DS Slezská - Bezručová ul. Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

509 DS Okružní křižovatka –5. Května-
Písečná (sídl.) 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

510 DS Okružní křižovatka – 1.máje – 5. 
Května 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

512 DS Parkoviště – U polikliniky Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

513 DS Parkoviště 1.– Hrnčířská ul. Tylovice nejsou stanoveny 

514 DS Na Drahách ul. Rožnov nejsou stanoveny 

516 DS Úprava –III/4967   Tylovice-
Hážovice 

Tylovice, Hážovice nejsou stanoveny 

518 DS Parkoviště 2. - Hrnčířská  Tylovice nejsou stanoveny 

519 DS Nám. Míru – Partyzánská – 
Palackého 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

520 DS Most přes Rožnovskou Bečvu Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

524 DS Žerotínská Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

527 DS Rozšíření Meziříčské a 
křižovatka u Janíka 

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

550 DS Úprava Hrnčířská – Bayerova 
ul., Most  

Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

 

3.3.3. Plochy přestavby pro technickou infrastrukturu 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

611 TV Kramolišov-Na Drahách Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

612 TV Na Včelíně Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

613 TV Pod Chlacholovem Rožnov pod Radhoštěm nejsou stanoveny 

621,622 TV Tylovice Tylovice nejsou stanoveny 
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3.4 Systém sídelní zeleně 

(1) Jako hlavní prvky systému sídelní zeleně se stabilizují popř. doplňují následující plochy: 

- plochy sídelní zeleně (Z*) 

- plochy parků a historických zahrad (ZP)  

- plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy (PZ) pro umístění veřejné zeleně 

 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

660 ZP Pod Kozincem Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

526 PZ U polikliniky Rožnov pod Radhoštěm Respektovat stávající 
oplocení  

 

Plochy jsou zakresleny ve výkrese: 

2.   Hlavní výkres 
 

(2) Jako součást systému sídelní zeleně bude ve všech plochách zastavitelných i plochách přestavby 
udržován podíl sídelní zeleně odpovídající funkci dané plochy, zejména je třeba zajistit 

- zeleň sídlištní v plochách hromadnou bytovou zástavbu (BH) 

- okrasnou zeleň v plochách občanské vybavenosti (O, OV, OK) 

- vyhrazenou zelení u sportovních a rekreačních areálů (OS, R, RH) 
- doprovodnou zeleň v plochách pro dopravní a technickou infrastrukturu (D, DS, DZ, T*, TV, TE) 

(3) Menší sadovnicky upravená zeleň a rozptýlená zeleň je žádoucí v jakýchkoli plochách. 

4. Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení 
včetně podmínek pro její umisťování 

(1) V této kapitole je stanovena koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení. Plošně 
vyjádřené návrhové prvky veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení byly vymezeny  v kapitolách 
III.2 nebo III.3 jako plochy zastavitelné, resp. jako plochy přestavby a byly tam pro ně stanoveny podmínky pro 
využití těchto ploch a podmínky prostorového uspořádání.   

4.1. Koncepce občanského vybavení  

(1) Plochy občanského vybavení se stabilizují v místech stávajících zařízení občanské vybavenosti.  

(2) Nově se v zastavěném území vymezují plochy přestavby určené pro občanskou vybavenost na 
vybraných strategických místech, která je třeba do budoucna využít pro občanské vybavení. 

(3) Plochy občanské vybavenosti (O) jsou vymezeny bez podrobnějšího rozlišení jednotlivých druhů a to 
jak pro veřejnou vybavenost (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, 
veřejná správa, ochrana obyvatelstva) tak pro komerční zařízení (obchod, ubytování, stravování, služby). 

(4) Samostatně se vymezují plochy pro tělovýchovu a sport (OS) a dále plochy občanské vybavenosti 
specifických forem (OX) pro Valašské muzeum v přírodě. 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                        Návrh strana 12 z 30 

4.1.1. Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury 

(1) Pro rozvoj občanské vybavenosti mimo zastavěné území se vymezují nově zastavitelné plochy pro 
vzdělávání a výchovu (gymnázium) a dále plochy pro tělovýchovu a sport (OS). 

(2) Vymezuje se nově zastavitelná plocha pro rozšíření stávajícího hřbitova (OH). 

(3) Zvláštní podmínky pro ochranu kulturního a historického dědictví jsou stanoveny v ploše občanského 
vybavení specifických forem (OX) určené výhradně pro Valašské muzeum v přírodě. 

4.1.2. Koncepce dalšího občanského vybavení  

(1) Další občanskou vybavenost většího rozsahu lze umisťovat v samostatně vymezených plochách (O). 
Občanskou vybavenost v menším rozsahu a s přihlédnutím k jejímu charakteru lze umisťovat v rámci ploch 
s jiným hlavním využitím, a to dle podmínek stanovených pro jednotlivé plochy. 

 

4.2. Veřejná prostranství 

(1) V zastavěném území se stabilizují plochy veřejných prostranství (P*) a to včetně dalších pozemků 
související dopravní a technické infrastruktury, které jsou slučitelné s účelem veřejných prostranství.  

 

(2) Plochy veřejných prostranství (P*) mohou být s převahou zpevněné plochy (zejména místní 
komunikace, chodníky, malá parkoviště, s výjimkou místních komunikací I. a II. třídy) nebo s převahou 
nezpevněné plochy a to dle obecných podmínek pro využití ploch a podmínek prostorového uspořádání 
stanovených v kapitole 6. Zvláštní podmínky pro jednotlivé plochy se nestanovují. 

(3)  Další veřejná prostranství mohou být umisťována na pozemcích v nově zastavitelných plochách a v 
plochách přestavby a to dle konkrétní zástavby a převažujícího způsobu využití dané plochy.  

4.3. Dopravní infrastruktura 

(1) Územní plán vymezuje plochy pro dopravní infrastrukturu silniční (DS) a drážní (DZ) a stanovuje 
obecné podmínky pro využití těchto ploch a podmínky prostorového uspořádání stanovené v kapitole 6. 
Stabilizované a nově navržené plochy pro dopravní infrastrukturu a další dopravní jevy jsou zakresleny ve 
výkresech: 

2.    Hlavní výkres 
3.    Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje  

4.3.1. Silniční síť 

(1) Územní plán stabilizuje plochy pro základní komunikační síť, včetně jihozápadního obchvatu centra. 

(2) Plocha dopravní infrastruktury v ulici Meziříčské se rozšiřuje pro úpravu silnice I/35 na čtyřpruhovou 
komunikaci bez parkovacích pruhů v kategorii MS4 25/15,5/50 a vymezuje se plocha přestavby pro vybudování 
odpovídající průsečné křižovatky „U Janíka“ (plocha č. 527).  

(3)  Vymezuje se plocha přestavby pro úpravu křižovatky „U Eroplánu“ (plocha č.502). 

(4) Vymezují se plochy pro zokruhování komunikačního skeletu prodloužením Partyzánské ulice na 
Palackého ulici s pokračováním přes nově navržený most přes Bečvu na Nábřeží Dukelských hrdinů (plochy č. 
519 a 520).  

4.3.2. Místní komunikace a účelové komunikace  

(1) Vymezuje se plocha pro propojení sídliště Koryčanské Paseky a sídliště Písečný (plocha č. 505).  
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(2)  Vymezuje se plocha pro propojení ulic Slezská a Bezručova kolem polikliniky (plocha č. 508). Plocha na 
místě rušené křižovatky Letenská – nábř. Dukelských hrdinů se vymezuje pro veřejné prostranství s převahou 
nezpevněné plochy (PZ, plocha č. 526). 

(3) Vymezují se 2 plochy pro okružní křižovatky  na ulici 1.máje (plochy č. 507 a 510). 

(4)  Vymezuje se 1 okružní křižovatka na ulici 5.května (plocha č. 509). 

(5)  Nové místní a účelové komunikace mohou být umisťovány na pozemcích v jednotlivých plochách 
s rozdílným způsobem využití a to dle konkrétní zástavby a uspořádání dané plochy.  

4.3.3. Doprava v klidu  

(1) Vymezují se plochy pro parkoviště jako plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) 

- u křižovatky ulic Lesní a Slezská (plocha č. 501) 

- u křižovatky ulice Radhošťské a silnice 1/35 ve směru na Bečvy (plocha č. 503) 

- u sídliště Písečný (plocha č. 504) 

(2) V rámci každé z nově zastavitelných ploch a ploch přestavby vždy musí být zajištěn dostatek 
parkovacích míst pro zajištění potřeb této plochy, ať již jde o její obyvatele, zaměstnance či návštěvníky; zvláště 
u ploch občanské vybavenosti, smíšených ploch, ploch rekreace, výroby a ploch bydlení. 

4.3.4. Hromadná doprava  

(1) Stabilizuje se plocha pro autobusové nádraží s  vazbou k nádraží ČD a parkovacím plochám u nově 
navržené občanské vybavenosti. 

4.3.5. Železniční doprava  

(1) Stabilizuje se plocha pro drážní dopravu pro trať ČD č. 281 - Valašské Meziříčí - Rožnov p. R. 

4.3.6. Letecká doprava  

(1) Heliport bude umístěn v areálu městské polikliniky. Samostatná plocha se pro něj nevymezuje. 

4.3.7. Cyklistická a pěší doprava  

(1) Chodník podél silnice I/58 od Eroplánu ve směru Frenštát p. R. bude umístěn v ploše dopravní 
infrastruktury této silnice. 

(2) Chodník podél silnice III/4867 v Tylovicích a Hážovicích bude umístěn v ploše dopravní infrastruktury 
této silnice. 

(3)  Ostatní plochy pro pěší a cyklistickou dopravu se samostatně nevymezují. Podmínky pro pěší je 
potřeba zajistit v každé nově zastavitelné ploše a v každé ploše přestavby v závislosti na uličním prostoru, 
terénních a majetkových podmínkách. V plochách pro hromadné bydlení (BH) budou chodníky řešeny v 
dostatečných profilech podle možností odděleně od automobilového provozu.  

4.4. Technická infrastruktura 

(1) Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související 
zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a 
zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a zařízení veřejné 
komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí 
těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury.  
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(2) Plochy technické infrastruktury se samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto 
infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není 
možné.  

(3) V ostatních případech se čarou v plochách jiného způsobu využití vymezují trasy vedení technické 
infrastruktury. Zákres čáry je třeba vnímat schématicky, pokud jdou: 

- v souběhu s plochami dopravní infrastruktury (D, DS) či veřejných prostranství (P*, PV), popřípadě 
s pozemky pro dopravní infrastrukturu či veřejná prostranství, ačkoliv nejsou vymezeny v ploše; 
v takovém případě čára obvykle vymezuje trasu vedení v těchto přilehlých plochách 

- v nově zastavitelných plochách nebo v plochách přestavby; v takovém případě se předepisuje vedení 
v této ploše, ale jeho přesnou trasu územní plán nestanovuje; současně s prvním územním řízením 
v rámci nově zastavitelné plochy musí být upřesněno uspořádání zástavby vč. určení trasy pro vedení 

(4) Umístění navržených zařízení technické infrastruktury (transformační stanice, regulační stanice atd.) 
v nově zastavitelných plochách a plochách přestavby je zakresleno schematicky. Současně s prvním územním 
řízením v rámci nově zastavitelné plochy musí být upřesněno uspořádání zástavby vč. umístění zařízení, jež jsou 
v této ploše schématicky znázorněna.  

4.4.1. Energetika 

(1) Stabilizované a navržené prvky pro energetiku a další související jevy jsou zakresleny ve výkresu 

3.    Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje  
 

Elektroenergetika 

 (1) Stávající systém zásobování elektrickou energií bude zachován. Stabilizují se stávající nadřazené trasy 
vysokého a velmi vysokého napětí. 

(2) V území se vymezuje koridor pro navrhovanou nadřazenou trasu velmi vysokého napětí VVN  110kV 
Zubří – Vidče – Rožnov p. R. – Vigantice – Hutisko-Solanec. Trasa povede jižní částí  katastru Hážovice a 
Tylovice v koridoru, jenž je stanoven 35 m od osy plánované trasy a bude upřesněna v rámci územního řízení 
s ohledem na stávající zástavbu.  

(3) Pro zásobování nově zastavitelných ploch elektrickou energií je navrženo rozšíření distribuční sítě VN. 
Nově jsou navržena vedení VN a navržené transformační stanice 22/0,4 kV.  

(4) Pro rozvody elektrické energie pro svítidla veřejného osvětlení se předepisuje kabelové vedení. 

(5) Pro rozvody NN v nově zastavitelných plochách a v plochách přestavby se předepisuje podzemní 
kabelové vedení. 

Spoje a zařízení spojů 

(1) Stabilizují se stávající trasy dálkových telekomunikačních kabelů. 

Zásobování plynem 

(1) Stávající systém zásobování plynem bude zachován. Stabilizují se stávající trasy vysokotlakých 
plynovodů a VTL přípojek.  

(2) Rozšiřuje se plynovodní síť STL do nově zastavitelných ploch. 

(3) V souběhu se stávajícím NTL plynovodem bude položen STL plynovod 0,3 MPa pro lokality: Koryčanské 
Paseky, sídliště 1. Máj, Písečný I a II, Pod Skalkou, Dolní Paseky a Jižní město. Plynovod má samostatný výstup z 
regulační stanice RS 1. 

Zásobování teplem 

(1) Územní plán umožňuje připojení nově zastavitelných ploch pro hromadné bydlení – sídliště Písečný a 
průmyslové zóny Zubersko k centrálnímu zásobování teplem prodloužením parovodů.  
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4.4.2. Vodní hospodářství 

(1) Vymezuje se plocha vodního hospodářství (TV) pro umístění navrženého vodojemu Kozinec II a pro 
jeho napojení k vodojemu Kozinec. 

(2) Vymezuje se plocha vodního hospodářství (TV) pro umístění navrženého vodojemu Horní Paseky HTP II 

(3) Pro zásobování nově zastavitelných ploch vodou, resp. pro odkanalizování je navrženo rozšíření 
vodovodní sítě (zejména pro napojení na navržené vodojemy), resp. kanalizační sítě. Nově navržené hlavní 
vodovodní řady a kanalizační stoky a plochy vymezené pro tuto infrastrukturu jsou zakresleny ve výkrese:  

4.   Technická infrastruktura – vodní hospodářství 

4.4.3. Nakládání s odpady 

(1) Odpady jsou likvidovány podle Plánu odpadového hospodářství Rožnova. Sběrný dvůr ÚP uvažuje 
v ploše občanské vybavenosti u areálu „Fryško“ u křižovatky u Eroplánu. Další je možno situovat v plochách VP-
Plochy průmyslové výroby a skladů (např. plocha 401) 

5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení 
podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické 
stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před 
povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů, apod. 

5.1. Koncepce uspořádání krajiny 

(1) V krajině se vymezují plochy krajinné zeleně (K), plochy zemědělské (Z), plochy přírodní (P), plochy 
vodní (W, WT), plochy lesní (L) a plochy smíšené nezastavěného území (S*), jak je zakresleno ve výkrese: 
               5.    Koncepce uspořádání krajiny 

(2) Ve využití krajiny musí zůstat diverzita. Členění území tedy stabilizuje lesy (L) ve větších plochách, 
ostatní plochy nezastavěného území členěny drobněji, drobnější plochy pro  zemědělství (Z) musí zůstat 
proloženy menšími nebo většími plochami krajinné zeleně (K) a plochami přírodními (P).  

(3) Doplňují se prvky krajinné zeleně a lesů kolem vodotečí, které zároveň tvoří prvky lokálního ÚSES, 
např. v blízkosti bývalé skládky.  

(4) Systém lesů ve většině případů lesních ploch (L) zůstane spojitý - na okrajích katastrů obce navazuje na 
okolní lesy. 

(5) Značnou část území nadále tvoří trvalé travní porosty. V jižní části řešeného území je územní plán 
určuje převážně k zemědělskému využití – louky, pastviny (dle vymezení v plochách označených Z) a to pro 
zachování produkční funkce území. Pro ochranu jedinečného charakteru krajiny jsou vybrané plochy trvalých 
travních porostů určeny pro plnění funkce krajinné zeleně. 

(6) Pro ochranu charakteru krajiny, pro udržení dobré prostupnosti území a současně jako protierozní 
opatření se stanovuje, že remízky, meze, průlehy, rozptýlená zeleň musí být zachovávány a mohou být 
doplňovány. 

5.2. Vymezení ploch změn ve způsobu využití krajiny 

(1) Ke změně způsobu využití jsou určeny dále určené plochy na plochy krajinné zeleně (K), plochy lesů (L), 
vodní plochy a toky (WT), plochy zemědělské (Z) a plochy smíšeného využití (S*): 

Označení 
Způsob 
využití 

Lokalita Katastr. území Zvláštní podmínky 

530, 531 K Kramolišov Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

540, 541 L U bývalé skládky Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 
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640, 641 WT Kramolišov Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

642 WT U bývalé skládky Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

650 Z Dolní Paseky-Chlacholov Rožnov pod Radhoštěm Nejsou stanoveny 

580, 581, 
582 

S* Za skanzenem Tylovice - Hážovice Nejsou stanoveny 

 

 

5.3. Územní systém ekologické stability 

(1) Stabilizují se plochy nadregionálních biocenter a biokoridorů. 

(2) Doplňují se úseky biokoridorů LBK, LBK 7, 9, 20, 28. 

(3) Interakční prvky jsou označeny pouze na lokální úrovni a jejich tvar ani rozměr nejsou předepsány. 

(4) Stabilizovaná a návrhová opatření územního systému ekologické stability jsou zakreslena ve výkrese 

5.    Koncepce uspořádání krajiny 
 

5.4. Prostupnost krajiny 

Další podmínky se nestanovují. 

5.5. Protierozní opatření 

Další podmínky se nestanovují. 

5.6. Ochrana před povodněmi 

(1) Je zakreslena  překryvná plocha pro suchý poldr nedaleko školního statku v Tylovicích ve výkrese: 

5.    Koncepce uspořádání krajiny 
 

(2)  Jde o překryvnou plochu nad stabilizovanou krajinnou zelení. Plocha pro suchý poldr bude mimo 
povodňové situace využívána jako krajinná zeleň. 

(3) Jako ochrana nově zastavitelných ploch před zaplavením při přívalových deštích mohou být pod 
příkrými svahy instalovány lapače splavenin dle zákresu ve výkrese 

4.    Dopravní a technická infrastruktura – vodní hospodářství 
 

5.7. Rekreace 

(1) V krajině se na severní části pomezí Tylovic a Hážovic vymezují plochy smíšeného využití (S*) pro 
golfové hřiště. 

 

5.8. Dobývání nerostů 

(1)  Územní plán stabilizuje plochu těžby nerostů na severu Hážovic (kamenolom – Pískovna - Plandor) 

(2) Nové plochy těžby nerostů tento územní plán nevymezuje. 
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6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), 
přípustného využití a podmíněně přípustného využití ploch a 
stanovení podmínek prostorového uspořádání, vč. základních 
podmínek ochrany krajinného rázu 

6.1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

Pro plochy s rozdílným způsobem využití (dále jen Plochy) označené v grafické části příslušným kódem je určen 
způsob využití dle dále stanovených podmínek.  

Každá z ploch je určena především pro hlavní využití, které nesmí být jinými činnostmi v území omezováno. 

V každé z Ploch bude povoleno přípustné využití, pokud svým rozsahem nebo intenzitou neomezuje hlavní 
využití v dané ploše.  Podmíněně přípustné využití může být povoleno, pokud svou kvalitou konkrétní záměr 
nenarušuje nebo neomezuje hlavní a přípustné využití.  

Jiná využití než Hlavní, Přípustná a Podmíněně přípustná jsou nepřípustná. 

V rubrice Nepřípustné využití jsou pro vyloučení pochybností uvedeny některé nesamozřejmé případy, nejde 
však o úplný výčet nepřípustných využití. 

 

Ve všech Plochách kromě Ploch přírodních mohou být umisťovány stavby a zařízení dopravní a technické 
infrastruktury, které slouží zejména základní funkci Plochy, místní a účelové komunikace a zeleň.  

6.1.1. Plochy bydlení 

BI Plochy bydlení individuálního 

Hlavní využití - Funkce obytná nízkopodlažní, bydlení v rodinných domech. Bydlení je převažující. 
 

Přípustné využití - Zeleň, odstavné a parkovací plochy, garáže, hospodářské budovy, technická 
vybavenost náležející k zóně. 
- Zařízení související občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu a 
zdravotnictví, ne však pohostinská a restaurační zařízení) a to nejvýše na 30% celkové 
plochy pozemků vymezené Plochy.  
- V rodinných domech je možno provozovat drobná zařízení občanské vybavenosti 
(prodejny potravin, drobné zboží, večerky apod.) a nevýrobní služby bez negativního 
vlivu na životní a obytné prostředí a to pouze jako součást obytné stavby, přičemž 
nadpoloviční většina podlahové plochy objektu bude zachována pro bydlení. 
- Podnikatelská aktivita ve všech uvedených případech nesmí obtěžovat hlukem, 
prachem, výpary, otřesy a zplodinami a nesmí mít velké nároky na dopravu. 

Podmíněně 
přípustné využití  

- Chov drobného zvířectva jen pro vlastní spotřebu. 
- Změny původních objektů bydlení venkovského charakteru na rekreační chalupy. 

Nepřípustné využití - Výrobní a komerční aktivity všech druhů negativně ovlivňující okolí, 
- Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Výšková hladina maximálně 2 nadzemní podlaží 
- V případě přístaveb, nástaveb a dostaveb v prolukách respektovat výškovou hladinu 
a charakter okolní zástavby. 

 

 

BH Plochy bydlení hromadného 

Hlavní využití - Funkce obytná vícepodlažní, bydlení v bytových domech. Bydlení je převažující. 
 

Přípustné využití - Stávající rodinné domy s funkcemi doplňujícími bydlení. 
- Zeleň, odstavné a parkovací plochy, garáže, hospodářské budovy, technická    
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vybavenost náležející k zóně. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Nevýrobní služby bez negativního vlivu na životní a obytné prostředí a to pouze jako 
součást obytné stavby nebo objektu občanské vybavenosti. 
- Zařízení občanské vybavenosti (obchody, školy, stavby pro kulturu a zdravotnictví) a 
to nejvýše na 20% celkové plochy pozemků vymezené Plochy. 
- Garáže pro obyvatele zóny. 

Nepřípustné využití - Obchodní prodej o výměře větší než 1000 m2, 
- Ostatní urbanistické funkce nesouvisející s bydlením. 
- Stavby mobilního charakteru, buňky. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

-  Výšková hladina  stávajících bytových domů 3 až 12 nadzemních podlaží.  
-  Nové bytové domy v hladině 3 až 4 NP + podkroví.  
- Při povolování změn využití objektu a nové výstavbě musí být zřízeny odstavné  
plochy pro automobily v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni 
automobilizace na těchto pozemcích. 

6.1.2.  Plochy rekreace 

RH Plochy rekreace hromadné 

Hlavní využití - Rekreační areály a střediska se zastoupením hotelů, penzionů a ostatních 
ubytovacích a stravovacích zařízení a stavby a zařízení, které jsou slučitelné s rekreací, 
hřiště, jízdárny, tenisové kurty, tábořiště, koupaliště a další zařízení pro rekreační 
sportovní vyžití. 

Přípustné využití - Stavby pro sport a související zařízení, šatny, sklady sportovního nářadí.  
- Nedílnou součástí každé Plochy musí být zeleň v rozsahu minimálně 20% Plochy. 
- Odstavné plochy pro automobily. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Bydlení pro domovníka či správce zařízení. 
- Stávající Plochy pro rodinnou rekreaci - chalupy, chaty. 
- Zařízení a objekty technické infrastruktury. 
- Nevýrobní služby související s rekreačním a sportovním využitím.     

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity.  
- osazování staveb  mobilního charakteru – Unimo buňky, maringotky, vagony. 
- Výstavba nových objektů individuální rekreace  včetně zahrádkářských chat.  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Respektovat vzrostlou zeleň. 
 

 

RI Plochy rekreace rodinné 

Hlavní využití - Plochy pro rodinnou rekreaci - chalupy, chaty. 

Přípustné využití - Stavby pro sport a související zařízení využívaná především pro individuální rekreaci. 
- Nedílnou součástí každé Plochy musí být zeleň v rozsahu minimálně 20% Plochy. 
- Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých Ploch. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Penziony, ubytovací a stravovací zařízení . 
- Převod stávajících rekreačních objektů na objekty pro trvalé bydlení je možný. 
 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity.  
- Osazování staveb mobilního charakteru – Unimo buňky, maringotky, vagony. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Výška staveb do 2 NP   
- Respektovat vzrostlou zeleň. 
 

 

RZ Plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady 

Hlavní využití - Zahrádkářské osady a soustředění zahrádkářských chat, zahradní sklady s využitím 
pro zahrádkaření. 

Přípustné využití - Parkovací plochy pro návštěvníky, technická infrastruktura a technické zázemí osad    
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Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Dostavba zahrádkářské chaty v proluce  zahrádkářské osady.  

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity. 
 - Osazování mobilních staveb – „Unimo“ buňky, maringotky, vagony. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Střechy šikmé.  
- Výška staveb 1 NP + podkroví  
- Respektovat vzrostlou zeleň. 
 

6.1.3. Plochy občanského vybavení 

O Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost 

Hlavní využití - Školství, kultura, zdravotnictví, sociální péče, sportovní zařízení 
- Služby nevýrobního charakteru,  
- Obchod  
- Péče o rodinu, zdravotní a sociální služby  
- Kultura a církevní využití   
- Veřejná správa, policie, administrativa  
- Veřejné stravování, ubytovací zařízení, stavby pro tělesnou výchovu 
- Stavby pro správu a řízení, stavby pro požární bezpečnost 
- Zeleň v rozsahu alespoň 20% každé vymezené Plochy 

Přípustné využití - Technická vybavenost náležející k zóně. 
- Veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky  
  drobné architektury a městským mobiliářem   
- Bydlení pro vlastníka či správce jako součást stavby či areálu občanského vybavení   
- Služby a živnosti, jež nezpůsobují hluk ani exhalace 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Zařízení a objekty technické vybavenosti sloužící provozu občanské vybavenosti  
- Drobná výroba a řemeslnické dílny s provozem vykazujícím min.hlučnost a bez 
exhalací 

Nepřípustné využití - Výroba, technologické provozy, skladování 
- Dopravní terminály    

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny 

 

OV.4 Plochy občanského vybavení – kultura 

Hlavní využití - Stavby pro kulturu, církevní stavby.   
 

Přípustné využití - Veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné   
  architektury, doprovodné stavby související s hlavním využitím      
- Parkovací plochy 
 

Podmíněně 
přípustné využití 

- Zařízení a objekty technické vybavenosti sloužící provozu občanské vybavenosti  
 

Nepřípustné využití - Výroba, technologické provozy, skladování ,  
- Volně stojící garáže, mobilní buňky a provizorní stavby   

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny 

 

OH Plochy pro veřejná pohřebiště a související služby 

Hlavní využití Plochy hřbitovů, včetně technického zázemí (márnice, krematoria, obřadní síně, 
kaple).   
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Přípustné využití -Technická vybavenost a doprovodné stavby související s hlavním využitím. 

Podmíněně 
přípustné využití  

-Zpevněné plochy 

Nepřípustné využití - Do ploch nelze zahrnout pozemky staveb a zařízení, které snižují pietní důstojnost 
prostředí, zejména plochy výroby a skladování, zábavní zařízení. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Nejsou stanoveny. 

 

OS Plochy pro tělovýchovu a sport 

Hlavní využití - Sportovní zařízení městského a nadměstského významu sportovních zařízení a 
dalších druhů související občanské vybavenosti, především ubytovacích a stravovacích 
zařízení. Např. hřiště, lyžařské můstky, jízdárny, koupaliště.    
- Areály staveb pro tělesnou výchovu, sport a rekreaci, šatny, sklady sportovního 
nářadí, hygienická zařízení. 

Přípustné využití - Nedílnou součástí každé vymezené Plochy musí být zeleň v rozsahu minimálně 20% 
Plochy. 
-  Odstavné plochy pro automobily, parkoviště, garáže pro potřeby sportovních ploch.     

Podmíněně 
přípustné využití 

- Bydlení pro vlastníka či správce zařízení. 
- Nevýrobní služby související s hlavním využitím. 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Nejsou stanoveny. 

 

OX Plochy občanské vybavenosti specifických forem 

Hlavní využití Ad1)- Národní kulturní památka  Valašské muzeum v přírodě (dále NKP VMP).   
Hranice NKP VMP jsou stanoveny Nařízením vlády 336/2002 Sb. v platném znění. 
Ad2)-zřícenina hradu Rožnova (Hradisko)  

Přípustné využití Ad1)-Stavby a zařízení, které souvisí s provozem NKP VMP. Jedná se o stavby 
exponáty lidové architektury všech druhů včetně drobných (např. kapličky, zvonice, 
kříže apod.)       
Dále stavby pro kulturu, sakrální objekty, objekty a zařízení technické infrastruktury, 
amfiteátry a hlediště, komunikace a parkovací plochy, sociální zařízení a doprovodné 
objekty tvořící zázemí NKP VMP.    
Smíšené funkce pro využití kulturních a historických památek v souladu se zásadami 
péče o tuto národní kulturní památku 
Ad 2)Naučné stezky  

Podmíněně 
přípustné využití 
 

Ad1)Stavby pro občerstvení a pohostinství, zázemí pro exponáty ( zařízení pro 
průvodcovskou službu a hlídací službu, vrátnice), vodní stavby, vodní plochy a toky, 
sportovní plochy a zařízení, stavby technického zázemí – dílny, garáže, stavby pro 
zemědělskou činnost a zahradnictví, stavby pro ubytování, odpočívadla pro 
návštěvníky.       

Nepřípustné využití Ad1, Ad2)Všechny ostatní urbanistické funkce.   

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

6.1.4.   Plochy dopravní infrastruktury 

DS Plochy silniční dopravy 

Hlavní využití Pozemky pro pozemní komunikace- silnice, místní komunikace, cyklistické stezky. 
 Pozemky na kterých jsou součásti komunikace (mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi, 
odstavné plochy).  
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 Zařízení veřejné dopravy – autobusové nádraží, nástupiště, zastávky.   
- Doprovodná a izolační zeleň. 

Přípustné využití -  Veřejná prostranství,  účelové komunikace, parkoviště,  garáže.  
- Technická infrastruktura. plochy ke skladování. 
- Protihluková opatření.  

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, terminály, odstavná stání pro 
autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže a odstavné a parkovací 
plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot, 
autoservisy, autoumývárny, autobazary. 
- Dovybavení areálů – prodejny, dopravní kanceláře, sociální zařízení 

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

 

DZ Plochy drážní dopravy 

Hlavní využití - Obvod dráhy, včetně násypů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť,  
- Pozemky zařízení pro drážní dopravu, např. stanice, zastávky, nástupiště a 
přístupové cesty,  
- Provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov 
- Doprovodná a izolační zeleň. 
- Související občanská vybavenost.  

Přípustné využití - Technická infrastruktura 
- Plochy ke skladování. 
- Protihluková opatření. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Stavby dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusová nádraží, 
terminály, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové 
garáže a odstavné a parkovací plochy, čerpací stanice pohonných hmot. Výjimečně 
přípustné jsou prodejny.   

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

6.1.5.  Plochy technické infrastruktury 

T* Plochy technické infrastruktury 

Hlavní využití - Zařízení a stavby vodního hospodářství, hospodaření s odpady, energetiky, spojů, 
zásobování teplem  a dalšími energiemi, likvidace tuhého komunálního odpadu a 
odpadních vod. 
-Doprovodná , ochranná a izolační zeleň. 

Přípustné využití - Plochy i jednotlivé stavby a zařízení technického charakteru , které umožňují 
technickou obsluhu území . Jde o zařízení energetická, spoje a telekomunikace, vodní 
hospodářství, hospodaření s odpady, zásobování teplem, likvidace odpadních vod. 
 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

    
 

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny. 
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TV Plochy vodního hospodářství 

Hlavní využití - Pozemky vodního hospodářství ( vodovody,vodojemy, kanalizace, )  
- Zařízení a stavby vodního hospodářství a odpadních vod. 
- Plochy i jednotlivé stavby a zařízení technického charakteru , které umožňují 
technickou obsluhu území . Jde o vodní hospodářství a likvidace odpadních vod. 
-Doprovodná, ochranná a izolační zeleň. 

Přípustné využití  

Podmíněně 
přípustné využití 
 

 

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

 

TE Plochy technické infrastruktury – energetika 

Hlavní využití Vedení pro energetická zařízení (elektrorozvody, rozvody plynu a tepla) 
a stavby a zařízení provozně související (trafostanice, výměníkové stanice, regulační 
stanice apod.) 

Přípustné využití -  související dopravní infrastruktura 

Podmíněně 
přípustné využití 

- zemědělské a lesnické využití do doby realizace plánované stavby 
- krajinná zeleň 

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny. 

6.1.6. Plochy veřejných prostranství 

P* Plochy veřejných prostranství 

Hlavní využití - Veřejně přístupné plochy nezastavěné budovami zejména jako rozptýlené a 
venkovní shromažďovací prostory v zastavěném území města,  
- Místní komunikace III. třídy, pěší komunikace, cyklistické stezky, parkovací plochy. 
- Veřejná zeleň, zpevněné plochy osazené drobnou architekturou jako jsou lavičky, 
kašny, vyrovnávací a opěrné zídky, sochy, veřejné osvětlení.  

Přípustné využití -  Liniové podzemní stavby a telefonní budky. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Silnice III. Třídy 
- Stavby dočasné, které nejsou spojené se zemí pevným základem 
- Podzemní stavby (garáže, podchody) 
- Sezónní terasy na terénu 

Nepřípustné využití - Nepřípustné je umisťování budov. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny 

 
 

PZ Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch  

Hlavní využití - Veřejně přístupné plochy nezastavěné budovami v zastavěném území města,  
- Místní komunikace III. třídy, pěší komunikace, cyklistické stezky, parkovací plochy. 
- Veřejná, doprovodná, okrasná, izolační zeleň,  
- Prvky ÚSES 
- Zpevněné plochy osazené drobnou architekturou jako jsou lavičky, kašny, 
vyrovnávací a opěrné zídky, sochy, veřejné osvětlení.  

Přípustné využití -  Liniové podzemní stavby a telefonní budky. 
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Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Silnice III. Třídy 
- Podzemní stavby (garáže, podchody) 
- Sezónní „zahrádky“  na terénu 

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce.  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny.  

6.1.7. Plochy smíšeného využití 

SO.1 Plochy smíšené v centrální zóně 

Hlavní využití - Střed města se smíšenými urbanistickými funkcemi. Občanská vybavenost všech 
druhů, ubytování stravování, pohostinství, správa  a administrativa. 
- Bydlení nízkopodlažní v rodinných domech i ve vícepodlažních bytových domech. 
 
Udržovat vyváženost těchto funkcí v rámci každé z vymezených ploch, ani jedna 
z těchto dvou hlavních funkcí se v dané ploše nesmí stát převládající. 

Přípustné využití - Veřejná prostranství, zeleň.  
- Garáže pro osobní automobily, odstavné a parkovací plochy, hospodářské budovy, 
technická vybavenost náležející k zóně. 

Podmíněně 
přípustné využití 

- Výrobní služby bez negativního vlivu na okolí a bez velkých nároků na dopravu. 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity průmyslového i zemědělského charakteru negativně ovlivňující své 
okolí. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Výšková hladina do 4 nadzemních podlaží. 

 

SO.2 Plochy smíšené obytné městské 

Hlavní využití - Bydlení městského typu ve vícepodlažních bytových domech. 
- Bydlení v rodinných domech. 
- Všechny  druhy občanského vybavení podnikatelského i nekomerčního charakteru, 
administrativy a správy. 

Přípustné využití - Nedílnou součástí plochy musí být zeleň v rozsahu odpovídajícím hygienickým a 
estetickým potřebám. 
- Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých areálů 
v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

-  Drobná výroba a výrobní služby bez negativního vlivu na okolí a životní prostředí  a 
bez nároků na těžkou dopravu. 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity velkého rozsahu a výrobní služby negativně ovlivňující okolí. 
- Chov domácího zvířectva obtěžující okolí. 
- Výstavba nových objektů individuální rekreace 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Nejsou stanoveny. 

 

SO.3 Plochy smíšené obytné vesnické 

Hlavní využití - Trvalé celoroční individuální bydlení. 
 

Přípustné využití - Existující využití stávajících staveb rodinné a individuální rekreace. 
- Stávající zahrádky, chaty, samoty, osamocené rodinné domy a hospodářské objekty. 
- Stávající rodinné farmy a činnosti s nimi spojené (např. mlékárny, sýrárny , prodejny 
produktů).        
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Podmíněně 
přípustné využití 
 

-  Chov drobného domácího zvířectva a hospodářských zvířat v malém rozsahu včetně 
drobné zemědělské hospodářské činnosti. 
-Objekty individuální rekreace leze převést na objekty pro trvalé bydlení.  
- Nevýrobní služby. 
 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity všech druhů negativně ovlivňující své okolí.  
- Výstavba nových objektů individuální rekreace 
- Umisťování staveb mobilního charakteru. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Výšková hladina do 2 NP . 
- Proporce, tvarosloví i architektonický výraz celého objektu musí zapadat do okolí i do 
přírodního prostředí. 

6.1.8. Plochy výroby a skladování 

VP Plochy průmyslové výroby a skladů 

Hlavní využití - Převažující funkce výrobní a obslužná (průmyslová výroba, sklady, výrobní služby, 
stavby pro motorizmus) 
- Všechny druhy staveb a zařízení průmyslového charakteru neslučitelné s obytnou 
funkcí  i pokud mají vliv na životní prostředí. 
- Výrobní služby, jejichž produktem je hotový výrobek , a které také mohou mít 
negativní vlivy na životní prostředí (např. tesařství, klempířství, lakýrnictví, kovo-
obrábění, lisovny, výrobny potravinářských produktů apod.) 

Přípustné využití - Občanská vybavenost (obchod, služby) náročná na plochu nebo dopravní zatížení. 
- Odstavné plochy pro automobily zřizovat v rámci jednotlivých areálů v odpovídající 
kapacitě. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

-  Obchodní činnost, jejímž předmětem je vyráběný druh zboží. 
- Umístění služebních a pohotovostních bytů. 
- Dopravní zařízení a technická vybavenost. 
- Sběrný dvůr. 
- Umístění zařízení pro střední, učňovské a vyšší školství 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity s jedovatými nebo radioaktivními látkami unikajícími do ovzduší. 
- Stavby pro trvalé bydlení. 
- Výrobní aktivity nepřiměřeně narušující životní prostředí z hlediska emisní zátěže. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Součástí areálů musí být vzrostlá zeleň. V rámci areálu nutno zajistit odclonění od 
sousedících obytných ploch výsadbou zeleně (stromy, keře).  
 

 

VD Plochy drobné výroby a výrobních služeb 

Hlavní využití - Převažující funkce výrobní a obslužná (malé výrobní areály těch druhů výrobních 
aktivit, které negativně ovlivňují okolí jen malou měrou, řemeslná výroba, sklady, 
výrobní služby, stavby pro motorismus). 
- Výrobní služby, jejichž produktem je hotový výrobek , a které také mohou mít jen 
v malé míře negativní vlivy na životní prostředí (např. menší provozovny stolařství, 
čalounictví, tesařství, sklenářství, klempířství, kovoobrábění, lisovny, montáž výrobků  
z drobných součástek, malé provozovny textilní výroby a většina druhů řemeslné 
činnosti, stavební dvůr, výrobny potravinářských produktů  apod.) 

Přípustné využití - Občanská vybavenost (obchod, služby) náročná na plochu (např. prodejny 
stavebních materiálů). 
- Odstavné plochy pro automobily zřizovat v rámci jednotlivých areálů v odpovídající 
kapacitě. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

-  Obchodní činnost, jejímž předmětem je vyráběný druh zboží. 
- Umístění služebních a pohotovostních bytů. 
- Dopravní zařízení a technická vybavenost. 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity s jedovatými nebo radioaktivními látkami. 
- Stavby pro trvalé bydlení. 
- Výrobní aktivity nepřiměřeně narušující životní prostředí z hlediska emisní zátěže a 
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hlučnosti. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Součástí areálů musí být vzrostlá zeleň. V rámci areálu nutno zajistit odclonění od 
sousedících obytných ploch výsadbou zeleně (stromy, keře). 

 

VZ Plochy zemědělské a lesnické výroby  

Hlavní využití - Převažující zemědělská výrobní funkce, zemědělské služby a lesní výroba.  
- Všechny druhy staveb a zařízení pro zemědělskou výrobu a služby. 

Přípustné využití - Odstavné plochy pro automobily zřizovat v rámci jednotlivých areálů v odpovídající 
kapacitě. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Zařízení pro zpracování zemědělských produktů (např. mlékárny, sýrárny) 
- Obchodní činnost, jejímž předmětem je vyráběný druh zboží. 
- Umístění služebních a pohotovostních bytů, na rodinných farmách stavby pro   
  trvalé bydlení pro provozovatele farmy.  
- Dopravní zařízení a technická vybavenost. 

Nepřípustné využití - Výrobní aktivity s jedovatými nebo radioaktivními látkami unikajícími do ovzduší. 
- Stavby pro trvalé bydlení , pokud není součástí rodinné farmy.  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

 

6.1.9. Plochy vodní a vodohospodářské 

WT Vodní plochy a toky 

Hlavní využití - Plochy vodních toků a vodních nádrží a zařízení pro sledování a regulaci vodního 
režimu.  

- Pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující 
vodohospodářské využití. 

- Plochy související s využíváním vodních zdrojů; plochy a koridory zahrnující provozní 
pásma pro údržbu a úpravy vodních toků. 

Přípustné využití  

Podmíněně 
přípustné využití 

-  Malé vodní elektrárny. 

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

 
 

6.1.10. Plochy sídelní zeleně 

Z* Plochy sídelní zeleně 

Hlavní využití - Plochy  zeleně , zatravněné plochy. 

Přípustné využití - Podzemní liniové stavby. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Pěší zpevněné plochy, drobná architektura, lavičky, odpočinkové plochy, zařízení 
infrastruktury a městského mobiliáře, cyklistické stezky, drobné vodní plochy, 
autobusové zastávky. 
- Výjimečně přípustné je zřízení parkovacích stání a to v rámci zeleně navazující na 
komunikaci. 
- Liniové stavby technického vybavení. 

Nepřípustné využití - Ostatní urbanistické funkce 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 
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ZP Parky, historické zahrady 

Hlavní využití -Plochy pro každodenní rekreaci ve veřejném prostoru, případně intenzivně 
udržovanou zelení se zahradnickou úpravou 
- Odpočinkové plochy, zařízení infrastruktury a městského mobiliáře 
- Pěší cesty 
- Plochy zahradnicky udržované zeleně. 

Přípustné využití - Drobné stavby pro občanské vybavení, doplňující rekreační poslání parku, 
 - Podzemní liniové stavby. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Plochy pro sport, cyklistické stezky, drobné vodní plochy. 
- Výjimečně přípustné je zřízení parkovacích stání a to v rámci zeleně navazující na 
komunikaci. 
- Liniové stavby technického vybavení. 

Nepřípustné využití - Vyloučeny jsou jakékoliv stavby, kromě vyjmenovaných, 
- Komunikace pro průjezdnou dopravu 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny 
 

6.1.11. Plochy krajinné zeleně 

K Plochy krajinné zeleně 

Hlavní využití - Vegetační prvky (travnaté plochy, stromová a keřová zeleň (často ve spojitosti s 
vodními prvky nebo skalními partiemi) a ve kterých převládá funkce přírodních složek 
(ekologická, půdoochranná, rekreační, prostorotvorná). 
- Trvalé travní porosty, eventuelně se solitérními stromy a rozptýlenými nelesními 
porosty dřevin a bylin. 
- Doprovodná zeleň komunikací (aleje u silnic a cest, liniové vegetační doprovody 
polních cest), břehové porosty vodních toků a vodních ploch, zeleň protierozních 
opatření (terasy, meze a jejich vegetační doprovod), větrolamy. 
- Selské lesíky, remízky, solitérní stromy, vegetace mokřadů a pramenišť, vegetační 
prvky postagrárních lad. 
- Nelesní rozptýlená zeleň. 
 

Přípustné využití - louky a pastviny 
- vytváření suchých poldrů a prostorů pro primární retenci vod pro předcházení 
negativních vlivů povodní 

Podmíněně 
přípustné využití 

- plochy s kulturními plodinami – ornou půdu, vinice, chmelnice, intenzivní sady 
- změna kultury vyžaduje souhlas Chráněné krajinné oblasti Beskydy 

Nepřípustné využití - umisťování staveb 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- nejsou stanoveny 
 

6.1.12. Plochy přírodní 

 

P Plochy přírodní 

Hlavní využití - Biocentra a pozemky v 1. zóně chráněné krajinné oblasti vymezená za účelem 
zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. 

Přípustné využití  

Podmíněně 
přípustné využití 

- Výjimečně pěší stezky nebo účelové komunikace – nezpevněné plochy. 
- Změna kultury vyžaduje souhlas příslušného orgánu ochrany přírody. 

Nepřípustné využití - Nelze umisťovat žádné stavby. 
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Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Není relevantní. 
 

6.1.13. Plochy zemědělské 

Z Plochy zemědělské 

Hlavní využití - Zemědělské pozemky pro převažující zemědělské využití krajiny. 
- Pozemky zemědělského půdního fondu, a opatření pro zemědělství a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

Přípustné využití - Meliorace. 
- Změny způsobu obhospodařování (změny kultur) zemědělského půdního fondu. 
nejsou územním plánem omezeny. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Polních cesty, rozptýlená zeleň, meze, terasy a terénní úpravy. 
- Stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, vodní hospodářství, pro 
ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 
- Liniové stavby technického vybavení. 

Nepřípustné využití - Stavby zemědělských usedlostí, rodinných farem. 
- Převod ze zemědělského půdního fondu na pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

- Oplocení typu pastevního oplocení či hrazení nebo laťkový plot, výška max. 120 cm. 
Vyloučeno drátěné či kovové oplocení. Výjimečně přípustné je drátěné oplocení 
v prolukách již oplocených lokalit. 

6.1.14. Plochy lesní 

L Plochy lesní 

Hlavní využití - Pozemky pro les. Plochy lesní zahrnují zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa 
(PUPFL), a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
- Pozemky zemědělského půdního fondu, a opatření pro zemědělství 

Přípustné využití - Opatření proti sesuvům. 
- Lesní cesty, rozptýlená zeleň nelesního charakteru. 
- Drobné vodní plochy, pěší cesty, 
- Cyklostezky, cyklotrasy, jezdecké stezky, účelové komunikace,  
- Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Stavby a zařízení lesního hospodářství. 
- Liniové stavby technického vybavení. 
- Drobná zařízení pro naučné stezky a turistické trasy.   
- Oplocenky - dočasné oplocení lesních kultur na ochranu před poškozováním zvěří. 
- Převody kultur v rámci PUPFL a ZPF   

Nepřípustné využití  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

-Nejsou stanoveny   

6.1.15. Plochy smíšené nezastavěného území 

S* Plochy smíšené nezastavěného území 

Hlavní využití - smíšené využití nezastavěného území s výrazným zastoupením ploch pro 
nepobytovou rekreaci a relaxaci nebo se sportovním využitím  

Přípustné využití - menší nebo samostatné pozemky zemědělského půdního fondu, menší nebo 
izolované pozemky k plnění funkcí lesa, pozemky vodních a koryt vodních toků 
- pozemky přírodních a přírodně blízkých ekosystémů, pozemky biokoridorů 
- golfová hřiště 
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- odpočivné louky, pikniková místa 
- areály zdraví 
- související dopravní a technická infrastruktura 

Podmíněně 
přípustné využití 

- vyhlídky, rozhledny 

Nepřípustné využití Ostatní urbanistické funkce  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

-Nejsou stanoveny 

6.1.16. Plochy těžby nerostů 

T Plochy těžby nerostů 

Hlavní využití - Plochy určené k těžbě nerostných surovin. 
- Zemní těžební práce a související činnosti. 

Přípustné využití - Technické a administrativní zázemí pro zajištění těžby. 

Podmíněně 
přípustné využití 
 

- Zařízení pro prvotní zpracování vytěžené suroviny. 

Nepřípustné využití  

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 

Nejsou stanoveny 

 

6.2. Vymezení pojmů 

Výrobní služby – jsou drobné služby , jejichž produktem je hotový výrobek a :  

- které mohou vykazovat i negativní vliv na obytné a životní prostředí (například stolařství, tesařství, 
klempířství, lakýrnictví, kovoobrábění, lisovny, samotné výrobny potravinářských produktů a podobně) obvykle 
bez potřeby zřídit pásmo hygienické ochrany.  

- které nevykazují negativní vliv na životní prostředí - pekařství, výroba cukrovinek , výroba drobných předmětů 
apod.  

Nevýrobní služby – jsou služby k uspokojování bezprostředních potřeb obyvatelstva  bez negativních vlivů na 
životní prostředí , jejichž výsledkem není výrobek (např. pohostinství, obchodní činnost, komunální služby- 
sběrny čistíren a prádelen, holičství a kadeřnictví, kosmetika, taxislužba apod.) 

V zastavitelném území na pozemcích s funkcí bydlení lze umisťovat stavby  doplňkové – garáže, hospodářské 
budovy , drobné stavby – pouze jako doplňkové stavby ke stávající stavbě hlavní na pozemku (garáže a 
hospodářské budovy  výjimečně i na pozemku  funkčně souvisejícím a to i v zastavěném území ).    

Dočasné stavby jiné funkce, než pro které je území určeno k  zastavění podle územního plánu, nelze povolit.   

Rodinná farma a zemědělská usedlost – je soubor staveb k provozování zemědělské činnosti s převahou této 
funkce s možností bydlení. 

Liniová stavba – je stavba podzemní i nadzemní s převládající délkovou charakteristikou, například vodovody, 
kanalizační sběrače, plynovody, silové kabely a kabelová vedení, produktovody a to včetně jejich technického 
zabezpečení neliniového charakteru (například čerpací a regulační stanice, transformovny a podobně).  
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7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace a stavby a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit  

(1) Vymezují se následující veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
Na ploše s rozdílným 
způsobem využití 

Veřejně prospěšné stavby 
  

 Chodník podél silnice III/4867 Tylovice, Hážovice 516 

 Most přes Hážovický potok před hospodou Harcovna 550  

 Propojení Písečný - Koryčanské Paseky 505 

 Propojení ulice Slezské a Bezručovy                                      508 

  Rozšíření hřbitova 300 

 Rozšíření silnice I/35 a křižovatky U Janíka 527 

  528 

 VVN 110kV Zubří - Hutisko E11(ZÚR) 600 

  602 

  604 

 Propojení Partyzánská-Pionýrská vč. mostu přes Bečvu 519 

  520 

Průsečík veřejně prospěšné stavby a opatření  

 VVN 110kV Zubří - Hutisko E11(ZÚR) × LBK 20 605 

 VVN 110kV Zubří - Hutisko E11(ZÚR) × LBK 28 603 

 VVN 110kV Zubří - Hutisko E11(ZÚR) × LBK 9 601 
 

8. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

(1) Vymezují se následující veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

Veřejná prostranství 
Na ploše s rozdílným 
způsobem využití  

   

 Obsluha nové plochy pro bydlení - Písečný 562 

  563 

  564 

  565 
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9. Údaje o počtu listů územního plánu a počty výkresů k němu 
připojené grafické části 

ÚZEMNÍ PLÁN         30 listů 

TEXTOVÁ ČÁST            
GRAFICKÁ ČÁST 

 

1. výkres základního členění území      1 : 5 000  2 

2.  Hlavní výkres        1 : 5 000  2 

3.  Dopravní a technická infrastruktura – energetika a doprava - schéma   1 : 5 000  2 

4. Technická infrastruktura – vodní hospodářství – schéma    1 : 5 000  2 

5. Koncepce uspořádání krajiny      1 : 5 000  2 

6. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   1 : 5 000  2 

 

 

 
 


