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1. Důvody pro pořízení úpravy územního plánu 

Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm byl schválen 17.9.2002.   

1.1. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje schválené usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0761/Z23/08 z 10. 
9. 2008 (dále jen ZÚR) zařazují obec do SOB2 Specifické oblasti Beskydy, která je definována v Politice územního 
rozvoje České republiky 2008 (dále jen Politika).   

Územní plán je řešen v souladu s následujícími úkoly pro územní plánování v SOB2, daných Politikou:  

 

• Řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR 

Splněno – viz kapitola 1.2 

• Prověřit rozsah zastavitelných ploch v území a stanovit pravidla pro jejich využití 

Splněno – pravidla pro využití zastavitelných ploch jsou stanovena ve výrokové části, kapitoly 3 a 6. 

• V hlavním středisku Rožnov pod Radhoštěm vytvářet podmínky pro restrukturalizaci ekonomiky a zajištění 
vybavenosti cestovního ruchu a rekreace 

Splněno – územní plán vymezuje dostatek ploch pro výrobu, obchod, služby, i pro rekreaci a související 
využití. 

• Prověřit územní podmínky pro doplnění vybavenosti a turistiky v nástupních centrech SOB2 podél silnic I/35 a 
II/487 

Splněno – plochy pro vybavenost jsou doplněny podél silnice I/35. Nedaleko této silnice, při východní hranici 
správního území obce je vymezena nová plocha hromadné rekreace (RH) U kempu za Eroplánem. 

• Stanovit regulativy pro ochranu přírody a krajiny i zástavby v případě rozšíření těžby zásob černého uhlí nebo 
plynu v oblasti  

V návrhovém období územního plánu není uvažováno s rozšířením těžby zásob černého uhlí nebo plynu. 

• Dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území SOB2, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a na přírodní a krajinné hodnoty v území SOB2 

Splněno – vymezení ploch občanské vybavenosti specifických forem (OX) na místech klíčových pro ochranu 
architektonických hodnot (zejména Valašské muzeum v přírodě), a stanovením regulativů pro plochy 
s cennými přírodními hodnotami. 

• Zpracovat podrobné řešení Poznávací stezky  Pustevny – Radhošť 

Poznávací stezka Pustevny- Radhošť není na území obce. 

• Prověřit územní předpoklady pro zlepšení dopravního spojení se Slovenskem a pro rozšíření nabídky 
příhraničních pěších a cyklistických spojení 

Územím města již v současné době prochází cyklostezka „údolím Rožnovské Bečvy“, která tvoří cyklistické 
spojení se Slovenskem. 
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1.2. Vyhodnocení souladu se zásadami územního rozvoje 

ZÚR na řešeném území vymezují plochy nadmístního významu, popřípadě také vymezují plochy pro veřejně 
prospěšné stavby (dále jen VPS) a veřejně prospěšná opatření (dále jen VPO): 

• stabilizované silnice I/35 Olomouc – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm - Slovensko a I/58 Rožnov 
pod Radhoštěm – Frenštát pod Radhoštěm – Ostrava 

ÚP v souladu – vymezuje zde stabilizované plochy pro silniční dopravu (DS). 

• stabilizovaná vedení VVN 220 kV č. 270 , VVN 110 kV č. 649, 650 Rožnov pod Radhoštěm – Lískovec 

• ÚP stabilizuje trasy těchto vedení.koridor pro umístění VVN 110 kV Zubří – Hutisko (VPS: E11) 

ÚP v souladu – vymezuje koridor pro energetiku (TE) v šířce 70 m a to v trase, která je předjednaná s ČEZ. 

• prvky územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES) – nadregionální biokoridory 145 Radhošť – 
Kněhyně a 1567 Kluzov - Střítež, nadregionální biocentra 134 Kamenárka, 103 Radhošť – Kněhyně, 132 Kluzov 
(VPO: PU149, PU 81, PU 17, PU 09, PU 79) 

ÚP v souladu – vymezuje biocentra jako plochy přírodní (P) a biokoridory jsou umístěny na plochách lesních 
(L), vodních (WT), popř. plochách krajinné zeleně (K). 

• suchou vodní nádrž a územní rezervu pro vodní nádrž (VPS: PN 13) 

Na místech rozlivu vody, resp. zátopy, ÚP neumisťuje návrhové zastavitelné plochy, je ponecháno stávající 
využití. Umístění vodních nádrží se uvažuje za návrhovým horizontem tohoto územního plánu, a to poté, co 
nadřazená územně plánovací dokumentace určí priority pro zájmy, které zde mají dle ZÚR být na stejném 
místě chráněny – nadregionální ÚSES a plochy pro předcházení negativních vlivů povodní.  

• ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu 

ÚP v souladu – na plochách pro ochranu pohledového horizontu jsou zachovány přírodní plochy. 

• umístění heliportu na území města (VPS: L03) 

ÚP v souladu – heliport bude umístěn na střeše polikliniky a nevyžaduje vymezení samostatné plochy pro 
leteckou dopravu, zakresleno ve výkrese dopravy. 

ZÚR klasifikují základní typ krajiny obce jako „krajinu zemědělskou s lukařením“ a stanovují pro tento typ krajiny 
cílové charakteristiky, možná ohrožení a zásady pro využívání území takto: 
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ÚP v souladu – viz kapitola 3.4  a výkres Koncepce uspořádání krajiny  

1.3. Vyhodnocení širších vztahů 

Územní plán je zpracován tak, aby byla zachována návaznost dopravní a technické infrastruktury, včetně liniových 
staveb a ÚSES. 

Doprava:  

Návaznost na úpravu komunikace I/35 bude zajištěna v novém ÚP Zubří. Jedná se o rozšíření na 4 - pruhovou 
komunikaci.  

Vodní hospodářství:  

Návaznost na plochu výhledové vodní nádrže Rožnov (která se nachází z převážné části na území obce Dolní Bečva, 
návaznost na úpravu komunikace I/35 bude zajištěna v novém územním plánu Dolní Bečva. 

Elektroenergetika: 

Návaznost na plánovánou výstavbu nového vedení 2x110 kV–VVN–Zubří–Hutisko E11 bude zajištěn v novýchÚP 
Vidče, Vigantice a Zubří, které jsou ve fázi pořizování.     

2. Údaje o splnění zadání 

Zadáním bylo upravit platnou územně plánovací dokumentaci města Rožnov pod Radhoštěm, a to podle §188  
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen Stavební zákon) a podle metodiky 
digitálního zpracování Sjednocení dÚP HKH 2007 aktuální k datu 11.12.2009. Má přitom jít jen o změnu vyjádření 
již dříve schválené koncepce podle požadavků platné právní úpravy, nevzniká nová koncepce ani není dosavadní 
koncepce měněna, např. vymezením nových funkčních ploch. 

Upravovaný Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm byl zhotoven Ing. arch. Leopoldem Pšenčíkem podle 
zákona č. 50/1976 Sb. v červnu 2002,  byl schválen zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 17.9.2002 
a jeho závazná část byla vyhlášena  Obecně závaznou vyhláškou  č. 5/02 o závazných částech územního plánu 
města Rožnov pod Radhoštěm (dále jen ÚP2002).  

 

2.1. Metodika úpravy 

Stavební zákon říká, že dosavadní ÚPD lze podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a 
vydat (§188, odst. 1). 

Vzhledem k tomu, že postup uvedené úpravy není stavebním zákonem podrobně upraven, je nezbytné vycházet z 
podstaty této úpravy popsané v § 188 odst. 1 SZ, rozdílů mezi starou a současnou právní úpravou obsahu 
územního plánu a řídit se ustanoveními, které se vztahují k obsahu a pořizování návrhu územního plánu (ÚP).  

Metodické sdělení „Úprava územního plánu sídelního útvaru nebo územního plánu obce na územní plán“ 
vydaného odborem územního plánování MMR v dubnu 2010 k tomu m.j. uvádí: 
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• Upravit starší ÚPD na územní plán znamená textovou a grafickou část přepracovat dle přílohy č. 7 k 
vyhlášce č. 500/2006 Sb. ÚP vzniklý úpravou a ÚP vydaný na základě klasického postupu se obsahově liší 
jen v odůvodnění, kde je popsán postup pořizování.  

• Kategorizace ploch bude upravena dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 

• Nelze vymezovat nové zastavitelné plochy.   

• Zastavěné území musí být navrženo v souladu s § 58 Stavebního zákona. 

• I v případě, že půjde pouze o formální úpravu územního plánu, budou mít požadavky plynoucí na územní 
plán ze Stavebního zákona vliv také na jeho věcný obsah, např. při transformaci veřejně prospěšných 
staveb vymezených podle zákona č. 50/1976 Sb. do veřejně prospěšných staveb ve smyslu nové právní 
úpravy, při stanovení podmínek pro využití ploch, prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu.  

• Dále zastupitelstvo projedná potřebu zapracovat do územního plánu prvky, které nově nabízí stavební 
zákon, např.: vymezení ploch a koridorů územních rezerv, vymezení ploch a koridorů, ve kterých je 
prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, vymezení ploch a koridorů, ve 
kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o  změnách jejich využití apod.  

• Při dodržení těchto zásad je nezbytné jasně rozlišit, které prvky řešení jsou pouze přebírány z původního 
územního plánu sídelního útvaru nebo územního plánu obce, a které jsou nově zapracovány (tedy budou 
následně projednávány s dotčenými orgány). 

2.2. Postup pořizování úpravy 

Při transformaci vyjádření zhotovitel řešil následující konfliktní požadavky. 

2.2.1. Rozdílná původní a nová klasifikace ploch 

Původní klasifikace ploch s rozdílným způsobem využití není jednoznačné převoditelná na klasifikaci ploch dle 
platné právní úpravy, resp. dle metodiky Sjednocení a v řadě případů nebylo možné plochy pouze „přebarvit“ dle 
nového způsobu vyjádření, ale plochy musely být znovu zatříděny do kategorie, která se blíží původnímu 
koncepčnímu záměru.  

• Některé původní kategorie tak splynuly v jednu kategorii, například „plochy a objekty občanského 
vybavení v kombinaci s bydlením případně i menším podílem podnikatelských aktivit a služeb“ a 
„smíšená zóna bydlení a drobná výroba, případně i menší podíl občanské vybavenosti“ byly obě 
transformovány na plochy smíšené obytné městské (SO.2). 

• V jiných případech se původní jedna kategorie rozpadla do kategorií dvou (například: plochy trvalých 
travních porostů jsou nyní zařazeny do ploch zemědělských (Z) nebo do ploch krajinné zeleně (K), 
přičemž nové rozdělení musel zhotovitel dovodit dle pomocných dat (v tomto případě data ÚAP o 
melioracích, data o způsobech ochrany krajinných prvků – zóny CHKO, místo krajinného rázu, 
významné krajinné prvky apod., letecké snímky území). 

• Další druhy ploch se nadále samostatně nevymezují, a musely být přiřazeny k jiným plochám. 
Například plochy zahrad byly přiřazeny k bydlení (B), případně k zemědělským plochám (Z). 

• Všechny ostatní plochy byly původně označeny jako „dilatační zeleň“, kterou je nyní nutno roztřídit a 
vymezit samostatně buď jako plochy pro dopravu silniční (DS) nebo pro veřejná prostranství (P*), 
rozpustit je k sousedním plochám, popřípadě samostatně vymezit jako plochy sídelní (S*) či krajinné 
zeleně (K) a podobně. 

2.2.2. Překryvné jevy nyní vázány na určité plochy - odlišně 

Původní vyjádření „překryvných“ jevů (např. ÚSES) nebylo přísně svázáno s určitým způsobem využití ploch, 
zatímco nyní metodika Sjednocení vyžaduje, aby se určité jevy vyskytovaly pouze nad vybranými způsoby využití. 

• Například biokoridory původně vedly i nad plochami bydlení (stabilizované i návrhové), nad plochami 
zahrad či nad plochami zemědělskými. Nyní je takový přechod nepřípustný. Takové koridory byly 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                  Odůvodnění           strana 7 z 69 

v grafické části v místě přechodu přes zastavitelné plochy přerušeny. (přerušení je možné – viz 
Rukověť projektanta ÚSES, 1995)  

2.2.3. Infrastruktura 

Navrhovaná dopravní a technická infrastruktura původně nebyla vymezována v plochách, zatímco nyní je 
požadováno vymezení návrhu infrastruktury v plochách. A dále, dříve návrh infrastruktury zabíhal do velkých 
detailů, prakticky však se jednalo jen o určité schéma. Zachování takového detailu by v současné právní úpravě 
(která je podstatně přísnější než ta původní) způsobilo nepřiměřené zvýšení regulace. Proto je nyní třeba rozlišit 
význam jednotlivých prvků, a ty které jsou pro návrh klíčové, tvoří hlavní kostru navrhovaného řešení, či zajišťují 
obslužnost dalších ploch, je třeba vymezit, avšak podružné prvky potlačit nebo zcela vypustit. 

• Navrhované komunikace, jež původně vedly uvnitř návrhových ploch, byly vypuštěny, protože jejich 
ponechání by způsobilo nepřiměřené zvýšení regulace, a negativní zásah do práv občanů. Vypuštění 
však není na úkor koncepce, jež zůstává zachována. Návrh také dbá, aby byla zajištěna dostupnost 
jednotlivých rozvojových lokalit stejným způsobem, jako bylo v původním ÚP2002.  

• Podobně byla vypuštěna vedení technické infrastruktury v rozvojových lokalitách, pokud tato vedení 
slouží pouze k obsluze těchto lokalit.  

• Vypuštěny byly liniové prvky nízkého řádu, ponechány byly jen hlavní kanalizační stoky a hlavní 
vodovodní řady, vedení VN, plynu apod. 

• Vymezeny byly plochy pro navrhované vodojemy, pro vedení VVN, pro hlavní řady a pod, protože tyto 
tvoří klíčové prvky návrhu. Tato koncepce byla v původním ÚP2002 obsažena, a nyní ji vymezením 
v nových návrhových plochách jen formalizujeme dle metodiky Sjednocení. 

2.2.4. Veřejně prospěšné stavby 

Veřejně prospěšné stavby byly dříve evidovány jen jako určité vodítko. Nyní však jejich vyznačení v ÚP vyžaduje 
rozhodnutí o formě uplatnění těchto majetkových práv a okamžité důsledky pro majetkoprávní vztahy na straně 
občanů (zápis předkupního práva do katastru nemovitostí) i na straně města (vyčlenění prostředků ve finančním 
plánu města pro výkupy). Další roli zde hraje odlišný způsob vymezování (nyní již jako VPS/VPO mohou být 
označeny pouze plošné jevy, vymezené jako plochy s rozdílným způsobem využití), a přílišný detail původních VPS, 
jak bylo uvedeno výše. Rovněž jsou nově zavedeny pojmy veřejně prospěšných opatření a asanací. 

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace byly proto revidovány a jejich rozsah podstatně omezen s ohledem 
na aktuální záměry města. 

2.2.5. Zastavěné území  

Od roku 2002 došlo k vývoji v území, a tedy bylo potřeba nově stanovit hranici zastavěného území, a to i s ohledem 
na novou zákonnou úpravu tohoto jevu. 

2.2.6. Členění rozvojových ploch 

V bezprostředním důsledku nově vymezeného zastavěného území se mění vymezení zastavitelných ploch, 
popřípadě ploch přestavby, případně některé rozvojové plochy zaniknou, protože se v mezičase již staly 
stabilizovanými. 

Dalším důvodem pro podrobnější členění ploch je požadavek Sjednocení na zvláštní vymezení návrhových ploch 
tam, kde se střetává více VPS/VPO (dříve byly pouze překryvné a vymezení v plochách nevyžadovaly). 

V souvislosti s tím, a také kvůli členění ploch dopravní/technickou infrastrukturou (viz 2.2.3) se původní návrhové 
plochy rozpadají na více menších ploch. Zcela nové zastavitelné plochy nepřibývají. Regulativy rozčleněných ploch 
zůstávají. 
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2.2.7. Plochy pro územní studie a regulační plány 

Původní návrh požadoval, že v každé návrhové lokalitě pro více než 5 domů se musí provést urbanisticko-
architektonická studie. Dle nové právní úpravy tomu je blízký institut územní studie či regulačního plánu. Existují 
zde však odlišnosti (zejména stanovení lhůt pro zpracování studií), které mají dopad do rozpočtu města. 

Proto byla revidována potřebnost provedení těchto územně plánovacích prací.  

2.3. Přehled nově zpracovaných prvků 

2.3.1. Přebírané prvky 

Důsledky, které jsou popsány v kapitolách 2.2.1, 2.2.3 a 2.2.6 lze vnímat pouze jako jiné formální vyjádření 
původního návrhu územního plánu – s vědomím drobných nuancí v důsledku nové interpretace původní koncepce. 

2.3.2. Nově zpracované prvky 

Důsledky popsané v kapitolách 2.2.2, 2.2.4 a 2.2.5 a 2.2.7 přinášejí svým způsobem nové prvky, které je třeba 
v rámci úpravy projednat. Zejména jde o 

- Nově vymezené zastavěné území 
- Nový lokální ÚSES 
- Veřejně prospěšné stavby 
- Územní studie a regulační plány 

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

3.1. Odůvodnění koncepce rozvoje území obce a ochrany a rozvoje hodnot území 

3.1.1. Demografie 

Koncepce rozvoje územního plánu vycházela ze statistických údajů o vývoji počtu obyvatel a z údajů o počtu trvale 
bydlících obyvatel ve spádovém území (zdroj: UTILIS 2002, str. 47) a předpokládal v návrhovém období 10 let po 
schválení územního plánu v roce 2002 stagnaci až mírný růst počtu obyvatel okolo 10%, což představuje 20 000 
trvale bydlících obyvatel kolem roku 2012. Územní plán tedy je koncipován na návrhový počet obyvatel asi 20 000 
osob, s rezervou pro nepředvídaný vývoj ve výši 2,5% , což činí 500 obyvatel, t.j. celkový počet 20 500 obyvatel. 
Tento počet vzhledem ke stagnaci v posledních letech představuje více než dostatečnou rezervu až do r. 2018.  
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  Počet trvale bydlících obyvatel ve spádovém území:  

 

3.1.2. Klíčové směry rozvoje 

Jako základní směry pro koncepci rozvoje území a jako východiska pro tvorbu územního plánu jeho autoři v roce 
2002 vyzdvihli v úvodní kapitole: 

- rozvoj soukromého podnikání a usměrňování tohoto procesu 

- ochranu kulturního a historického dědictví 

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

- podmínky pro rekreaci a cestovní ruch 

 

Aktuální Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Rožnov pod Radhoštěm (RURU 2008) v kapitole Vyhodnocení 
rozboru udržitelného rozvoje území m.j. uvádí, že: 

- skóre všech pilířů je poměrně vyrovnané a všechny jsou hodnoceny kladně (RURU 2008, s. 235) 
- jako relativně nejslabší se jeví pilíř ekonomický (RURU 2008, s. 135) 
- mezi klíčové priority patří cestovní ruch (RURU 2008, s. 127) 
- problematický je stav průmyslové výroby (RURU 2008, s. 127) 
- z hlediska ekologické stability je rozvoj území udržitelný (RURU 2008, s. 142) 

Zjištění aktuálního rozboru tak potvrzují, že volba oblastí, na něž se má územní plán soustředit, byla vhodná, 
zejména, že prvním z problémů je oblast výroby (podnikání), že klíčovým faktorem je rekreace a cestovní ruch a 
samozřejmě ochrana přírodních hodnot má důležité místo. Role ochrany kulturního dědictví vyplývá z kap. 3.1.3.  

Dále v této kapitole rekapitulujeme východiska pro řešení v těchto čtyřech klíčových směrech. 

3.1.3. Rozvoj výrobních (podnikatelských) aktivit 

Zemědělská produkce je zaměřena na chov dobytka, ovcí a zpracování dřeva.  

Výrobní areál bývalého Školního statku, ZOD Rožnovsko se sídlem ve Viganticích, provoz Hážovice (pořez 
dřeva, zpracování a sušení dřeva, prodej dřeva), Drobné zemědělské farmy a drobná hospodářství rodinné 
farmy apod., Rožnovská travní semena s.r.o. (Čištění osiv trav, máku, kmínu, prodej všech druhů osiv trav 
jetelů a jejich směsí). 

Z průmyslových výrob převažuje průmysl elektrotechnický a textilní. Areál „Loana“ na Bezručově ul. zůstane 
zachován. V průmyslovém  areálu  „Tesla“ s výměrou  44,2  ha,  je  dnes  kromě  několika  částí  bývalé  Tesly  s.p.  
celá  řada menších firem a výrobních i obchodních organizací.  

Pokud budou volné výrobní prostory k pronájmu uvnitř průmyslového areálu, měl by se rozvoj orientovat nejdříve 
právě tam. Je však možné, že pokud majetkově-právní poměry nebo nepřipravenost tohoto areálu neumožní jeho 
využití pro moderní provozy, bude potřeba využít novou průmyslovou zónu v bezprostřední blízkosti stávajícího 
průmyslového areálu. Pro takový případ jsou vyčleněny nové plochy pro průmysl v průmyslové zóně Rožnov p/R - 
Zubří – Zubersko o rozloze 20 ha.  



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                  Odůvodnění           strana 10 z 69 

Principiálně je soustředění výrobních aktivit v jedné lokalitě ve městě správné – odděleně od odstatních funkcí, jež 
by výrobními provozy mohly být rušeny a je třeba tuto myšlenku dodržovat i v budoucnu. Ostatní ojedinělé drobné 
výrobní objekty jsou roztroušeny uvnitř jiných ploch zastavěného území obce. 

Územní podmínky pro drobnou výrobu jsou vytvořeny v celé řadě ploch, smíšené (SO.2, SO.3), kde je možné 
umisťovat drobné výroby a výrobní služby. 

3.1.4. Ochrana architektonických, kulturních a historických hodnot 

Ve vývoji koncepce města sehrála nesporně svou významnou úlohu historická koncepce soustředění měšťanských 
dřevěných objektů v prostoru historického jádra a náměstí, která dala městu výjimečně výrazný a vyhraněný 
charakter valašského dřevěného městečka. Samotné objekty na náměstí mají dnes již podstatně odlišný charakter, 
stejně jako úprava plochy náměstí. Zůstala pouze půdorysná stopa lichoběžníkového tvaru náměstí.  

Řešené území je územím s archeologickými nálezy a ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
musí být respektována již od doby přípravy stavebních prací na území s archeologickými nálezy příslušná 
ustanovení cit. Zákona (ust. §22 odst. 2 a další). 

Charakter původní zástavby se dochoval ve Valašském muzeu v přírodě. Jde o nejstarší a největší muzeum lidové 
architektury ve střední Evropě, koncipované podle skandinávského vzoru. Při příležitosti kulturního festivalu 
„Valašský rok“ v roce 1925, byla do nejstarší  části  - Dřevěného městečka - přenesena rožnovská radnice z roku 
1770, hospoda z r. 1660, měšťanská chalupa s pavláčkou z r. 1750. 

Dnes je ve Valašském muzeu soustředěno na 80 převážně dřevěných objektů na ploše přibližně 80 ha. Valašské 
muzeum shromažďuje všechny doklady o tradiční lidové kultuře, o způsobu života, práci, obyčejích i o umění lidí z 
karpatského území východní Moravy. Muzeum má tři areály:   

- Dřevěné městečko - dokumentující způsob bydlení měšťanů, fojta a řemeslníků 
- Valašskou   dědinu - jako přirozenou rekonstrukci prostředí valašských pasekářů s valašskými chalupami a 

políčky s původními plodinami  
- Mlýnskou dolinu - s technickými stavbami na vodní pohon (vodní mlýn, valcha na sukno, jednolistová 

vodní pila, vodní hamr). 

Valašské muzeum v přírodě bylo nařízením vlády č. 336/2002 Sb, ze dne 19. června 2002 kterým se mění nařízení 
vlády č.262/1995 Sb. o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, 
ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb. prohlášeno za národní kulturní památku a došlo k úpravě hranic této 
památky. Komplex muzea je zakomponován do organismu města a spoluvytváří jeho dnešní charakter.  

Pro ochranu této jedinečné hodnoty ÚP reguluje stavební činnost a upravuje podmínky prostorového uspořádání 
tak, aby při zásazích do terénních útvarů a městské zeleně nebyla půdorysnými, hmotovými a výškovými změnami 
porušena konfigurace zástavby a přírodních prvků, historická, urbanistická skladba, estetická hodnota a silueta 
Valašského muzea v přírodě.  

V ochranném pásmu Valašského muzea v přírodě proto nebudou umisťovány objekty, které by narušovaly životní 
prostředí, zejména nadzemní stavby vodohospodářské, nadzemní elektrická vedení a provozy znečišťující odpadem 
ovzduší, vody a produkující hluk. Rovněž jsou předepsány regulativy pro zajištění odpovídajících pohledových 
parametrů, kdy hmotový objem nových staveb byl přizpůsoben měřítku původní zástavby. 

Nemovité kulturní památky 
Objekty zapsané v Ústředním seznamu nemovitých památek MK ČR (seznam uveden níže) jsou v řešení územního 
plánu plně respektovány.  

Katastrální území Rožnov pod Radhoštěm:  

8-304   zřícenina hradu Rožnova (v dokumentaci označeno jako (OX) Hradisko. Zbytky gotického hradu z 1. pol. 
13. století, rozbořeného v roce 1539. Památka archeologická.  

8-305   farní kostel Všech svatých s křížkem (OV.4)   
Nádražní ul.  Barokní  architektura  s hodnotným  vnitřním  zařízením  a  s křížem,  začleněným  vhodně  do areálu.  
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8-305/1 farní kostel Všech svatých   
Nádražní  ul.  Jednolodní  barokní  architektura  z let  1745-49 na místě původního dřevěného kostela z r. 1490.  

8-305/2 kříž   
U farního kostela Všech svatých. Výtvarně hodnotný barokní kříž z roku 1788, začleněný do areálu farního kostela.  

8-308   pomník Fr. Palackého (K12)   
Palackého  ul.  Historický  památník  s hodnotnou  bustou  z roku  1879  z umělecké litiny,  výrobek  blanenských 
železáren.  

8-306   2 sochy - sv. Jan Nepomucký, sv. Florián (K13)   
Náměstí. Barokní plastiky dobré výtvarné úrovně, svědčící o značné zručnosti místního kameníka. Hodnotné 
pískovcové plastiky z roku 1722 a 1764.  

8-303   Národní kulturní památka Valašské muzeum v přírodě (OX)   
Romantický  soubor  lidových  dřevěných  staveb,  přenesených  sem  a  rozmístěných  v souladu  s dobovým 
cítěním ve 20.letech bratry Jaroňkovými. Původní soubor doplňován postupně dalšími stavbami.  

Podrobnější popis uveden v dokladu Památkového ústavu v Ostravě ze dne 23.10.1997 (dokl.č.6). V roce 1967  bylo  
vyhlášeno  ochranné  pásmo.  Je třeba však počítat s jeho přehodnocením v souvislosti s prohlášením Valašského 
muzea v přírodě za národní kulturní památku (od roku 1995).  

8-303/1 valašská hospoda   
Původně umístěna na rožnovském náměstí. Jednopatrová roubená lidová architektura z roku 1660, součást 
souboru.  

8-303/2 městský dům č.p. 169   
Původně  umístěn  na  rožnovském  náměstí.  Jednopatrová roubená lidová  architektura z roku 1756, součást 
souboru.  

8-303/3 karlovické fojtství č.p. 595   
Kopie bývalého fojtství z Velkých Karlovic. Jednopatrová roubená architektura s pavlačí kolem 1. patra, kopie z roku 
1930.  

8-303/4 dřevěný kostelík   
Jednolodní roubený kostel, kopie z Větřkovic.  

8-303/5 rožnovská radnice č.p. 48   
Původně umístěna na rožnovském náměstí. Jednopatrová roubená lidová architektura z roku 1776, součást 
souboru.  

8-303/6 zvonička   
Lidová valašská roubená zvonice. 

8-303/7 chalupa č.p. 289   
Původně  umístěna  v Horní  Bečvě.  Typická pasekářská roubená lidová stavba, chalupa šindeláře.   

8-303/8 chalupa č.p. 289   
Původní umístění hřbitov v Hutisku-Solanci. Barokní náhrobky z let 1757, 1766 a 1772. 

8-303/9 salaš   
Původní umístění Karolinka-Raťkov nad údolím Hrubá Stanovnica. Typická horská salaš, sestávající z obytné 
chalupy a šesti hospodářských budov. Koliba z konce 18. století. (Původní č.r. 259, přemístěna do Valašského 
muzea v roce 1969).  

8-303/10  fojtství č.p. 125   
Původní umístění Lidečko. Valašské roubené fojtství z 18. století  

8-303/11  usedlost č.p. 95   
Původní umístění Liptál. Valašská roubená chalupa datovaná na kozubu letopočtem 1800.  
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8-303/12  chalupa č.p. 60   
Původní umístění Nový Hrozenkov. Valašská roubená chalupa z poloviny 18. století,   

8-303/13  dřevěný dům č.p. 186   
Původní umístění rožnovské náměstí. Valašský roubený dům s dřevěným loubím, součást původní zástavby 
rožnovského náměstí. Převezen do skanzenu v roce 1969. (Původní č.r. 307).  

8-303/14  sušárna ovoce   
Původní umístění Seninka, č.p.  57. Typická roubená hospodářská budova, součást zdejších usedlostí.  

8-303/15  usedlost č.p. 41   
Původní  umístění  Študlov.  Valašská roubená architektura z 19. století.   

8-303/16  chalupa č.p. 32   
Původní umístění Valašské Polanka. Valašská roubená lidová architektura z poloviny 19. století. Postavena ve 
skanzenu pod číslem 310. (Původní č.r. 321).  

 8-303/17  chalupa č.p. 37   
Roubená valašská lidová architektura z roku 1797 (datována na trámu v jizbě) 

8-303/18  chalupa č.p. 166  Původní umístění Velké Karlovice - Leskové. Roubená valašská lidová architektura z 
poloviny 19. století,  

8-303/19  chalupa č.p. 201   
Původní  umístění  Velké  Karlovice  -  Podťaté.  Roubená valašská lidová architektura z roku 1825,   

8-303/20  vodní pila Valaška, u č.p. 517   
Původní umístění Velké Karlovice - Podťaté. Roubená valašská architektura z 19. století s původním technickým 
vybavením vodní pily,  

8-303/21  kostel českobratrské církve evangelické s oplocením   
Moderní architektura s maximálním cítěním pro zachování charakteru kraje pražského architekta ing. B. Bareše z 
roku 1950-53.   

Katastrální území Hážovice:  

8-309   zvonice    
Ve středu obce.  Typická valašská roubená zvonice z 19. století, částečně upravená ve 20. století, tvořící dominantu 
návsi. Zvonek velmi kvalitní z dílny olomouckého zvonaře F.L.Stankeho z roku 1843.  

8-310   chalupa č.p. 2078 (býv.č.p. 28)  
Velmi  hodnotná  valašská  roubená  architektura  z  19.století  s odstupňovaným  štítem,  typickým  pro  obec 
Hážovice. Hospodářské zázemí domu doplňovala roubená stodola s roubeným chlévem.   

Katastrální území Tylovice:  

8-311   chalupa č.p. 1839 ( býv.č.p. 39),  
Hodnotná  roubená  valašská  lidová  architektura  z roku  1838,  částečně  upravená  v roce  1930.  Původně 
chalupa vesnického soukeníka, typ trojdílného komorového roubeného domu.   

 

Drobná lidová architektura 
Významným kulturním, estetickým a přírodním prvkem je i drobná lidová architektura. U každé památky je 
doprovodným prvkem skupina stromů. Dohromady tvoří cenný krajinný prvek. U všech je nutné ošetření vzrostlých 
stromů resp. nová výsadba. 

k.ú. Rožnov pod Radhoštěm:  

- kamenný kříž na starém hřbitově I (parc.č. 1309);  
- kamenný kříž na starém hřbitově II (parc.č. 1309);  
- kamenný kříž Na Uhliskách (parc.č. 636);  
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- kamenný kříž Na Záhumení (parc.č. 1565/3, 1565/5);  
- kamenný kříž Hradišťko (parc.č. 2206);  
- kříž U Jánoštíka (parc.č. 3625/2);  
- kříž V Mokrém (parc.č. 2945);  
- kříž Na Lání (parc.č. 825/1);  
- kříž U Loany (parc.č. 3625/7);  
- kříž U Zemanů (parc.č. 2320/1);  
- kříž Na Kozáku (parc.č. 878/2);  
- kříž Na Kozinci (parc.č. 2070/2);  
- kříž Na Písečné (parc.č. 1611);  
- obrázek Pod Lázem (parc.č. 2494/1);   
- kaplička Na Kání (parc.č. 3234/3).  

 k.ú. Tylovice:  

- kamenný kříž na hřbitově v Tylovicích (parc.č. 288);  
- vonička v Tylovicích (parc.č. 88/3);   
- kříž U Školky (parc.č. 153);  
- kříž Na Horečkách (parc.č. 1432).  

 v k.ú. Hážovice:  

- kříž v Hážovicích (parc.č. 593).  

Pro tuto cennou drobnou architekuturu se nevymezují samostatné plochy.  

3.1.5. Ochrana přírodních hodnot a krajinného obrazu 

Celé řešené území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Tato CHKO je v ČR největší a výjimečná svými 
přírodními hodnotami i funkcemi - biologickou, klimatotvornou, vodohospodářskou a také rekreační. Přibližně 70% 
plochy CHKO tvoří souvislé lesní porosty. Většina původních květnatých bučin s jedlí byla převedena na smrkové 
lesy. Obdobné přeměny postihly i zemědělsky obdělávanou půdu. Přesto se dosud zachovaly značné plochy 
původních ekosystémů smíšených lesů i původních, převážně lučních společenstev.  Nejzachovalejší z nich jsou 
chráněny zhruba ve 30 chráněných územích.   

Na řešeném území je ochrana nejcennějších přírodních hodnot vyjádřena v územích: 

• I. a II. zóna CHKO Beskydy 

• CHOPAV 

• Místo krajinného rázu 

• Ptačí oblast 

• Evropsky významná lokalita 

3.1.6. Podmínky pro rekreaci a cestovní ruch 

Rožnov p/R je střediskem cestovního ruchu pro nejbližší přilehlé rekreační oblasti. Přírodní prostředí skýtá výhodné 
podmínky pro rozvoj turistických, tělovýchovných a sportovních zařízení. Město samo má v tomto ohledu 
dlouholetou tradici. Svou příznivou roli hraje blízkost a snadná dostupnost lesních porostů, jejichž výběžky zasahují 
až přímo do města.   

Ke krátkodobé rekreaci a turistice je využíván vrch Kozinec, dále prostory městských parků, Hradisko, Bučiska a dva 
sportovní areály (Bučiska a Stadion).   

Vzdálenějšími turistickými cíli, po značených turistických trasách, jsou Myší hora - Kyčera - M. Javorník, Láz - 
Kamenárka - Dlouhá, Černá hora - Velká Polana - Radhošť-Pustevny - Tanečnice - Čertův Mlýn - Kněhyně nebo 
Rysova hora - Hlaváčky - Herálky - Tanečnice.  

Hromadná rekreace 
• Rožnov nabízí dostatečné množství stávajících možností hromadné rekreace – hotely, penziony, 

kempy.  
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• Navržena plocha se nachází na rovinném území mezi Motorestem Horal a Camping Rožnov spol. s r.o. 
Využití území vyžaduje drobné asanace. Funkčně by se využití mělo pohybovat v oblasti sportu, 
rekreace a cestovního ruchu.  

• Územní plán vytváří podmínky pro provedení adaptací, rekonstrukcí objektů a vzniku nových zařízení 
tohoto druhu, prakticky  kdekoliv  v obytných  zónách  v  zastavěném  území města. 

Sídelní zeleň 
• Krátkodobou a každodenní rekreaci obyvatel města je možno realizovat v městském parku, který 

navazuje přímo na areál Valašského muzea v přírodě, ke krátkodobé rekreaci lze využít i parčíky a 
menší plochy vzrostlé zeleně v zastavěném území. 

Rodinná rekreace 
• Aktivní krátkodobá rekreace obyvatel je možná i ve sporadicky osídleném území samot či v chatových 

lokalitách. Jde především o oblast Horních a Dolních Pasek.  

• Plochy extenzívního osídlení okrajových částí města s roztroušenými stavbami malých zemědělských 
usedlostí, rodinných domů a samot nebo i chatových objektů tzv. druhého bydlení, je možno ve 
vyznačených částech území doplnit dalšími objekty sloužícími k trvalému bydlení. Ve vyznačených 
plochách bude povolováno i postupné přebudování objektů dočasného bydlení (samozřejmě při 
splnění hygienických podmínek a odpovídajícím stupni technického vybavení) na bydlení trvalé. Jde o 
plochy, které jsou v legendě označeny jako SO.3. - smíšená zóna bydlení, rekreace, zahrádkaření a 
drobné zemědělské činnosti s přechodem k trvalému bydlení.  

Individuální rekreace 
• V souvislosti s výrazným podílem bytů v bytových domech je ve městě stálý zájem o založení nových 

lokalit pro drobné zahrádkářské hospodaření pro vlastní spotřebu. Menší plochy jsou vymezeny. 

3.2. Odůvodnění urbanistické koncepce, zastavitelných ploch, ploch přestavby a sídelní 
zeleně 

Koncepce územního plánu vychází z reálných potřeb a možností rozvoje města. Město leží v údolí Rožnovské Bečvy 
s příčnými údolími jejich přítoků. Je rozděleno řekou a dopravními koridory (silnice I/35 a železnice) na severní a 
jižní část. Rozvoj území je v plochách navazujících na stávající zástavbu ve všech směrech a mnohdy je to do 
svažitých terénů. Jedná se hlavně o bytovou zástavbu, občanskou vybavenost a částečně rozvoj výrobních ploch.  

Silnice I/35 dělí město na dvě části, přesto je život v něm provázán a to díky základní vybavenosti rozložené po 
celém území. Centrum je v jižní části se samosprávou, kulturními středisky a jinou základní vybavenosti. V severní 
části je velký výrobní areál, poliklinika, školy a jiná důležitá vybavenost, takže obyvatelé navštěvují vzájemně obě 
části. Tento trend bude nadále sledován. 

Bydlení navazuje na centrum a na výrobní areály. V jižní části dominuje smíšená městská zástavba a rodinné domy. 
V severní části je více sídlištní hromadné bydlení. Pro předpokládaný růst počtu obyvatel jsou navrženy nové 
plochy pro bytovou zástavbu jak individuální, tak pro hromadnou. Zájem o novou výstavbu je stále vzrůstající, 
proto je navrženo odpovídající množství ploch zastavitelných i přestavby.  

Vzrůstajícímu počtu obyvatel odpovídá i návrh ploch pro občanskou vybavenost, sportovní areály a dopravní 
infrastrukturu.   

Zeleň je v Rožnově všudypřítomná a kvalitní.  

•  Zeleň sídelní tvoří souvislý pruh podél jižního břehu Rožnovské Bečvy včetně Skanzenu a je 
v přirozené ose města, takže je dobře dostupná z celého území, 

• Dále je tu zeleň v obytné zástavbě, která přechází do krajinné zeleně na okolních horských svazích a 
uplatňuje se tak v pohledech většiny území.  

3.2.1. Bydlení 

Jak vyplývá ze statistik, bylo v Rožnově p. R. v roce 1991 při sčítání 6 168 trvale obydlených bytů. V posledních 
několika letech se značně oživuje zájem o bydlení individuální. Řešení územního plánu připravuje lokality pro 
obytnou zástavbu. Menší zájem je o bydlení v bytových domech, přesto však je v ÚP řešena možnost této výstavby 
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tohoto druhu bydlení, které umožní výstavbu startovacích bytů pro mladé lidi, bytů družstevních, bytů sociálních, 
podnikových apod. V úvahu přichází přirozeně i možnost dostaveb a přestaveb objektů v již zastavěném území.  

 

Lokality pro výstavbu rodinných domů jsou označeny BI, plochy pro bytové domy BH  (viz. tabulky na  následujících  
stránkách). Jednotlivé lokality pro individuální bydlení dávají charakterem staveniště, jeho tvarem, orientací i 
možností dopravní obsluhy, širší spektrum druhů a velikostí rodinných domů i individuální volby velikosti pozemku 
podle zájmu stavebníka. Převážná část ploch k výstavbě rodinných domů je soustředěna v oblasti Kramolišova a 
Tylovic. Drobnější plochy jsou navrženy také v Hážovicích a Dolních Pasekách. Rozptýlené plochy pro RD jsou v 
Horních Pasekách. Plochy pro výstavbu bytových domů jsou navrženy jako pokračování ve výstavbě za severním 
okrajem sídliště Písečný. 

Nabídka těchto ploch pro bydlení vychází z optimálních možností, které jednotlivá území města pro zástavbu 
poskytují. Pro využití těchto ploch musí dojít k dohodě o prodeji pozemku mezi současným vlastníkem a 
stavebníkem za oboustranně dohodnutých podmínek. Ne vždy se tak stane v aktuální době, proto musí být nabídka 
stavebních míst poněkud vyšší, než je skutečná poptávka po stavebních místech a než kolik nových bytů požaduje 
výše uvedený výpočet potřeby bytů. V územně plánovací dokumentaci je zcela samozřejmě předpokládáno, že na 
stávajících plochách, které v návrhu zůstávají pro funkci bydlení, budou také postupně opravovány a 
rekonstruovány obytné objekty, nebo budou asanovány a na jejich pozemcích postaveny obytné objekty nové.   

Odůvodnění návrhových ploch pro bydlení individuální (BI) 

Plocha č. 10-16  Balkán, Tylovice, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zástavba území v oblasti Kramolišova. Území leží v poloze nad městem v mírném sklonu k západu až k 
severozápadu.  Lokalita je dobře osluněna, dopravně je napojena ve třech místech. Je nutno vybudovat nové místní 
komunikace a inženýrské sítě VN. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. 

Plocha č. 20 -22  Na Drahách, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  

Zástavba území v oblasti Kramolišova mezi státní silnici a vodotečí. Jde o údolní polohu s rovinnou až 
severozápadní expozicí. Je nutno prodloužit místní komunikace a inženýrské sítě. Je třeba respektovat koridor 
ochranného pásma linek VN. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží.   

Plocha č. 30-32  Pod Rysovou, k.ú. Tylovice 

Severní až severovýchodní svah. Území je vhodné k výstavbě izolovaných rodinných domů o 2 nadzemních 
podlažích s různě velkými pozemky.  

Plocha č. 35, 40 - 42 Dolní Dráhy, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice. 

Jde o území nad hřištěm v Tylovicích, vyplňující volný prostor mezi stávající zástavbou rodinných domů. Pro 
zástavbu RD má velmi příznivé podmínky a je vhodné pro volně stojící RD max. dvoupodlažní. Část území leží uvnitř 
ochranného pásma NKP Valašského muzea v přírodě.  

Plocha č. 50 -52  Tylovické Horečky 1, k.ú. Tylovice 

Výpočet potřeby bytů návrhové  
období   

Rezerva  
pro nepředvídaný  
rozvoj 

výhledový počet obyvatel města 20 000 20 500 

výhledový počet obyvatel na 1 byt 2,85 2,90 

potřeba bytů na konci návrhového období 6968 7069 

počet bytů v r. 2001 6268 - 

úbytek bytů přiroz. odpadem a nucenou demolicí v návrhovém období -158 -10 

rekonstrukce dnes neobydlených bytů (z 50%) v návrhovém období +155 - 

zůstatek stávajících bytů 6265 6958 

potřeba výstavby nových bytů cca 700 cca 110 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                  Odůvodnění           strana 16 z 69 

Jedná se o mírně svažité území s jihozápadní expozicí zvané „Horečky“, ležící nad místním hřbitovem. Pro výstavbu  
RD  je plocha velmi vhodná.  Lokalita sousedí s ochranným pásmem NKP Valašského muzea v přírodě. Lokalitou 
prochází vodovodní řad. Rodinné domy budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží.  

Plocha č. 60 -61  Tylovické Horečky 2, k.ú. Tylovice 

Jedná se o mírně svažité území s jihozápadní expozicí zvané „Horečky“, ležící nad místním hřbitovem. Pro výstavbu  
RD je plocha velmi vhodná. Lokalita sousedí s ochranným pásmem NKP Valašského muzea v přírodě. Lokalitou 
prochází vodovodní řad. Rodinné domy budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží.  

Plocha č. 70 -71  Hážovické Horečky, k.ú. Hážovice 

Jde o dvě lokality doplňující volná místa ve stávající zástavbě Hážovic. Území se mírně svažuje k jihu až 
k jihozápadu. Vhodné pro výstavbu volně stojících RD se spíše menšími pozemky o nejvýše 2 nadzemních 
podlažích. Plochy však leží v ochranném pásmu Kamenolom-pískovna Plandor. 

Plocha č. 80 -81  Pod lomem, k.ú. Hážovice 

Menší lokalita se západní až jihozápadní expozicí využívající k oboustranné zástavbě místní komunikaci vedoucí ke 
Kamenolomu Plandor. Jde o dvě lokality doplňující volná místa ve stávající zástavbě Hážovic. Území se mírně 
svažuje k jihu až k jihozápadu. Vhodné pro výstavbu volně stojících RD se spíše menšími pozemky o nejvýše 2 
nadzemních podlažích. Plochy však leží v 300 m ochranném pásmu Kamenolom-pískovna Plandor. 

Plocha č. 90 -91  Pod vodojemem, k.ú. Hážovice 

Oboustranná dostavba místní komunikace v Hážovicích. Území má mírný sklon k východu až k severovýchodu.  
Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná pro volně stojící RD se středně velkými 
pozemky. RD budou respektovat odstup od místní vodoteče.   

Plocha č. 100 -103  Na fojtství, k.ú. Hážovice-Tylovice 

Stavební využití severovýchodního svahu. Lokalita je omezena ochrannými pásmy linek VN a VVN. Předpokládá se 
zástavba  RD o nejvýše 2 nadzemních podlažích. 

Plocha č. 110 -111  Za sokolovnou, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Svažité území s jižní, SV až východní orientací, s vyhlídkou na město. Prochází jím linky VN, které komplikují využití. 
RD budou volně stojící s nepravidelnými pozemky a budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží.  

Plocha č. 112 -113  Pod farmou, k.ú. Tylovice 

Zástavba území v oblasti pod bývalým školním statkem. Lokalita má sklon mírně k severu až severovýchodu. RD 
budou volně stojící se středně velkými pozemky a budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Budou respektovat 
vzdušnou linku VN.  

Plocha č. 120   Za sokolovnou, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Svažité území s jižní, SV až východní orientací, s vyhlídkou na město. Prochází jím linky VN, které komplikují využití. 
Je nutno zpracovat podrobnější plán zástavby. RD budou volně stojící s nepravidelnými pozemky a budou mít 
nejvýše 2 nadzemní podlaží.  

Plocha č. 130   U školy, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zástavba území na Dubkové, za školním areálem. Do lokality je třeba prodloužit místní komunikaci a inženýrské sítě 
z ulice 5. května. Území leží nad údolím Dolních Pasek s mírným sklonem k jihovýchodu. Ze severní strany je 
ohraničeno malým lesíkem. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná pro volně stojící RD.  

Plocha č. 140 - 147  Pod Lázem, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
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Doplnění zástavby území v krásném přírodním prostředí nad městem. Území má mírný i větší sklon převážně k jihu, 
částečně k západu. Ze severní strany ohraničuje lokalitu zalesněný vrchol Lázu. Je tu členitější terénní konfigurace, 
částečně zastavěné území, přes které přecházejí inženýrské sítě. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. 
Lokalita je vhodná pro volně stojící RD nadstandardního charakteru.  

Plocha č. 150 - 155  Pod Chlacholovem (V Mokrém), k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Doplnění zástavby území v oblasti Dolních Pasek. Plocha je rovinná až mírně sklonitá k jihozápadu pod zalesněným 
vrcholem Chlacholova. Členité území, částečně zastavěné, protkané inženýrskými sítěmi, vhodné řešit podrobnější 
studií. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná pro volně stojící RD. 

Plocha č. 160  Chlacholov, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Mírný svah s jižní až západní expozicí v exkluzivním přírodním prostředí, ve vyšší poloze než předchozí lokalita, 
takže je třeba se zabývat neporušením panoramatických pohledů. Členité území, částečně zastavěné, protkané 
inženýrskými sítěmi. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná pro volně stojící 
nadstandardní RD.  

Plocha č. 170 – 171  Pod lesem, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Oboustranné obestavění původně účelové komunikace. Území je v mírném sklonu k jihovýchodu pod zalesněným 
vrcholem Kozince. Území je vhodné pro volně stojící RD. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokality 
leží částečně nad CHLÚ zemního plynu. Odpadní vody musí být likvidovány na úrovni současného technického 
standardu. Přečištěné vody budou zaústěny do dostatečně vodnatého toku. 

Plocha č. 172 – 173  Pod Kozincem, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Rovinné území přímo navazující na obytnou skupinu rodinných domů Rybníčky. Svou severní částí se lokalita zvedá 
do úbočí Kozince. Území je vhodné pro volně stojící RD. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží.  

Plocha č. 180 – 188  U Sladského potoka, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokality v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka.  Rodinné domy budou mít nejvýše 2 
nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná pro volně stojící RD. Lokalita se dotýká menší zalesněné plochy. Lokalita leží 
nad CHLÚ zemního plynu. Odpadní vody musí být likvidovány na úrovni současného technického standardu.  
Přečištěné vody budou zaústěny do dostatečně vodnatého toku. 

Plocha č. 190 – 194  Dolní Paseky v Mokrém, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zástavba území v oblasti Dolních Pasek ve dvou lokalitách. Jedna z nich je v jihovýchodním svahu u polní cesty na 
Putýrky, druhá v rovinné části úzkého údolí u silnice. Je třeba respektovat koridor linky VN. Plocha je v blízkosti 
střelnice. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná 
pro volně stojící rodinné domy.  

Plocha č. 200 – 201  Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Dvě plochy pro výstavbu RD. Území má mírný sklon k západu, leží nad silnicí směrem na Frenštát p.R. v Horních 
Pasekách. Lokalita je vhodná pro volně stojící rodinné domy. Lokalita částečně leží nad CHLÚ zemního plynu.  

Plocha č. 202 – 204  Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokality v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka a nad silnicí směrem na Frenštát p. R. 
Rodinné domy budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná pro volně stojící RD. Část leží nad CHLÚ 
zemního plynu. Odpadní vody musí být likvidovány na úrovni současného technického standardu. Přečištěné vody 
budou zaústěny do dostatečně vodnatého potoka.  

Plocha č. 210-214  Dolní Paseky, Kozinec Dolní a Chlacholov k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Menší plocha pro výstavbu RD. Území je mírně sklonité, leží v Dolních Pasekách za Kozincem. Objekty budou mít 
nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita leží v CHLÚ zemního plynu Rožnov pod Radhoštěm I.  
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Plocha č. 220  Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Menší plocha pro výstavbu RD. Území je mírně sklonité, leží při místní komunikaci v blízkosti silnice I/58 směrem na 
Frenštát p.R. v Horních Pasekách. Lokalita je vhodná pro volně stojící rodinné domy. Objekty budou mít nejvýše 2 
nadzemní podlaží. Lokalita je v blízkosti CHLÚ zemního plynu.  
 

Odůvodnění návrhových ploch pro bydlení hromadné (BH) 
 
Plocha č. 260-262        Písečný, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zástavba území navazujícího na sídliště Písečný podle studie zpracované S-projektem plus z r. 1997: 216 bytů 
ve 4-podlažních bytových domech, 132 garážových stání. Území leží nad městem v mírném sklonu k jihozápadu. 
Lokalita je dobře osluněna. Dopravně je napojena ve třech místech na původní sídliště.  

3.2.2. Rekreace 

Území Rožnova je významným rekreačním centrem. Je zde mnoho druhů rekreačního využití. Je zde cca 250 
objektů rekreačního zaměření. Základní členění je rozděleno do 3 forem – rekreace hromadná, rodinná, 
individuální – zahrádkářské osady. 

Aktivní krátkodobá rekreace obyvatel je možná i ve sporadicky osídleném území samot či v chatových lokalitách. 
Jde především o oblast Horních a Dolních Pasek. Dostavba objektů individuální rekreace ve stávajících chatových 
lokalitách je přípustná. 

Plochy extenzívního osídlení okrajových částí města s roztroušenými stavbami malých zemědělských usedlostí, 
rodinných domů a samot nebo i chatových objektů tzv. druhého bydlení, je možno ve vyznačených částech území 
doplnit dalšími objekty sloužícími k trvalému bydlení.  

Ve vyznačených plochách bude povolováno i postupné přebudování objektů dočasného bydlení (samozřejmě při 
splnění hygienických podmínek a odpovídajícím stupni technického vybavení) na bydlení trvalé. Jde o plochy, které 
jsou v legendě označeny jako smíšená zóna SO.3. V souvislosti s výrazným podílem bytů v bytových domech je ve 
městě stálý zájem o založení nových lokalit pro drobné zahrádkářské hospodaření pro vlastní spotřebu. Menší 
plochy pro tento účel jsou v ÚPN vymezeny v ploše č. 210 na Kramolišově. 

Rekreační využití nezastavěného území je popsáno v kapitole 3.4.6. 

Z celkového posouzení existujících kapacit je možno konstatovat, že ve městě je pro současnou poptávku v 
podstatě dostatek ubytovacích restauračních a rekreačních zařízení. Nachází se zde cca 30 objektů se zaměřením 
na ubytování, pohoštění a relaxaci hostů. Je nutno ovšem přitáhnout větší zájem především domácí klientely a 
nabídnout kvalitní služby vyššího standardu za zajímavější ceny než zahraniční pobyty. Předpoklady pro úspěšnost 
rekreačních aktivit, zimních i letních, spojených s poznáváním lidové architektury a folklorních tradic, zajímavou 
krajinnou scenérií má město Rožnov pod Radhoštěm i celá oblast mimořádně vysoké. Územní plán vytváří 
podmínky pro provedení adaptací, rekonstrukcí objektů a vzniku nových zařízení tohoto druhu, prakticky kdekoliv v 
obytných zónách v zastavěném území města.  

Odůvodnění návrhových ploch rekreace hromadné (RH) 

Plocha č. 570 U campingu, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Vyplnění rovinného území mezi Motorestem Horal a Camping Rožnov spol. s r.o. na ul. Radhošťská. Využití území 
vyžaduje drobné asanace. Funkčně by se využití mělo pohybovat v oblasti sportu, rekreace a cestovního ruchu. Bez 
regulace. 

Odůvodnění návrhových ploch rekreace rodinné (RI) 
Tento způsob rekreace je velmi oblíbený, ale v zájmu ochrany krajiny je omezován. Jsou to chaty, které již tvoří 
v Beskydech hustou síť, ale CHKO prosazuje převody na trvalé bydlení. V ÚP se nachází stávajcí plochy rodinné 
rekreace s možností případné dostavby objektů individuální rekreace. Nové návrhové plochy pro výstavbu chat 
tedy nejsou navrženy.   
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Odůvodnění návrhových ploch rekreace individuální – zahrádkářské osady (RZ) 
Sídlištní zástavba pro zaměstnance průmyslu přinesla potřebu budování zahrádkářských osad. Jsou i na území 
Rožnova. Využívají se pro ně plochy nevyhovující jiné zástavbě – svažité, méně osluněné, hlukem obtěžované 
plochy. Pro tento způsob rekreace je navržena:  

Plocha č. 270 Balkán, k.ú. Tylovice 

Plocha je umístěna za souvisle zastavěným územím obce, vedle koridoru pro technickou infrastrukturu – 
energetiku a v návaznosti na stávající plochu pro rekreaci individuální. Využití pro zahrádkaření zde je vhodné  

Plocha č. 271 Dolní Paseky - Drobník, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plocha pro zahrádkářskou osadu je v oblasti Dolních Pasek. Jedná se o severovýchodní svah u lesa. Plocha je v 
blízkosti střelnice. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu. Objekty budou mít nejvýše 1 nadzemní podlaží a 
podkroví. 

3.2.3. Občanské vybavení 

V zastavěném území města jsou monofunkční území areálů občanské vybavenosti (O). V souladu s potřebami 
města zahrnuje stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, spoje, služby nevýrobního charakteru, 
obchod a veřejné stravování, stavby ubytovacích zařízení a stavby pro tělesnou výchovu, stavby pro správu a řízení, 
stavby pro požární bezpečnost. Nedílnou součástí by měla být zeleň v rozsahu odpovídajícím estetickým a 
hygienickým potřebám, min. 20% plochy. Odstavné plochy pro automobily se musí zřizovat v rámci jednotlivých 
pozemků občanské vybavenosti v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni automobilizace. 
U ploch občanského vybavení, které ÚP stabilizuje, se nepředpokládá změna stávajícího využití, ale zároveň 
nevylučuje potřebné změny, doplnění mezi jednotlivými druhy občanského vybavení. Vzhledem k tomu, že je 
neustálý pohyb v komercionalizaci občanské vybavenosti a v konkrétní provozní náplni, nejsou v územním plánu 
rozlišovány plochy veřejné vybavenosti a komerčních zařízení.  

ÚP vymezuje plochy přestavby pro občanskou vybavenost na strategických místech ve vnitřním městě a s ohledem 
na dobrou dostupnost pro obyvatele města i pasanty.  

V okrajových částech ÚP samostatně nevymezuje plochy pro občanskou vybavenost, protože vybavenost menšího 
rozsahu je možno umisťovat i v plochách s jiným způsobem využití. V těchto částech jde o vybavenost lokálního 
významu, pro kterou vymezování samostatných ploch není nezbytné.  

Odůvodnění návrhových ploch občanského vybavení (O) 

Plocha č. 280  Gymnázium, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Svažité území s východní až jihovýchodní orientací pod stávajícími objekty Gymnázia. Vhodné pro dokompletování 
areálu školy, případně internátu.  

Plocha č. 281 Pod Relaxem, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Mírně svažité území se jižní orientací na Lesní ulici mezi autocentrem a hotelem Relax. Vhodné by bylo využití pro 
zařízení v oblasti školství, zdravotnictví, kultury či tělovýchovy. V lokalitě je vhodná i kombinace s bydlením.  

Plocha č. 282 Meziříčská, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Rovinná plocha jednoznačně vymezená tratí ČD a silnicí I/35, příjezdem do průmyslového areálu ČS Aral. Z hlediska 
dostupnosti a centrálního umístění je to významné místo, poměrně rušné, není tedy vhodné pro bydlení a zároveň 
vhodné pro občanskou vybavenost, pravděpodobně komerčního charakteru. 

Plocha č. 290  Videčská - U hřbitova, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Předmětné území leží v západní části města, v blízkosti městského hřbitova. Území je v podstatě rovinné. Leží 
mimo hranice současně zastavěného území a uvnitř ochranného pásma veřejného pohřebiště. Inženýrské sítě jsou 
v dosahu. V SV cípu lokality je trafostanice. Dopravně je území přístupné odbočkou ze silnice III/4868 vedoucí do 
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Vidče a místní komunikaci za hřbitovem. Protože leží v pietním ochranném pásmu hřbitova, je třeba, aby využití 
bylo v souladu s pietním charakterem místa. 

Plocha č. 291 U Loany, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Část přilehlých ploch při změně tvaru křižovatky se stane z hlediska dostupnosti vhodným místem pro nová zařízení 
občanského vybavení. 

Plocha č. 292 Zemědělská ul., k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Území se nachází ve středové části města v blízkosti průmyslového areálu na ul. Zemědělské. Plocha je rovinná a 
leží uvnitř hranic současně zastavěného území. Stojí na něm dva rodinné domy. Do pozemku však zasahuje 
ochranné pásmo železnice. Byla požadována a schválena změna využití v rámci změny č 4. 

Plocha č. 293 U kina Panorama, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Území se nachází ve středové části města v blízkosti kina. Plocha je rovinná a leží uvnitř hranic současně 
zastavěného území. Není využitá k zástavbě a je k dispozici pro nárůst okolní vybavenosti. 

Plocha č. 294 U autobusového nádraží, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Území se nachází ve středové části města v těsné blízkosti železničního a autobusového nádraží. Tato plocha má 
výbornou dostupnost hromadnou i automobilovou dopravou pro návštěvníky i zásobování. Evidentně vhodná pro  
komerční využití. 

Odůvodnění návrhových ploch občanské vybavenosti – kultura (OV.4) 
Pro svůj specifický charakter, s ohledem na ochranu kulturních a historických hodnot nemovitých kulturních 
památek ÚP stabilizuje plochu pro kulturu (OV.4), kde je umístěn farní kostel Všech svatých s křížkem. Ostatní 
nemovité kulturní památky a drobná lidová architektura jsou zobrazeny ve výkrese č. 2 - Koordinační výkres. 

Odůvodnění návrhových ploch pro veřejné pohřebiště a související služby (OH) 
Kolem současné rozlohy hřbitova i kolem navrhovaného rozšíření je stanoveno ochranné pásmo 100 m od 
oplocení. Pásmo má spíše pietní charakter, proto plochy uvnitř pásma lze využívat. V pásmu se ocitají: 1 stávající 
RD, výrobní plochy, smíšená zóna bydlení, rekreace a zahrádkaření. Jedná se o stávající plochy zahrádek s chatami. 
Bydlení zde není přípustné. 

Plocha č. 300 Hřbitov, k.ú. Rožnov 

Rozšíření plochy hřbitova východním směrem v mírně zvlněném terénu nad městem. Na ploše je možno stavět 
nadzemní stavební objekty související účelem pohřbívání – jako hroby, hrobky, urnový háj, kapli apod. 
samozřejmostí je zde zeleň. 

Odůvodnění návrhových ploch pro tělovýchovu a sport (OS) 
Město má vybudována sportovní zařízení v dobré kvalitě a odpovídajícím množství. S rostoucím počtem obyvatel 
budou narůstat i nároky a pro podporu turistického ruchu je stále třeba hledat další možnosti rozšíření nabídky. ÚP 
tento trend podporuje a navrhuje tyto plochy: 

Plocha č. 310, 331-332 Bučiska, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plochy v blízkosti stávajícího sportovního areálu (jízdárna, zimní stadion, skokanský můstek) je vhodné rezervovat 
pro rozvoj doprovodných funkcí ke stávajícím sportovištím a pro jejich rozšiřování. Koncentrace na jednom místě je 
vhodná, protože využije stávající infrastrukturu, a umožní lepší zajištění doprovodných služeb.  

Plocha č. 320 Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Velmi mírný jihovýchodní svah v extenzívně osídlené krajině při Sladském potoku v Horních Pasekách. Jde o 
rozšíření stávající plochy jízdárny. Toto využití je vhodné s ohledem na charakter okolní zástavby a využití okolních 
ploch jako smíšené obytné vesnické.   

Plocha č. 340 Za Švajdovým potokem, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
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Rovinné území mimo hranice zastavěného území po levém břehu Švajdova potoka. Navržená plocha: občanské 
vybavení, plochy pro tělovýchovu a sport; konkrétně kynologické cvičiště s nezbytným zázemím. Podél potoka 
zůstane pás stávající zeleně v min. šířce 6m. 

Odůvodnění návrhových ploch občanské vybavenosti specifických forem (OX) 
Zcela specifický charakter, s ohledem na ochranu kulturních a historických hodnot lidové architektury, nemovitých 
kulturních památek, ÚP zde stabilizuje plochy plochu občanské vybavenosti specifických forem (OX), které mají 
specifický charakter regulace:  

•  Valašské Muzeum v přírodě - Národní kulturní památka č. 8-303. Romantický soubor lidových dřevěných 
staveb, přenesených zde a  rozmístěných v souladu s dobovým cítěním ve 20. letech 20. století bratry 
Jaroňkovými. Původní soubor doplňován postupně dalšími stavbami. Podrobnější popis uveden v dokladu 
Památkového ústavu v Ostravě ze dne 23.10.1997. V roce 1967 bylo vyhlášeno ochranné pásmo, 
přehodnocení v souvislosti s prohlášením Valašského muzea v přírodě za národní kulturní památku (od roku 
1995). Jde o významný prvek zakomponovaný do organismu města, plošně dostatečně dimenzovaný, bez 
úvah o rozšíření. Mimo areál jsou dále Vilkův dům, Jaroňkova galerie-konzervační pracoviště, Kramolišův 
dům-keramika, Juvův dům-depozitář obrazů.  

• Zřícenina hradu Rožnova: Nemovitá kulturní památka archeologická č. 8-304   zřícenina hradu Rožnova - 
Hradisko. Zbytky gotického hradu z 1. pol. 13. století, rozbořeného v roce 1539.  

3.2.4. Smíšené využití 

Odůvodnění návrhových ploch smíšených v centrální zóně (SO.1) 
V polyfunkční středové části města je území stabilizované. Je zde možné posilovat podíl občanské vybavenosti 
městského i nadměstského vznamu a umísťovat další atraktivity. Pro udržení živého centra je třeba zachovat také 
určitý podíl bydlení. Ve středu města jsou prakticky všechny plochy již využity, takže přichází v úvahu zahuštění, 
adaptace, rekonstrukce, nadstavby či přístavby. Může přicházet v úvahu i radikálnější způsob: asanace původních 
objektů a nová výstavba. V centru je třeba jednotlivé objekty řešit architektonicky citlivým přístupem. 

Odůvodnění návrhových ploch smíšených smíšených obytných městských (SO.2) 
Specifickou částí je smíšená zóna Jižní město. Původně v něm převládala nízkopodlažní obytná zástavba. Pozdějšími 
zásahy v něm byly lokalizovány i výrobní aktivity a drobné podnikání. V posledních deceniích se tam objevuje také 
nadměstská občanská vybavenost ubytovacího charakteru (podél silnice I/35) a také vícepodlažní bytové domy. 
Připravena je další obytná zástavba bytových i rodinných domů podle zpracované Studie dostavby Meziříčské ulice. 
V územním plánu dlouhodobě předpokládáme další koexistenci těchto více funkcí v jednom území s tím, že by 
území směřovalo ke kombinaci bydlení s drobným živnostenským podnikáním a výrobními činnostmi, které 
neovlivňují negativně okolní prostředí. Současné tendence a praktické potřeby měst ve využívání ploch vedou ke 
kombinaci a širšímu spolupůsobení více funkcí v jedné zóně.  

Územní plán navrhuje rozšíření ploch města, v nichž může vzniknout smíšené využití. Znamená to určitý odklon od 
teoretických urbanistických představ o monofunkčním členění městského prostoru. Pokud kombinace více funkcí 
bude přiměřená a vzájemné vztahy jednotlivých urbanistických funkcí akceptovatelné, jde o příznivý trend. Ve 
městě se počítá také s realizací integrovaných domů, kde budou sdruženy funkce bydlení, občanské vybavenosti, 
obchodní činnosti, případně služeb nebo nenáročného typu výrobních služeb.  

Plocha č. 85, 86  U Pily, k.ú. Hážovice 

Lokalita se nachází v jihovýchodní části města na katastrálním území Hážovice. Sestává ze dvou částí, které leží po 
obou stranách bývalého areálu ZD (nyní pila). Obě plochy leží uvnitř hranic zastavěného území. Východní část je 
prakticky v rovině, větší západní část je ve velmi mírném svahu přikloněném k jihu. 

Podle schválené Změny č. 5 Územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm je území zařazeno do ploch s 
rozdílným způsobem využití: BV – plochy smíšené obytné (smíšená zóna bydlení, drobné výroby příp. i s podílem 
občanského vybavení) – návrh, což nejlépe odpovídá nové klasifikaci ploch jako plocha SO.2, která umožní přechod 
využití mezi výrobou a bydlením. 

Plocha č. 350, 351 Hradisko - Bučiska, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Jedná se o plochu v západní části města, v blízkosti sportovního areálu. Leží na levém břehu Rožnovské Bečvy, na 
rovině, zadní část území i namírném svahu s orientací od východu až po severozápad. Nachází se mimo hranic 
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současně zastavěného území, ale těsně na SZÚO navazuje. Příjezd je možný po stávajících místních komunikacích. 
Kolem pozemku jsou vedeny IS (STL plynovod, vodovodní řad) a přes pozemek prochází linka VN 22kV k 
trafostanici. Malá část pozemku je zasažena hranicí záplavového území (Q100).  

Podle schválené Změny č.4 je území zařazeno do ploch:OB – občanská vybavenost s bydlením, s menším podílem 
podnikání a služeb – návrh, což nejlépe odpovídá nové klasifikaci způsobu využití SO.2. Plocha je vymezena jako 
zastavitelné území mimo hranice současně zastavěného území obce. 

Plocha č. 352 U Polikliniky Rožnov, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Menší rovinné území mezi areálem základní školy a poliklinikou na ul. Letenské. Územním plánem určeno jako 
kombinace občanské vybavenosti a bydlení, případně i se službami a dalšími podnikatelskými aktivitami, což dle 
nové klasifikace ploch s rozdílným způsobem využití nejlépe odpovídá SO.2. 

Plocha č. 353 U Loany - Hřbitovní , k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Dle požadavků schválené změny č. 3-7, nová klasifikace odpovídá nejlépe SO.2. 

Plocha č. 354 Dolní Paseky – Hradišťko, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Dle požadavků schválené změny č. 3-8, nová klasifikace odpovídá nejlépe SO.2. 

Plocha č. 355 U Polikliniky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita se nachází v centru města v křižovatce ulic Nábřeží Dukelských Hrdinů a Letenská ul., v blízkosti městské 
polikliniky. Plocha je rovinná a leží uvnitř hranic zastavěného území. Podle schváleného Zadání Změny č.5 je území 
zařazeno do ploch s rozdílným způsobem využití OB – plochy smíšené obytné (občanská vybavenost s bydlením, 
příp. i menším podílem podnikání a služeb), což nejlépe odpovídá nové klasifikaci ploch s rozdílným způsobem 
využití SO.2.  Změna umožní využití plochy v souladu s přípustnými činnostmi pro tuto funkci. 

Plocha č. 356 Nábřeží – Mikuš, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Malá plocha rovinného území v centru města - uvnitř hranic zastavěného území - na křižovatce ulic Nábřeží 
Dukelských hrdinů (silnice I/35) a ul. Javornické. Leží mimo, ale v těsné blízkosti ochranného pásma národní 
kulturní památky Valašského muzea v přírodě, v těsné blízkosti stanovené hranice záplavového území řeky 
Rožnovské Bečvy (Q100) a lokálního biocentra ÚSES.  

Podle schválené Změny č. 6 Územního plánu Rožnova pod Radhoštěm je území zařazeno do ploch s rozdílným 
způsobem využití OB – plochy smíšené obytné (občanská vybavenost s bydlením, příp. i s menším podílem 
podnikání a služeb), což nejlépe odpovídá nové klasifikaci ploch s rozdílným využitím SO.2. Změna umožní využít 
území v širším spektru činností v souladu s nově určenou smíšenou funkcí. 

Plocha č. 357 U Eroplánu, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Rovinná plocha mezi hotelem Eroplán a budovou Č. spořitelny. Určeno jako kombinace občanské vybavenosti a 
bydlení, případně i se službami a dalšími podnikatelskými aktivitami.  

Plocha č. 358 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Schválená Změna č. 3 Územního plánu Rožnova pod Radhoštěm požadovala kombinaci občanské vybavenosti s 
jinými urbanistickými funkcemi. Toto nejlépe odpovídá dle nové klasifikace ploch s rozdílným způsobem využití 
SO.2. 

Plocha č. 359 U Sladského potoka, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Jedná se o úzký pozemek vymezený ulicemi Frenštátská a Ostravská (I/58) a Sladským potokem v oblasti Horních 
Pasek. Území je rovinné. Jeho využití omezuje nadzemní vedení VN 22kV resp. ochranné pásmo linky a rozhledové 
pole křižovatky. S výjimkou kanalizace je v lokalitě možné připojení na inženýrské sítě. 
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Podle schválené Změny č. 1 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je pozemek zařazen do ploch:BV -smíšená 
zóna, drobná výroba a menší podíl občanské vybavenosti, což dle nové klasifikace ploch s rozdílným způsobem 
využití nejlépe odpovídá SO.2. Toto umožní v lokalitě vybudovat provozovnu pneuservisu.  

Plocha č. 360-364 Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Územní plán zařadil plochu jako plochy a objekty občanského vybavení v kombinaci s bydlením, případně i 
s menším podílem podnikatelských aktivit a služeb.  Dle nové klasifikace ploch s rozdílným využitím je nejbližší 
zařazení jako SO.2. 

Plocha č. 365 Stroza, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita leží ve středu města uvnitř současně zastavěného území. Je vymezena ulicemi Zemědělská a 1.máje. Území 
je rovinné a jsou do něj přivedeny všechny inženýrské sítě. Jeho jižní část je zasažena ochranným pásmem trati ČD. 

Podle schválené Změny č.1 Územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm je pozemek zařazen do ploch:OB - 
občanská vybavenost s bydlením, případně i s menším podílem podnikání a služeb, což umožní v lokalitě 
provozovat zámečnictví a projekci EL. Dle nové klasifikace ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá SO.2. 

Plocha č. 366, 367 Výsluní – CALTRA s.r.o., k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Svažité až mírně svažité území s jižní expozicí pod vrcholem Kozince o výměře 2,050 ha. Plocha leží uvnitř i mimo 
hranice zastavěného území. Podle schválené Změny č. 6 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je území 
zařazeno do ploch s rozdílným způsobem využití: OB – plochy smíšené obytné (občanská vybavenost s bydlením, 
příp. i s menším podílem podnikání a služeb) což umožní využít území v souladu s nově definovanými smíšenými 
funkcemi. Odpovídající plocha s rozdílným způsobem využití je SO.2. 

Plocha č. 368 Koryčanské Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita leží na okraji zástavby Koryčanských Pasek. Území se mírně svažuje k jihu až k jihovýchodu. Plocha zůstává 
vymezena jako zastavitelné území navazující na současně zastavěné území obce. Schválena Změna č.1-4 ÚP 
umožňuje v lokalitě výstavbu rodinného domu. Dopravní připojení ze stávající místní komunikace. Pozemek je 
tvarován tak, aby byla ze severní strany zachována možnost dopravního přístupu z místní komunikace ke 
zbývajícím plochám navrhovaným pro občanskou vybavenost. Z hlediska záboru zemědělské půdy byla lokalita 
v územním plánu již vyhodnocena. Mění se pouze její funkční využití z čisté občanské vybavenosti na kategorii 
občanské vybavenosti připouštějící i funkce bydlení a podnikání. 

Plocha č. 369 Horní Paseky-Nad Loanou, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Podle schválené Změny č.1 ÚP je plocha zařazena jako plocha občanského vybavení v kombinaci s bydlením, 
případně i s menším podílem podnikatelských aktivit a služeb. Dle nové klasifikace ploch s rozdílným využitím je 
nejbližší zařazení jako SO.2. Je to plocha navazující na výrobní areál Loany, takže smíšená funkce je vhodná. Zeleň  
podél potoka bude zachována. 

Plocha č. 372 Horní Paseky - Teveko, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Podle schválené Změny č. 3-10 ÚP je plocha zařazena jako plocha občanského vybavení v kombinaci s bydlením, 
případně i s menším podílem podnikatelských aktivit a služeb. Dle nové klasifikace ploch s rozdílným využitím je 
nejbližší zařazení jako SO.2. Je to plocha těsně přiléhající k ulici Ostravské, kde je dopravně dostupné výhodné 
podnikatelské prostředí, takže je stále více takto využívána a změna funkce plochy je vhodná.  

Plocha č. 373 Pod Černou Horou, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Podle schválené Změny č. 7-7 ÚP je plocha zařazena jako plocha občanského vybavení v kombinaci s bydlením, 
případně i s menším podílem podnikatelských aktivit a služeb. Dle nové klasifikace ploch s rozdílným využitím je 
nejbližší zařazení jako SO.2. Je to svažité území v serpentině silnice III. třídy, v území rozvolněné zástavby. Plocha 
leží přibližně z poloviny uvnitř hranic zastavěného území, z poloviny mimo hranice ZÚ. Navazuje na zemědělský 
areál, proto je změna v souladu s celkovým rázem okolí. 
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Odůvodnění návrhových ploch smíšených obytných vesnických (SO.3) 
Územní plán navrhuje rozšíření ploch také v okrajových částech města, kde již převládá venkovské bydlení a 
zemědělství. Jsou to plochy, v nichž může být smíšené využití, kde budou sdruženy funkce bydlení, občanské 
vybavenosti, obchodní činnosti, případně služeb nebo nenáročného typu výrobních služeb a hlavně zemědělské 
výroby a chovatelství. 

Plocha č. 380-384 Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Územní plán zařadil plochy jako plochy pro objekty občanského vybavení v kombinaci s bydlením venkovského 
typu, případně i s menším podílem podnikatelských aktivit a služeb.  Dle nové klasifikace ploch s rozdílným využitím 
je nejbližší zařazení jako SO.3. Tyto plochy zaplňují proluky ve stávající roztroušené zástavě na severu Rožnova pod 
Radhoštěm. Typ venkovského smíšeného zaměření je zde vhodným doplněním zástavby.  

Plocha č. 385 U hřbitova, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Navržené plochy jsou v prostoru mezi výrobním areálem a stávající smíšenou zástavbou nad hřbitovem. Venkovská 
smíšená zástavba  je zde vhodným doplněním,  ale je nutno brát v úvahu pietní ochranné pásmo hřbitova. 

Plocha č. 390 U Sladského potoka, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka. Jedná se o území nedaleko Ostravské 
cesty na severu města, kde se rozvíjí podnikatelská činnost a smíšená zástavba je vhodným doplněním území. 
Domy budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Lokalita je vhodná pro volně stojící RD. Lokalita leží nad CHLÚ 
zemního plynu. Odpadní vody musí být likvidovány na úrovni současného technického standardu. Přečištěné vody 
budou zaústěny do dostatečně vodnatého toku. 

Plocha č. 391 Na Drahách, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita na jižním okraji města. Jedná se o plochu těsně u Videčské cesty kde je smíšené bydlení vhodným využitím 
polohy dopravně dobře dostupné. Domy budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Smíšená zóna extenzívního 
bydlení zahrádkaření a rekreace s tendencí přechodu k trvalému bydlení, kde není vyloučeno i jiné podnikatelské 
využití. 

Plocha č. 392 Dolní Paseky - Sněžná, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Navržená plocha je navržena pro drobné zemědělské usedlosti a rodinné farmy. Plocha je v blízkosti střelnice. 
Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu. Objekty budou mít nejvýše 2 nadzemní podlaží. Mírně svažité území se 
sklonem k JV v Dolních Pasekách. Plocha leží v území rozvolněné zástavby, ale je součástí zastavěného území. 

3.2.5. Výroba a skladování 

Město Rožnov pod Radhoštěm se po vývoji v posledních deceniích stalo významným průmyslovým městem, 
přesahujícím rámec okresu Vsetín, zároveň však v současné době dochází k výkyvům vyvolaným konkurencí 
levných výrobků východoazijských a tím i zhoršenými odbytovými možnostmi. To vyvolává alternativní řešení, nové 
iniciativy a také nové potřeby ploch. Aktivita podnikatelů je vítána.  

Zemědělská produkce je zaměřena na chov dobytka, ovcí a zpracování dřeva. Zvláště zemědělskou výrobu je nutno 
podpořit v okrajových územích. 

Odůvodnění návrhových ploch průmyslové výroby a skladů (VP) 

Plocha č. 401, 402, 410  Zubersko, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Prakticky rovinné území v nivě řeky Bečvy západně od areálu Rožnovská travní semena a území Tesly. Využití území 
je obtížnější vzhledem k inženýrským sítím, které lokalitou procházejí (vodovod, VTL plynovod, několik linek VN). 
Lokalita byla proti původnímu řešení v konceptu zmenšena tak, aby nezasahovala do území zaplaveného při 
povodni v r. 1997. Řeka Bečva i oba břehy jsou součástí ÚSES (biokoridor). Do lokality bude povolen v celé délce 
podél silnice I/35 pouze jeden vjezd. Předpokládá se vybudování paralelní obslužné komunikace souběžně s I/35. 
Část lokality může být dopravně přístupná ze sousedního areálu Rožnovských travních semen. 
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Odůvodnění návrhových ploch drobné výroby a výrobních služeb (VD) 

Plocha č. 630  Zubersko, k.ú. Hážovice 

Mírně svažité území v Hážovicích v těsné blízkosti statku. Plocha je vhodná pro drobnou výrobu.  

Plocha č. 631 Tylovice-Kovorys, k.ú. Tylovice 

V podstatě rovinné území mezi hlavní silnicí a Hážovickým potokem, které navazuje na stávající drobné výrobní 
zařízení. Plocha leží uvnitř hranic zastavěného území. Leží však také v ochranném pásmu nadzemního vedení linky 
VVN 400 kV. 

Plocha č. 632-635 U školního statku, k.ú. Tylovice 

Mírně svažité území v Tylovicích. Plochy leží uvnitř hranic zastavěného území, navazují na výrobní areál školního 
statku. 

Odůvodnění návrhových ploch zemědělské a lesnické výroby (VZ) 

Plocha č. 420 Chlácholov, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Podle Změny č. 1-11 ÚP je plocha schválena pro umístění objektu zemědělské prvovýroby. 
Tato změna umožní na pozemku postavit hospodářský objekt cca 3x5 m. Napojení na inženýrské sítě se 
nepředpokládá. Připouští se však napojení na siť elektrické energie. Odpadní vody nebudou vznikat. Dopravní 
přístup ze stávající účelové komunikace. Plocha se nachází v Dolních Pasekách, v blízkosti penzionu Vinium, ve 
skupině zahrádek. Území je mírně sklonité s jihozápadní orientací. Leží mimo současně zastavěné území obce. 
Dopravně je přístupné po stávající nepříliš kvalitní účelové komunikaci. Do lokality nejsou zavedeny inženýrské sítě 
kromě el.energie (NN). Jižně od pozemku, avšak v dostatečné vzdálenosti, prochází vedení zemního plynu VTL DN 
300 s bezpečnostním pásmem 40 m. V Mapě náchylnosti území k sesouvání je plocha vyznačena jako nestabilní 
území zcela nevhodné pro zakládání staveb. 

Plocha č. 421  Chlacholov, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Podle Změny č.5A-12 ÚP je plocha schválena pro umístění objektu zemědělské prvovýroby. 
Tato změna umožní na pozemku postavit hospodářský objekt do 50m2. Plocha se nachází v Dolních Pasekách, 
v blízkosti penzionu Minium, ve skupině zahrádek. Území je mírně sklonité s jihozápadní orientací. Leží mimo 
současně zastavěné území obce. Dopravně je přístupné po stávající nepříliš kvalitní účelové komunikaci. Do lokality 
nejsou zavedeny inženýrské sítě kromě el. energie (NN).  

3.2.6. Sídelní zeleň 

Významnou plochou sídelní zeleně je Městský sad, který současně je součástí územního systému ekologické 
stability (plochy stabilizované P a ZP). Další plochou, která tvoří základ systému sídelní zeleně v Rožnově pod 
Radhoštěm a také jeho největší specifikum, je rozsáhlá plocha Valašského muzea v přírodě (z metodických důvodů 
ÚP klasifikována jako plocha OX). 

V lokalitě Pod Kozincem je v návaznosti na stávající plochu parku doplněna nová plocha pro park či zeleň (ZP) a u 
Polikliniky plocha veřejného prostranství s převahou nezpevněné plochy (PZ). 

Systém sídelní zeleně je doplněn menšími plochami sídelní zeleně (Z*), které tvoří doplňkovou zeleň. 

Ve všech plochách zastavitelných i plochách přestavby udržován podíl sídelní zeleně odpovídající funkci dané 
plochy, zejména  

- 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) 
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Odůvodnění návrhových ploch parků a historických zahrad (ZP) 

Plocha č. 660  Pod Kozincem, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plocha stávající zeleně, kterou je potřeba zachovat jako součást LBK 39 

Odůvodnění návrhových ploch veřejných prostranství s převahou nezpevněné plochy (PZ) 

Plocha č. 526 U polikliniky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plocha ozeleněného veřejného prostranství vznikne na místě dnešní odbočky z nábřeží Dukelských hrdinů.  

 

3.3. Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení 

3.3.1. Občanské vybavení 

Viz kapitola 3.2.3. 

3.3.2. Veřejná prostranství a dopravní infrastruktura 

Město je rozdělováno dopravními tahy silnic I/35 I/58 Kostru dopravního systému dále tvoří regionální železniční 
trať 281 Valašské Meziříčí – Rožnov p. R. a silnice III. třídy, jak znázorňuje schéma: 

 

Obrázek 1 

 

Silniční systém 
Katastrálním územím procházejí tyto silnice: 

Význam.obsluž.kom. stav 

Význam.obsluž.kom.návrh
vrh 
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I/35  st. hr. – Liberec – Hradec Králové – Olomouc – Lipník nad Bečvou – Val. Meziříčí – st.hr., 

I/58   Rožnov pod Radhoštěm – Příbor – Ostrava, 

III/01879 Rožnov pod Radhoštěm – Radhošť, 

III/05726 Bystřička – Valašská Bystřice – Rožnov pod Radhoštěm, 

III/4867  Rožnov pod Radhoštěm – Vigantice –Hutisko, 

III/4868  Střítěž nad Bečvou – Vidče – Rožnov pod Radhoštěm, 

III/48611 Rožnov pod Radhoštěm – průjezdná, 

III/48612 Rožnov pod Radhoštěm – Dolní Paseky. 

Mimo souvisle zastavěné území je nutno respektovat silniční ochranná pásma – u silnic I.tř. 50m a u silnic III. tř. 
15m od přilehlého jízdního pásu na obě strany od osy silnice. 

Silnice I/35 je v úseku Hranice - Rožnov p. R. - st. hranice zařazena do vymezeného tahu evropské sítě E442 
propojující severojižní tahy E462 a E75.  

Silnice I/35 je ponechánave stávající trase, je uvažováno s rozšířením silnice I/35 v úseku od hranice správního 
obvodu města ke křižovatce „U Janíka“ (křižovatka I/35 x III/4867) na 4-pruhovou směrově nedělenou sběrnou 
komunikaci s funkcí dopravní.   

Pro plynulý průjezd dopravy městem od Valašského Meziříčí po Nábřeží Dukelských Hrdinů k Eroplánu je navržena 
úprava křižovatky, navazující na stávající trasy buď na Bečvy a státní hranici se Slovenskou republikou nebo na 
Frenštát p/R. a Ostravu. Územní plán respektuje jako prioritní již vybudovaný Jihozápadní obchvat Masarykova 
náměstí a navrhuje následné zaokruhování komunikačního skeletu prodloužením Partyzánské ulice na Palackého 
ulici s pokračováním na nábřeží Dukelských hrdinů.   

  Dopravu z centra není možno vyloučit zcela, ale je třeba ji omezit a regulovat. Jako velmi výhodný (a územně stále 
ještě dobře možný) se jeví malý uzavřený okruh kolem centra, sestávající z již vybudovaného JZ obchvatu náměstí 
od „Janíka“ kolem kostela ve směru na Tylovice (první etapa), doplněného prodloužením ulice Patryzánské k 
Palackého ulici a pak případně až ke hlavní silnici novým mostem přes Bečvu na nábř. Dukelských hrdinů (druhá 
etapa). Tento okruh by zajistil relativně bezproblémovou infiltraci cílové dopravy do prostoru nejužšího centra, bez 
nutnosti průjezdu náměstím. Současně by centrum napojil na výjezdy z města. Zklidnila by se východní část ulice 
Palackého až k mostu u Eroplánu, která dělí Dřevěné městečko od Valašské dědiny Valašského muzea v přírodě. 
Tímto opatřením dojde k přerozdělení dopravní zátěže a k lepší obsluze a orientaci v centru města. 

Místní a účelové komunikace 
Bytová výstavba Písečný si vyžádá posílení dopravního napojení. Proto jsou navrženy parkovací plochy a také 
propojení Písečný – Koryčanské Paseky. 

Na obslužných komunikacích 1. máje a 5. května jsou vymezeny plochy pro okružní křižovatky. 

Doprava je v centru zachována, ale je omezena a regulována.  

Doprava v klidu 
Řešení parkování a odstavování osobních vozidel vychází z elaborátu „Návrh regulace parkování a odstavování 
vozidel v městě Rožnově pod Radhoštěm“, který zpracoval UDIMO Ostrava v roce 1994. V této práci je detailně 
proveden průzkum stávajících ploch a návrh nových ploch včetně výpočtů potřeb podle ČSN a dopravního značení. 

Dle konkrétní náplně soukromých zařízení občanské vybavenosti bude otázka parkování řešena v územním a 
stavebním řízení. Parkování v obytných zónách rodinných domků se uvažuje na soukromých  pozemcích  -  vjezdech  
resp. na vozovkách. V případě podnikatelské výstavby je nutno potřebné parkovací ploch zabezpečit na ploše bez 
nároku na další urbanistickou plochu  

Garážování vozidel se uvažuje přímo v objektech rodinných domků nebo na jejich pozemcích bez nároku na další 
urbanistickou plochu. Pro samostatné jedno nebo dvoupodlažní garáže je navrženo rozšíření stávajících lokalit. 
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Železniční doprava 
Stávající koridor pro trať ČD č. 281 - Valašské Meziříčí - Rožnov p. R. postačuje pro řešení železniční dostupnosti 
města. 

Letecká doprava 
Umístění heliportu v areálu polikliniky bylo projednáno. Heliport je slučitelný s jiným využitím ploch, a samostatná 
plocha s rozdílným způsobem využití se pro něj proto nevymezuje. 

Cyklistická a pěší doprava 
Součástí sčítání dopravy na dálniční a silniční síti jsou i údaje o intenzitě cyklistické dopravy. Na všech sledovaných 
stanovištích byl klasifikován stupeň 2, tj. střední s intenzitou 6-50 kol za hodinu. Samostatně se cyklistickou 
dopravou zabývala studie zpracovaná firmou UDIMO, spol. s r.o., Ostrava. V orientačním průzkumu ve třech 
možných příčných propojeních přes Bečvu, spojující pravobřežní převážně rezidenční území s centrem města, byla 
stanovena zátěž dosahující 200-250 cyklistů/hod. Maximální hodnoty byly nasčítány v odpoledních hodinách. 
Dopolední hodnoty dosahovaly 30-50 % odpoledního maxima. Studie se zabývala v podrobnějším měřítku a v 
konkrétních případech návrhem cyklistických tras.  
Hlavní cyklistické trasy odpovídají trasám hlavní a vedlejší komunikační sítě s využitím některých rovnoběžných 
dopravně klidnějších komunikací a chodníků. V situaci jsou zakresleny nové samostatné cyklistické dopravě 
vyhrazené stezky navazující na stávající komunikace. U těchto komunikací se jedná pouze o úpravy ve stávajícím 
uličním profilu, křížení silnic i vedení tras se společným provozem s pěšími.  
V situaci jsou zakresleny nové samostatné, cyklistické dopravě vyhrazené stezky navazující na stávající komunikace. 
Pěší doprava Směrování pěší dopravy odpovídá dopravě cyklistické, tj. zejména radiální směrem do centra Rožnova 
p.R. Vzhledem k přirozenému rozdělení města Bečvou se tyto směry soustřeďují ke stávajícím mostům, které slouží 
i automobilové dopravě, nebo jsou pro pěší vyhrazeny.  
Plochy pouze pro pěší dopravu se samostatně nevymezují, ale pěší komunikace se předpokládají například v 
Městském sadě, ve skanzenu, a dále propojovací chodníky do sídliště Písečný atd. Masarykovo náměstí s okolím 
vymezené obvodovými komunikacemi omezuje automobilovou dopravu a upřednostňuje pěší provoz. V souvislosti 
s návrhem komunikačních propojení se uvažuje se samostatnými lávkami pro pěší vedle stávajících popř. 
navrženého přemostění Bečvy. Naopak provoz pěších podél průtahů silnic a podél místních komunikací závisí na 
uličním prostoru, terénních a majetkových podmínkách. V nové zástavbě - sídlištích jsou řešeny v dostatečných 
profilech podle možností odděleně od automobilového provozu. Doplňková komunikační síť bude řešena podle 
místních podmínek, buď samostatnými chodníky v uličním prostoru, nebo vymezením komunikace jako obytné 
ulice. 
 
Závazné umístění územní plán nestanovuje a plochy pro umístění cyklistických tras se samostatně nevymezují, 
protože jejich umístění je slučitelné s jiným využitím ploch. 

3.3.3. Technická infrastruktura – obecně 

Schematické znázornění tras vedení technické infrastruktury je zvoleno z důvodu nutnosti zobrazit více jevů 
vedoucích v souběhu v úzké ploše; přesný zákres ve výkrese v měřítku 1:5000 by vedl k nečitelnosti výkresu. 

Pouze schematické znázornění liniových vedení a malých zařízení technické infrastruktury (transformační stanice, 
regulační stanice atd.) v nově zastavitelných plochách a plochách přestavby je zvoleno, protože územní plán 
nestanovuje přesnou polohu zástavby ani trasy komunikací uvnitř jednotlivých nově zastavitelných ploch. Teprve 
při přípravě záměrů, které nově vstupují do těchto ploch, bude upřesněno uspořádání území a přesné trasy 
územním plánem navržených vedení, resp. polohu zařízení je třeba přizpůsobit s ohledem i na budoucí zástavbu. 

Je však potřeba dbát na to, aby se uspořádání území v celé nově zastavitelné ploše ujasnilo nejpozději při schválení 
prvního záměru v dané nově zastavitelné ploše. V opačném případě by se mohlo stát, že některé záměry by byly 
umístěny na místech, jež jsou důležitá pro umístění prvků technické infrastruktury, a později by tyto nemohly být 
umístěny optimálním způsobem. 

3.3.4. Technická infrastruktura - elektroenergetika 

Současný stav   
V řešeném území nejsou provozovány zdroje elektrické energie. Veškerá potřeba el. energie je zajišťována z 
rozvodné soustavy 22 kV napojené z rozvodny 110/22 kV Rožnov umístěné na západním okraji města. Rozvodna je 
napájena z nadzemního vedení č. 563 a 564 o napětí 110 kV z Val. Meziříčí.  
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Řešeným územím prochází též vedení VVN 220 kV č. 270 a vedení VVN 110 kV č. 649 - 650. Z rozvodny 110/22  kV  
jsou  vyvedeny  všechny  linky  VN  22 kV (VN  22  kV  č.  46,  61,  62,  63,  103,  104),  které  napájí transformovny v 
řešeném území. Tato vedení jsou provedena částečně nadzemním vedením a v centru města kabelovým vedením.  
Transformační stanice napájené z nadzemního vedení  22  kV  jsou  stožárové  a  to v provedení na betonové,  
stožárové nebo na ocelových příhradových stožárech (1 x 250 - 630 kVA). Transformační stanice připojené kabelem 
jsou kioskové s jedním, dvěma nebo třemi transformátory do 400 - 630 kV.  

Přehled stávajících distribučních transformoven VN/NN převod 22/0,4 je uveden v níže přiložených tabulkách (dle 
údajů získaných od SME v době zhotovení ÚP v r. 2002):  

Distribuční sítě NN          

Ve vnitřním městě a u soustředěné výstavby jsou rozvody provedeny kabely uloženými v zemi. Pouze v okrajové 
části města je rozveden rozvod nadzemním vedením.  

Zhodnocení technického stavu sítí VN a trafostanic 

Situace v zásobení el. energií města Rožnova je dobrá. Celkově je v lokalitě Rožnova, Tylovic a Hážovic provozováno 
81 transformoven, z toho 61 distribučních, s instalovaným výkonem transf. strojů 29 080 kVA. V transformovnách 
je výkonová rezerva 3.800 kVA při výměně transformátorů za vyšší jednotku (jde pouze o distr. trafostanice).  

Veřejné osvětlení  

Hlavní komunikace jsou osvětleny sodíkovými svítidly na stožárech s výložníky, okrskové komunikace a chodníky 
jsou osvětleny parkovými svítidly. Rozvody el. energie pro svítidla veřejného osvětlení jsou zásadně řešeny 
kabelovým vedením. Napojení jednotlivých větví VO je z rozvaděčů veřejného osvětlení RVO, které jsou napájeny 
samostatnými vývody z transformoven. 
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Transformátory, které nejsou v majetku ČEZ a nejsou známy typy transformoven a jejich osazení:  

 

Průmyslový areál bývalé Tesly Rožnov zásobuje energetickými medii tedy i elektřinou podnik ENERGOAQUA  a.s. 
Rožnov, která má k dispozici instalovaný příkon 45 MW x 2.  

Řešení zásobení el. energií dle urbanistického návrhu   
Pro stanovení potřebného příkonu el. energie v návrhu byly použity údaje ze směrnice JME č.13/98 – Výkonové 
podklady pro navrhování distribučních sítí, a to pro města na 5 000 obyvatel (centrální oblasti, vilové čtvrti,  
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sídliště). Stupeň elektrizace je B1, v okrajových částích B2. Měrné zatížení b.j. bylo použito z tabulek č.9, 11, 13, u 
nebytových odběrů č.16-25 s výhledem pro rok 2010.  

Základním údajem pro návrh distribučního zásobení el. energií města je jeho dimenzování tak, aby byl schopen 
přinést požadovaný výkon v době maxima při dodržení všech aspektů spolehlivosti, kvalitě napětí a to při 
minimálních počátečních investicích a ročních nákladech na ztráty a provoz. Zpracování výhledové bilance elektr.  
příkonu vychází ze stanovení podílových maxim jednotlivých odběratelských sfér, tj. byt. fondu, nevýrobní a 
výrobní sféry. 
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Návrh řešení zásobování elektrickou energií v dlouhodobém výhledu 
 

Nadřazené sítě ZVN a VVN  

Plánována je výstavba nového vedení 2x110 kV – VVN – Zubří – Hutisko E11. Koridor pro umístění tohoto vedení je 
vymezen v plochách technické infrastruktury - energetika (TE). Koridor je vymezen v šíři 35 m na každou stranu 
plánované trasy.  

ZÚR vymezily koridor v šíři 300 m po obou stranách uvažované trasy. Šíře koridoru byla dle jednání s ČEZ zmenšena 
na 35 m na obě strany (viz dokladová část - požadavek ČEZ z 10.5.2010). Návrh zpřesňuje koridor v několika 
místech tak, aby koridor pokud možno nezasahoval do stávající zástavby. 

V jednom případě je trasa koridoru nad stávající zástavbou. Tato zástavba byla uvnitř koridoru pro VVN i dle 
původního, upravovaného ÚP. Šíře koridoru je dostatečná, aby v jeho mezích bylo vedení VN umístěno 

Rozvody a zařízení VN 22 kV:  

Hlavní napájecí vedení VN 22 kV pro město budou stávající linky VN č. 46, 61, 62, 63, 103, 104 a č. 126. Linky jsou 
vyvedeny z rozvodny R110/22 kV kabelovým vedením a později přechází na venkovní vedení VN. Rozvody VN ve 
městě jsou vesměs kabelové. Část kabelového vedení je též na východním okraji města (Tylovické horečky).   

SME rekonstruovaly venk. vedení VN na jižním okraji města, a to linky č. 46 a 62, které jsou provedeny jako  
dvojpotah v trase linky č. 46. Dále budou dle postupu výstavby a potřeb odběratelů budovány nové trafostanice vč. 
přívodů VN kabelových resp. venkovním vedením. Úprava přípojek pro trafostanice cizí budou prováděny majiteli 
těchto trafostanic. S přeložkami venk.vedení VN a VVN se neuvažuje z důvodu dalekého výhledu využití lokalit. V 
jednotlivých lokalitách určených pro novou výstavbu budou ponechány koridory ochr. pásem venk. vedení VN.  

Trafostanice 22/0,4 kV 

Zásobování jednotlivých nově zastavitelných ploch el. energií může být prováděno dle místních možností, jednak 
přímo ze stávající sítě NN, jednak zvýšením výkonu stávajících trafostanic, ale hlavně výstavbou nových trafostanic 
v jednotlivých lokalitách. 

plochy č.         počet b.j. - RD   návrh zásobení               
20,21,22 23 RD    z TS 22 - Kramolišov - zvýšení výkonu (rekonstrukce trafostanice)  
35    15 RD    z TS 51 - Slunečná  
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40,41    31 RD    z nové TS - výhled - dolní dráhy  
50,51       52 RD    z TS4 dráhy - zvýšení výkonu (Tylovice)  
61    13 RD    z TS3 - na mlýnku - zvýšení výkonu - Tylovice  
70,71,80,81 19 RD    z TS1 Hážovice pod Limou - zvýšení výkonu  
90,91    4 RD    ze stáv. sítě NN - rekonstrukce  
100,101  35 RD    z nové TS - výhled - na Fojtství  
112,113  10 RD    z TS 3 - u školky  - zvýšit výkon - Tylovice  
120    19 RD    z TS 11 - Sokolovna . rekonstr. na 630 kVA  
130    19 RD    z nové TS  Písečný – Dolní Paseky  
140,164  37 RD    z TS 42 - Láz - zvýšit výkon  
150-155,160         70 RD    z nové TS - výhled - pod Chlacholovem  
172,173  28 RD    z nové TS - výhled - Letná II  
170,171  20 RD    z nové TS - výhled . Chlacholov  
180,181,183   54 RD    z nové TS - výhled . Hor. Paseky II  
30,31,32 34 RD    z nové TS - výhled - na končinách  
260,261,262   416 b.j.   z nových TS - výhled - Písečný C a Písečný D 
190,191,194 9 b.j.    z nové TS - Putýrky - výhled  
192,193  2 RD    z TS 24 – Dolní Paseky u revíru  
200    9 RD    z TS 51 Horní paseky I 

 
Návrh nových trafostanic dle požadavku SmE Valašské Meziříčí (ČEZ):  

Jižní město – M16- ul. Meziříčská   z nové TS  
Na Zahrádkách    z nové TS  
Kramolišov u kam. mostu   z nové TS  
Chlacholov II     z nové TS  
Dolní Paseky u kravína    z nové TS  
Uhliska R1     z nové TS 

 
V průmyslovém areálu je možno zajistit zvýšení příkonu pro jednotlivé odběratele výměnou transformátorů. 
Umístění nové trafostanice Kramolišov upřesnit dle návrhu nové křižovatky. 

 
ÚP umístění nových transformačních stanic v grafické části zakresluje pouze schematicky, protože územní plán 
nestanovuje přesnou polohu zástavby ani trasy komunikací uvnitř jednotlivých nově zastavitelných ploch. Teprve 
při přípravě záměrů, které nově vstupují do těchto lokalit, bude upřesněno uspořádání území a současně musí být 
vybráno vhodné umístění pro územním plánem navržené trafostanice.  

Je však potřeba dbát na to, aby se uspořádání území v celé nově zastavitelné ploše ujasnilo nejpozději při schválení 
prvního záměru v dané nově zastavitelné ploše. V opačném případě by se mohlo stát, že některé záměry by byly 
umístěny na místech, které jsou důležité pro umístění prvků veřejné infrastruktury, a později by tyto nemohly být 
umístěny optimálním způsobem. 

3.3.5. Spoje a zařízení spojů 

Územní plán nestanovuje podmínky na spoje a zařízení spojů, vzhledem k tomu, že současná infrastruktura a 
konkurenční prostředí poskytovatelů zajišťuje dostatečnou dostupnost jednotlivých typů komunikačních služeb, a 
nejsou kladeny územní požadavky. 

Telefon  
Z hlediska uspořádání telefonní sítě patří ATÚ Rožnov pod Radhoštěm jako MTO do uzlového telefonního obvodu 
(UTO) Valašské Meziříčí. Telefonické spojení Rožnova p.R. včetně Tylovic a Hážovic, je v současné době  zajišťováno  
prostřednictvím čtyř digitálních telefonních ústředen RSU, umístěných v následujících objektech:  

•   hotel Relax (400 p)  
•   ulice 5. května  (osazeno v typovém domku – 3 000 p)  
•   náměstí Míru (osazeno v Telekomunikační budově - 3 000 p + 3 000 p.)  
•   Energoaqua a.s. (1 600 p) pro objekty v areálu býv. Tesly Rožnov, napojené na JTS  
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Kabelizace místní telefonní sítě je téměř ukončena. Veškeré nové místní telefonní rozvody jsou provedeny kabely 
uloženými v zemi s kapacitou vedení umožňující v případě potřeby instalaci až dvou telefonních linek na jednu 
bytovou jednotku. Taktéž kapacita ústředen vyhovuje 100% telefonizaci.   

Na ústředny v Rožnově jsou připojeni účastníci v obcích Dolní Bečva, Vidče a Valašská Bystřice. 

Pokrytí signálem všech mobilních operátorů je ne území města dostatečné [RURÚ 2008, s.78]. 

Dálkové kabely  
Přes území města procházejí stávající dálkové kabely, a to ze směru od Valašského Meziříčí, Frenštátu p.R., Dolní 
Bečvy, Vidče, Vigantic. Jedná se o kabely metalické i kabely optické. V některých úsecích tras jsou položeny 
rezervní trubky HDPE pro následné zatažení optických kabelů tlakovým vzduchem. Všechny tyto kabely jsou 
zakresleny v mapovém podkladu. Při další výstavbě je nutno trasy dálkových kabelů a jejich ochranná pásma 
respektovat. Pro realizaci je připraven projekt zaokruhování optických kabelů mezi TKB Rožnov – nám. Míru a RSÚ 
1.máje a vyvedení do areálu bývalé Tesly (obj.  V12  –  C2a) Semiconduktor.   

Radioreléové trasy  
Řešeným územím neprochází dle Českých radiokomunikací žádná radioreleová trasa 1. a 2. řádu.  Je nutno 
respektovat průběhy následujících spojů:  

-     RS Radhošť – Česká pošta Rožnov pod Radhoštěm – TKB – nám. Míru 1268  
-     RS Radhošť – PVT 1. máje 1000  

Letecké radiové spoje 
Řešené území zasahuje ochranné pásmo leteckých radiových zabezpečovacích zařízení, které je nutno respektovat 
dle ustanovení § 37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání, podle ustanovení § 175 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu.  

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska ČR 
– Ministerstva obrany, zastoupného VUSS Brno: 

- Výstavba souvislých kovových překážek  (100x20m a více) 

- - výstavba větrných elektráren, 

- - stavby  nebo zařízení vysoké 30m a více nad terénem, 

- - stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického záření. 

Ochranné pásmo je zakresleno v Koordinačním výkrese č.6.  

Rozhlas po drátě a místní rozhlas 
Zařízení rozhlasu po drátě bylo v Rožnově p.R. zrušeno. S jeho obnovením se neuvažuje.  

V okrajových částech města (Tylovice, Hážovice) je proveden místní rozhlas kabelovým vedením s reproduktory 
umístěnými na stožárech veřejného osvětlení. 

Televizní signál  
Distribuce analogového televizního signálu je v Rožnově zajišťována dvěma způsoby:  

-  základním TV vysílačem Radhošť pracujícím na 27.kanálu (ČT1), 6.kanálu (NOVA) a 49.kanálu (ČT2) 
-  program stanice PRIMA je na 43. kanálu z Valašské Bystřice  

 Přechod na digitální terestrální signál je národní koordinační skupinou plánován do roku 2012. 

Kabelová televize a internet 
V Rožnově je vybudována místní síť kabelové televize. Jedná se o 2 provozovatele  - bytové družstvo (KTR) a Město 
Rožnov pod Radhoštěm. Vedení je realizováno koaxiálními kabely ve výkopu, převážně uloženými v HDPE  
trubkách.  

Penetrace kabelové televize dosahuje úrovně cca 90%. Dostupnost internetového připojení zaručuje dostatečná 
konkurence poskytovatelů a většina domácností si může vybrat z několika typů připojení [RURÚ 2008, s. 78]. 
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3.3.6. Zásobování plynem 

Stávající stav  
Město Rožnov p.R. má rozvinutou plynofikační síť. Město je zásobeno z vysokotlakého plynovodu přicházejícího  od  
Valašského Meziříčí a procházejího po severním okraji města a pokračujícím do Frenštátu p.R. Vysokotlaký 
plynovod má dimenzi DN 300 mm PN 4,0 MPa s provozním přetlakem 2,0 MPa. Z VTL je veden VTL přívod DN 300 k 
regulačním stanicím pro areál TESLA, který má samostatnou RS, dále pokračuje k RS1 VTL/STL/NTL o kapacitě 5 000 
m 3 /hod. RS 1 je umístěna v západní části města u podchodu mezi silnicí I.tř.Val. Meziříčí - Rožnov a průmyslovým 
areálem. Regulační stanice je dvoustupňová s výstupem  VTL/STL  DN 150  mm  o  kapacitě  4  000  m 3  a  NTL o 
kapacitě 1000 m

3
/hod. Druhá regulační stanice označená RS2 redukující vysokotlak na STL a NTL je umístěna v 

severní částí města na ulici Lesní v lokalitě Rybníčky. Přívod VTL DN 80 mm je veden ze severu kolem Kozince, 
penzionu Na Výsluní a hotelu Relax k RS. Výstup STL DN 150 mm, kapacita 2000 m 3 hod., výstup NTL DN 200 
kapacita 1000  m

3
/hod.  Třetíregulační  stanice označená  RS3  je umístěna mezi  regul. stanici  RS1, RS2 na 

Bezručové ulici je propojena středotlakým rozvodem DN 150 mm z RS 1 a RS 3. Stanice redukuje střední tlak na 
nízký, výkon 1 200 m 3 /hod, výstup DN 300 mm. Celková kapacita regulačních stanic 9 000 m 3 /hod.  

Plynovodní síť města je v zásadě nízkotlaká s přetlakem 0,002 MPa posílená středotlakem s přetlakem 0,3 MPa.  
Stávající plynovodní síť města neumožňuje podstatné zvýšení odběru.  

Návrh územního plánu  
Návrh územního plánu vychází ze zpracovaného generelu plynofikace města Rožnova p.R. a sdružení obcí  
východního Valašska. Zpracovatel generelu fa Prospol, Hemy 2, Valašské Meziříčí, v dubnu 1999, autor Ing. Pavel 
Medveď. Řešení spočívá ve vybudování zaokruhované středotlaké sítě zásobované ze stávající RS 1 a RS 2. Řešení 
předpokládá změnu části NTL plynovodní sítě na STL síť. Jedná se o území na levém břehu Rožnovské Bečvy. 
Nízkotlaká plynovodní síť je ponechána na pravém břehu řeky a rozšířena na území Dolní Paseky.  

Pro navrhovanou soustředěnou zástavbu v lokalitě Písečný je přiveden středotlaký rozvod z STL řadu propojujícího 
regulační stanice. Nový středotlaký rozvod z regulační stanice RS 2 pokrývá zástavbu lokality Horní Paseky, 
zástavbu po levém břehu Rožnovské Bečvy, území Hážovice a Tylovice. Návrh ÚPN doplňuje trasy STL rozvodů o 
nové řady v místě navrhované zástavby včetně ploch pro výhled po roce 2015. Návrh plynovodní sítě respektuje 
trasy STL (páteřní STL DN 200) vedený z Rožnova do obcí Dolní, Prostřední a Horní Bečva. Dimenze potrubí jsou 
ponechány, jak byly dimenzovány ve zpracovaném generelu. Dochází k upřesnění potřeb vzhledem k nápočtu 
obyvatel pro výhledový stav.  

 Bytový fond dle návrhu výhled po roce 2015  

byty v bytových domech   6 584  
byty v rod. domcích           2 150  
celkový počet bytů             8 734 

 

Bilance spotřeby plynu  
Bilance spotřeby plynu provedena dle metodiky č. 12 ČPP z 6.6.1989 a č. 3 SmP Ostrava (RWE). 
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Regulační stanice 
 

 
 

Stávající VTL přípojky 
Přívod plynu pro regulační stanice RS 1 a regulační stanici Tesly zajišťuje VTL přípojka DN 300 mm napojená na VTL 
č. 630 0454 DN 300 mm, PN 40 Val. Meziříčí - Rožnov p.R. -Frenštát p. Radh. Napojení na západním okraji města.  
Od napojení vede trasa po pravém břehu Rožnovské Bečvy, mezi závodem Rožnovská travní semena a ČOV přichází 
ke komunikaci I/35, podél které pokračuje již profilem DN 200 mm odbočuje k RS Tesla a dále vede k regulační 
stanici RS1 5000 m 3 /hod.  

Druhá VTL přípojka DN 150 mm je přivedena k regulační stanici RS 2 7000 m 3 /hod. Napojuje se na výše uvedený  
VTL v severní části intravilánu lokalitě Rybníčky.  Od napojení vede trasa VTL přípojky kolem Kozince penzionu Na 
Výsluní a hotelu Relax k RS.  

Ochranná pásma  

Zákon č. 458/2000 Sb., stanovuje ochranné pásmo pro VTL plynovody od 200 do 500 mm včetně 8 m na každou 
stranu, § 27 stanovuje bezpečnostní pásmo DN nad 250 mm  40 m na každou stranu.  

Ochranným pásmem podle zákona 458/2000 Sb., se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynovodní zařízení 
vymezený vodorovnou vzdáleností 8 m od osy potrubí.  

Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od osy potrubí. Bezpečnostní pásmo 
je určeno k zamezení nebo zmírnění účinků, příp. havárií a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Zřizovat stavby 
lze v bezp. pásmu pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické či právnické osoby, která odpovídá za provoz 
plyn. zařízení. 

Nízkotlaký rozvod  
Začíná u reg. stanice RS 1, RS 2 a RS 3. Rozvod zásobuje střed města po pravém břehu Rožnovské Bečvy a Dolní  
Paseky. Jedná se vesměs o stávající rozvod doplněný novým rozvodem v navržených lokalitách A13,  A14,  A15,  
A16,  A17,  A20  a  A21  a nový rozvod ve stávající zástavbě Dolní Paseky. Nízkotlaký rozvod je provozován pod 
přetlakem 0,0021 MPa.  

Středotlaký rozvod  
Středotlaký rozvod provozovaný pod přetlakem 0,3 MPa zásobuje zástavbu města na levém břehu Rožnovské 
Bečvy zástavby obcí Tylovice Hážovice, Horní Paseky. Od RS 2 vede přívod do obcí Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 
Horní Bečva. Navržená plynovodní středotlaká síť bude realizována jako okruhová síť v provedení s nekovovým 
potrubím lPE D = 63, 90, 110, 160 a 225.  

Návrh rozvodů středotlaké sítě i nové nízkotlaké sítě je převzat ze zpracovaného generelu sdružením PROSPOL Val. 
Meziříčí duben 1999. V květnu 2000 tatáž firma zpracovala na objednávku městského úřadu Rožnova pod 
Radhoštěm studii návrhu řešení plynovodní sítě v souvislosti s plánovanou decentralizací dálkových rozvodů tepla v 
Rožnově p. Radhoštěm.  

Jedná se o nový rozvod STL 0,3 Mpa pro lokality: Koryčanské Paseky, sídliště 1. Máj, Písečný I a II, Pod Skalkou, 
Dolní Paseky a Jižní město. Tyto lokality jsou zásobovány zemním plynem ze stávající NTL sítě pro potřeby vaření a 
vytápění RD. Stávající síť kapacitně nevyhovuje nárůstu potřeby zemního plynu pro vytápění bytových domů a 
občanské vybavenosti. Z těchto důvodů je navrhována STL síť jako samostatný rozvod vedený v souběhu se 
stávající sítí NTL se samostatným výstupem z RS 1.  

Ve výkresové dokumentaci návrhu územního plánu je ponechána stávající NTL síť vzhledem ke stejným trasám 
nového STL plynovodu se stávajícím NTL.  
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3.3.7.  Zásobování teplem 

Všeobecně  
Nadmořská výška území se pohybuje v hodnotách cca 365 a 375 m.n.m. Výpočtová venkovní teplota dle ČSN 38 
3350 je - 15 °C, prům. venkovní teplota v topném období je + 3,4°C, dle ČSN 38 3350 trvá topné období 225 dnů.  

Stávající stav  
Ve městě je vybudována soustava CZT (Centrální zásobování teplem), jejímž základním zdrojem je výtopna 
Energoaqua (dříve TESLA). Tento zdroj zásobuje technologii závodu a je zdrojem tepla pro objekty komplexní 
občanské výstavby ve městě. Instalovaný výkon zdroje je 106 MW. Stav výtopny je podrobně popsán ve studii 
ENEGROAQUA. Jako palivo je používán zemní plyn a mazut. V současné době je Rožnov vytápěn centrálně třemi 
hlavními napáječi.  

- výtopna ENERGOAQUA - Jižní město  
- výtopna ENERGOAQUA - sídliště 1. Máj  
- výtopna ENERGOAQUA - LOANA.  
 

Tepelný napáječ výtopna - Jižní město je parovod. Stávající odebíraný výkon je 4,73 MW v páře o parametrech 0,8 
MPa, 180°C. Instalovaný výkon VS - jižní město je 5,66 t/h páry, což je cca 3,8 MW. Délka parovodu je cca 1,7 km.  

Parovod o DN 250 je veden z objektu centrálního zdroje jižním směrem a po přechodu hlavní silnice se dělí na dvě 
větve - větev západní a východní. Západní část parovodu o jmenovité světlosti DN 200 končí ve výměníkové stanici 
objektu RTS (DN 100) - Rožnovská travní semena. Východní větev o DN 250 je vedena prakticky v souběhu s hlavní 
silnicí do výměníkové stanice “Jižní město”. Z této VS je pak zásobováno město pomocí teplovodního, 
sekunderního rozvodu provedeného v bezkanálové technologii LÖSSTÖR RÖR - předizolované ocelové potrubí. 
Sekunderní rozvody jsou provedeny částečně jako dvojtrubka, částečně jako čtyřtrubka. Původní záměr 
rekonstruovat parovod přechodem na teplovodní systém 110/70°C se pravděpodobně zatím realizovat nebude, 
připravuje se však generální oprava izolací parovodu téměř v celé trase. Stávající parovod je veden z části v 
neprůlezných kanálech, zčásti nadzemním vedením na nosných konstrukcích.  

Část parovodu, která byla vedena od VS Jižní město do objektu ČSAD je provozována pouze v zimním období, v 
letním období (květen až září), je odstaven. Dodávka tepla pro objekty Jižního města v létě je zajišťována z nové 
plynové kotelny o jmenovitém výkonu cca 500 kW. Kotelna je přistavěna k objektu stávající výměníkové stanice 
Jižní město.  

Tepelný napáječ výtopna - sídliště 1. Máj je renovovaný stávající horkovod vyvedený z předávací stanice 
centrálního zdroje, která má výkon 70 MW. Horkovod s parametry média 130/70°C, PN 16 přenáší cca 11,0 MW 
tepelného výkonu. Délka horkovodu je cca 1,7 km.  

Horkovod je v dobrém stavu a nepotřebuje žádných dalších úprav. Horkovod je proveden v bezkanálové 
technologii LÖSSTÖR RÖR. Z teplárny je veden východním směrem o dimenzi DN 250, koncovou stanicí je VS 1. máj 
3. Koncová dimenze horkovodu je DN 150.Z předávacích stanic horká voda/teplá voda je teplovodní, medium 
dopravováno k jednotlivým odběratelům pomocí sekunderní sítě rovněž v bezkanálové technologii LÖSSTÖR RÖR. 
Hlavní odběrateli tepla jsou VST-2-1.máj o instalovaném výkonu 8 MW a VST - 3 - 1. máj o instalovaném výkonu 7 
MW.  

Tepelný napáječ výtopna - LOANA je parovod, přenášející výkon 19,8 MW v páře o parametrech 0,8 MPa, 180°C. 
Vzhledem k technologickému odběru je třeba medium zachovat. Z centrálního zdroje tepla je veden tento parovod 
o dimenzi DN 350 prakticky východním směrem ke koncovým stanicím ZŠ - Pod Skalkou - DN 125 a VS Dolní Paseky 
1 - DN 150. Část parovodu (severní odbočka) DN 100 pro objekty gymnázia a základní školy je již mrtvá, neboť 
gymnázium a ZŠ jsou dnes prakticky připojeny z rekonstruované VS E13 - Koryčanské Paseky, prostřednictvím 
sekunderních rozvodů.  Dodávka tepla z takto upraveného zdroje bude zahájena v září 1999. Rovněž část parovodu 
v délce asi 420 m původně napájející VS E13 je již mrtvá. VS E13 je napojena z nové větve horkovodu BO. 
Rekonstrukce VS E13 ze systému pára/teplá voda na systém horká voda/teplá voda byla provedena v r. 1998. 
Parovod k VS E13 bude demontován v jeho nadzemní části.  

 Tepelný napaječ B Nový horkovod BO je veden z objektu centrálního zdroje tepla o světlosti DN 250 severním 
směrem až do výměníkové stanice E13. Z tohoto horkovodu jsou napájeny mimo této předávací stanice i 
průmyslové objekty. Od objektu Barevné obrazovky až po VS E13 - je dimenze horkovodu DN 200. Výkon VS - E13 
je 8 MW.  
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Shrnutí  

Zásobování uživatelů je vždy prostřednictvím nezávislých předávacích stanice pára - voda popřípadě voda-voda. 
Sekunderní teplovodní sítě dopravují topné medium do objektových směšovacích stanic, kde je upracována teplota 
topného media resp. připravována TUV (u dvojtrubkového rozvodu). Objektové směšovací stanice jsou vybaveny 
automaty pro přednostní přípravu TUV. V KBV převažuje teplotní spád topné vody 90/65°C. Kromě centrální 
výtopny je ve městě ještě řada dalších kotelen. Ještě nedávno převažující tuhá paliva jsou rychle vytěsňována jak 
plynofikací stávajících kotelen, tak stavbou nových -plynových.  

Veškeré primerní a sekunderní sítě, předávací stanice okrskové i objektové (včetně domovních stanic) spadají pod 
správu společnosti ENERGOAQUA. Za základ pro rozvoj teplofikace města slouží studie ENERGOAGUA Rožnov pod. 
Radhostěm z XII.1992 - I.1993. Podstatné zdroje tepla a předávací stanice jsou uvedeny v následujícím přehledu. 
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Seznam zdrojů tepla 
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Návrh zásobování teplem a TUV 
Dle návrhu ÚPN Rožnov pod Radhoštěm je rozvoj města orientován z hlediska dodávek tepla na rozvoj bytové 
výstavby v rodinných jednopodlažních a dvojpodlažních domcích a bytových domech.  

Rozvoj města v bytových domech se předpokládá prakticky pouze v oblasti Písečný - plochy 260, 261, 262. Rozvoj 
výroby, služeb a sklady jsou situovány v plochách 400, 401 v západní části města.  

Rodinné domy, občanská vybavenost: Zásobování teplem předpokládáme plynofikací těchto objektů. Těžiště 
těchto staveb leží mimo ekonomické trasy medií CZT.  

Bytové domy v oblasti Písečný (plochy 260, 261, 262):  V oblasti Písečný existují dnes 2 výměníkové stanice P1 a P2. 
Tyto stanice mají instalovaný výkon VS-P1-3,7 MW a VS-P2-4,47 MW. Zejména VS-P2 má dostatečný výkon pro 
rozvoj obytné výstavby v oblasti Písečný.  

Doporučená koncepce zásobování tohoto území je z CZT rozvojem sekunderních sítí ze stávajících parních VS v 
bezkanálové technologii. Sekunderní rozvody by měly být dvojtrubkové s tím, že součástí objektových směšovacích 
stanic by měly být i zařízení pro přípravu TUV. ÚV nových objektů doporučujeme projektovat na jmenovitý spád 
80/60°C - zima, léto 60/30°C. 

Kapacity této oblasti: 

domy       19   
byty       416 
obyvatelé       1224 

Celkem se v návrhovém území předpokládá cca 1124 obyvatel a 416 bytových jednotek. Potřeby tepla pro tento 
rozvoj předpokládáme ve výši 2,5 - 3,4 MW (dle použité metodiky). Tento výkon přenese stávající parovodní větev 
0,8 MPa, 180 °C o světlosti DN 200 i výměníková stanice VS-P2 - viz níže uvedená bilance:  

a) Posouzení odbočné větve směr VS P2:  

 stávající odběr:    1,221 MW  
 nárust výkonu max.:     3,4   MW  
 celkem      4,62  MW  

  Tomuto odběru vyhoví stávající parní potrubí DN.  

b) Posouzení hlavní větve parovodu - Loana     

 stávající odběr:    19,82  MW  
 nárůst výkonu max.:      3,5   MW  
 celkem      23,32  MW  

Tomuto odběru vyhoví stávající profil DN 300.  

Pozitivní roli zde sehrálo odpojení gymnázia, ZŠ a VS E13. Tímto jsou uvolněny přenosové schopnosti stáv. 
parovodu DN 300. 

Rozvoj služeb v lokalitách pro výrobu (plochy 400, 401)  

V této oblasti je k dispozici parovod o jmenovité světlosti DN 200 - větev Jižní město. Vzhledem k minimálnímu 
zatížení této části větve cca 1,03 MW, je k dispozici dostatek výkonu pro rozvoj v hodnotě dalších minimálně 6,2 
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MW. Celkový přenášený výkon touto částí by mohl být cca 7,2 MW. Zásobování této oblasti by mělo sledovat 
stávající parní koncepci s postupnou výstavbou okrskových předávacích stanice pára/horká voda.  

Sekunderní sítě doporučujeme horkovodní, dvojtrubkové v bezkanálové technologii. Pokud bude vzhledem k 
možným technologiím akceptován horkovodní sekunder, doporučený spád je max. 135/70°C (65°C). Pro ÚV a 
přípravu TUV by byly instalovány vždy objektové předávací stanice horká voda /teplá voda s deskovými výměníky s 
tím, že případné technologie by byly řešeny přímým napojením na horkovodní medium. 

Závěr  
Pro centrum města využít existujících výkonů centrálního zdroje tepla a přenosných kapacit parovodů a horkovodů. 
V případě dalších odběratelů na primerní horkovodní větvi 1.máj je možné přímé napojení objektových 
výměníkových stanic přes patní regulátory tlaku. Toto řešení lépe vyhovuje i z hlediska ochrany životního prostředí, 
kdy velké množství malých plynových zdrojů s malou výškou komínů emitujících NOx znamená větší zátěž.  

Systém vlastních objektových resp. domovních plynových kotelen je vhodný v lokalitách vzdálenějších od 
centrálního zdroje tepla, kdy budování tepelných sítí znamená vysoké finanční náklady na realizaci a větší celkové 
ztráty v rozvodech.  

Energetické sítě stávající a navrhované jsou zakresleny ve výkrese včetně navrhovaných tras pro potenciální nové 
odběratele tepla. Sekunderní sítě zakresleny nejsou.  

Nezávisle na tomto technickém hodnocení možností vytápění a využití stávajících zdrojových kapacit tepla je tu i 
hledisko ekonomické. Zdroj tepla přímo v místě spotřeby např. spalování zemního plynu může být pro spotřebitele 
finančně výhodnější. Spotřebitele nelze nařízením nutit k využívání zdroje tepla, o který nemá zájem. 

Proto návrh představuje možné trasy teplovodu pro připojení nově zastavitelných ploch.  

3.3.8. Vodní hospodářství 

Léčivé vody 
Na severozápadním okraji území Rožnova p. R. se nachází zdroj léčivé minerální vody NP 536 . Ochranné pásmo 
bylo stanoveno nezbytným prozatímním opatřením MZ ČR č.j. ČIL -422-7.11.1994/4450 ze dne 7.11.1994, které 
spolu s ustanoveními § 37 zákona č.164/2001 Sb. (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů , stanovuje 
zároveň režim jeho ochrany. OP I. stupně  je zakresleno v Koordinačním výkrese č.6. Vodovod 

Zdrojem pitné vody je prameniště na k.ú. Dolní Bečva s výrobou 35 l/s a přívodní řad DN 500 mm ze skupinového 
vodovodu Stanovnice s dodávkou 25 l/s (údaje z let 2001-2002). Současná dodávka vody pro město Rožnov a 
okolní obce se pohybuje kolem 55 l/s (Vigantice, Hutisko, Vidče, Zubří), vlastní spo-třeba města je 40-45 l/s. V 
7/2002 bude město Zubří přepojeno na skupinový vodovod Stanovnice přes stávající ČS Rožnov – Zubří a výroba 
vody v prameništi bude snížena na 25 l/s. Výhledová potřeba vody pro město Rožnov p.R. včetně okolních obcí po 
dobu platnosti územního plánu by neměla překročit hodnotu 65-70 l/s a je již v současné době garantována 
dodávkou z výše uvedených zdrojů. Přepravní kapacity hlavních vodovodních řadů jsou dostačující i pro daleký 
výhled.  

B5.3.1 Prameniště Rožnov p. Radhoštěm  

Prameniště se nachází na východním okraji města mezi státní silnicí Rožnov - Dolní Bečva, řekou Rož-novskou 
Bečvou a na západním okraji je ohraničeno sportovním areálem. V roce 1987 byla vybudována gravitační závlaha z 
řeky s odběrem u “Kantorkova jezu”. Přívod ze závlahy do prameniště je potrubím DN 300 mm. Přívod napájí 
vsakovací rybníky. Prameniště bude upraveno na potřebné množství jímané vody z podzemních zdrojů. Prameniště 
má vyhlášeno pásmo hygienické ochrany I. stupně a II. stupně - vnitřní. Rozsah uvedených pásem vyznačen v 
situaci vodního hospodářství (výkr. č. 4). Zaručená vydatnost 65 l/s pouze při umělé infiltraci provozem závlahy 
říční vodou. Způsob jímání vody neodpovídá současným potřebám, je zpracována studie rekonstrukce jímání a 
úpravny vody pro výkon 35 l/s podzemní vody, závlahový systém bude zrušen. Realizace do roku 2007, souběžně 
bude provedena revize a nové vytýčení ochranných pásem. Pásmo I. stupně je vymezeno oplocením s označením 
výstražnými tabulkami. Jímací vtokový objekt závlahy vytyčen v délce 300 m proti proudu řeky v šířce 15 m.  

Pásmo II.stupně vnitřní vyznačeno výstražnými tabulkami “Pásmo hygienické ochrany”. 

Pásmo II. stupně vnější vymezeno povodím Rožnovské Bečvy, není zvlášť označováno. Opatření - viz pokyny. 
B5.3.2 Přívodní a zásobovací řady - hlavní rozvod Z prameniště Rožnov bude čerpáno průměrně 25 l.s-1 potrubím 
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DN 300 mm do vodojemu Kozinec o obsahu 3 x 650 m3 a 10/ l/s potrubím DN 300 druhým směrem čerpání do VDJ 
Skanzen 2x1000 m3. Z vodojemu Kozinec (434,48/430,00) je voda dopravována potrubím DN 300 mm do dolního 
tlakového pásma a do vodojemu Zubří o obsahu 2 x 400m3 (800 m3 413,10/408,60). Na odbočce z řadu DN 300 ve 
stan. 1,3 km byla provizorní čerpací stanice, ze které bylo čerpáno 20 l.s-1 do vodojemu Písečný 2 x 1000 m3 (2 
000m3), který zásobuje horní tlakové pásmo. Vodojem je osazen na kótě 462,00/458,20. Tato čerpací stanice byla 
zrušena a množství čerpané vody z provizorní čerpací stanice je do vodojemu Písečný přiváděno z ČS Rožnov – 
Zubří. Z vodojemu Písečný HTP řadem DN 400 mm je zásobováno sídliště Písečný. Řad DN 400 propojen s řadem 
přivádějícím vodu z vodojemu Kozinec DN 300 mm s uzavřením dělícím šoupětem. Přívod do sídliště Písečný řadem 
DN 400 mm s množstvím 20 - 92,4 l.s-1. Druhý směr čerpání z prameniště Rožnov pod Radhoštěm je potrubím DN 
300 mm do vodojemu Skanzen II 2 x 1000 m3 (2 000 m3) 459,50/456,00 m.n.moř. Z vodojemu Skanzen II je voda 
dopravována potrubím DN 400 mm v množství 37 - 78 l.s.-1 do vodojemu Záhumení 2 x 500 m3 (1000 m3) 
434,53/430,29 m n.m. a řadem DN 200 mm do vodojemu Tylovice. Z vodojemu Záhumení zásobováno dolní 
tlakové pásmo - střed města po levém břehu Rožnovské Bečvy potrubím DN 250 mm, dále 200 mm, 300 mm v 
množství 37 - 68 l.s-1. Potrubí propojeno se zásobovacím řadem z vodojemu Kozinec na pravém břehu řeky.  

Z vodojemu Skanzen II 2000 m3 (459,50/456,00) vede zásobovací řad DN 200 mm do Tylovic dále Hážovic. Z 
druhého zdroje (Stanovnice) přichází řadem DN 500 mm z vodojemu Štěpánov ve Val. Meziříčí do čerpací stanice 
Rožnov - Zubří 67 - 154 l.s-1. Z této čerpací stanice bude čerpáno do vodojemu Hradisko 2 x 1500 (3000 m3) 
potrubím DN 400 mm množství až 102,0 l.s-1, do vodojemu Písečný HTP množství až 72,0 l/se. Pro zásobování 
lokality Dolní Paseky, Horní Paseky navržen nový vodojem Kozinec II 2 x 400 m3 (800 m3) 470,0/466,0, který je 
umístěn na kopci mezi lokalitami v optimálním místě pro obě lokality. Do vodojemu bude voda čerpána z 
vodojemu Kozinec 3 x 650 m3 434,48/430,00 potrubím DN 150 mm. Z vodojemu Kozinec II vede zásobovací řad do 
lokality Dolní Paseky a řad DN 100 mm do lokality Horní Paseky. Pro severovýchodní a severní část zástavby Horní 
Paseky nad kótou 440,0 m navržena zrychlovací stanice s výtlakem DN 80 mm do vodojemu Horní Paseky 2 x 50 m3 
(100 m3) 500/497,50. Z vodojemu je veden rozvod DN 80 mm. Navrhovanou lokalitu možno zásobovat z vodojemu 
Písečný HTP 462/458,5. Lokalita A14 Pod Lázem navržena v území o nadmořské výšce 440 až 460,0 m n.m. 
Samostatné tlakové pásmo navrženo pro novou zástavbu A1, A2 a B1 označenou Balkán, Na drahách a Kramolišov. 
V ulici Na Drahách ve stávající zástavbě umístěna AT stanice, která již byla zrušena. Lokalita napojena na redukční 
ventil na řadu z vodojemu Vidče. Nový rozvod pro zástavbu A1, A2, B1 napojen na stávající rozvod v místě napojení 
u hřbitova. Z popsaných řadů zásobovacích dolního tlakového pásma, horního tlakového pásma jsou rozvedeny 
uliční řady dimenzí 80, 100, 150, 200 mm situované podél zástavby. Pro navržené nové lokality ve stávající 
zástavbě navržen nový uliční rozvod s napojením na stávající řady. Vodovodní síť města je okruhová patřičně 
dimenzovaná pro navrhovanou zástavbu. Upřesnění navržených řadů bude provedeno až při rozpracování dalšího 
stupě projektové dokumentace. 

atelier UTILIS červen 2002 SOUHRN tabulka: 

Kategorie  Prům.denní 
Qd l/d  

Prům. denní 
qd l/s  

Max.denní 
Qmax m3/d  

Max. denní 
qmax l/s  

Max. hodin 
qhod l/s  

1. Obyvatelstvo  3,336.486  38,62  4.170,61  48,27  86,88  

2. Obč. vybavenost  2,562.500  29,66  3.203,13  37,07  66,73  

3. Obč. vyb. nadměstská  572.580  6,62  715,73  8,28  14,91  

4. Zemědělství  32.390  0,37  40,49  0,47  0,84  

5. Průmysl  340.598  3,94  425,75  4,93  8,87  

6. Plán. úniky  1,711.139  19,80  2.138.92  24,76  44,56  

C e l k e m  8,555.693  99,01  10.694,63  123,78  222,79  

Bilance potřeby dle 
SmVAK 1988 Rožnov p. R.  

12,451.968  144,12  15,564  180,15  324,27  

Průměrná potřeba na obyv. 12,451.968 : 23.300 = 534,5 l/ob/d  

Tlakové poměry. Střed města Rožnov p. Radh. je rovinný, mírně členitý se zástavou po levém a pravém břehu 
Rožnovské Bečvy s úrovní terénu v nadmořské výšce cca 375,00 m n.moř. Západním směrem do středu města 
převažuje průmyslová zástavba kombinovaná se zástavbou byt. domů o 5 až 6 podlažích a rod. domky v úrovni 
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365,00 až 405,00 m n.moř. Severním směrem od centra je smíšená zástavba rod. domků a byt. domů o 5 - 8 
podlažích. Kóty terénu 375 - 405 m n.m.. Sídliště Písečný je rozloženo severně od centra na úrovni 395,0 - 425,00 m 
n.moř. se zástavbou bytových domů o 6 až 8 podlažích. Jižním směrem je místní část Kramolišov se zástavbou rod. 
domky s úrovní 380 - 415,0 m n.moř., Jihovýchodním směrem navazují Tylovice a Hážovice se zástavbou rodinnými 
domy ve výškové úrovni 392,00 - 425,00 m n.moř. Na severním okraji města se nachází lokalita Dolní Paseky, 
severovýchodně lokality Horní Paseky se zástavbou rodinnými domy. Poloha území v úrovni 420,0 až 475,00 m 
n.mořem. Zásobování zástavby je rozděleno do dvou tlakových pásem. Dolní tlakové pásmo zásobuje město, horní 
tlakové pásmo ozn. I určované vodojemem Písečný zásobuje sídliště Písečný, horní tlakové pásmo II - vodojem 
Kozinec II 2 x 400 m3 zásobuje lokalitu Dolní Paseky, Horní Paseky, horní tlakové pásmo III určuje vodojem Skanzen 
II 2 x 1000 m3. Rozdělení obyvatel na jednotlivá tlaková pásma: Dolní tlakové pásmo 9.201 ob. Horní tlakové pásmo 
I 5.669 ob. Horní tlakové pásmo II 4.427 ob. Horní tlakové pásmo III 1.203 ob 20.500 ob. Obyvatelé pasek a 
usedlostí, kde z ekonomických důvodů nelze realizovat veřejný vodovod, budou zásobeni z vlastních studní.  

Rozdělení tlakových pásem. Dolní tlakové pásmo obsah m3 Vodojem Kozinec 3 x 650 1950 Záhumení 2 x 500 1000 
Hradisko 2 x 1500 3000 Dolní tlakové pásmo celkem 5950 m3 Horní tlakové pásmo I obsah m3 Vodojem Písečný 2 x 
1000 2.000 m3 Horní tlakové pásmo II obsah m3 Vodojem Kozinec II 2 x 400 800 Paseky II 2 x 50 100 Horní tlakové 
pásmo II 900 m3 Horní tlakové pásmo III obsah m3. 

Kanalizace 
Odkanalizování obce je nově připravováno samostatným projektem, včetně vybudování ČOV. Dle PRVKÚK MK je 
realizace plánována na r. 2009-2012. Plochy Změny budou na novou síť napojeny. 

Současný stav. Kanalizace je v samotném Rožnově vybudovaná, v okrajových částech však chybí. V roce 1991 byl 
na SmVaK - projektový odbor Hranice, zpracován generel města Rožnova pod Radhoštěm, včetně kanali-zace.Tento 
generel obsahuje zaměření stávající kanalizace, technickou zprávu, přehlednou situaci, hydrotechnickou situaci a 
hydrotechnické výpočty. Příloha hydrotechnické výpočty je poplatná době zpracování, především co do 
výhledového počtu obyvatel a specifické potřeby vody. Z přílohy hydrotechnických výpočtů vyplývá, že při snaze 
splnit podmínku okresního hygienika ve věci ředění vody na oddělovacích komorách (1:10) a při výpočtu splaškové 
vody se jeví některé úseky kmenové stoky “A” i některých dalších úseků jako poddimenzované.  

Navržené řešení. Kapacita ČOV Zubří je 13 650 m3 za den, látkové zatížení je dimenzováno na 46265 
ekvivalentních obyvatel. Dle konzultací na VaK Vsetín a.s. se nepředpokládá rekonstrukce staré ČOV v Rožnově a 
čiš-tění části vod na starém zařízení. Kapacita ČOV v Zubří je po stránce hydraulického i látkového zatížení 
vyhovující a bude i po dobu předpokládané platnosti územního plánu. Vzhledem ke stáří ČOV (provoz od roku 
1976), bude však nutná její rekonstrukce, která by řešila zejména odstraňování nutrientů P a N a kalovou 
koncovku. Původní ČOV Rožnov je zrušena. Pro Tylovice a Hážovice je zpracovaná studie Hydroprojektem odšť. 
závod Ostrava, z června 1997, na výstavbu splaškové kanalizace. Ta by se měla napojit na stávající kanalizační 
systém v Rožnově v místě křižovatky ulic Bayerova a Bož. Němcové. Splaškové vody se odvedou k likvidaci na ČOV 
Zubří. Množství odpadních vod je spočítáno na 368 osob, bydlících v Tylovicích a 797 osob v Hážovicích. Na 
jednoho obyvatele se uvažuje potřeba vody 100 litrů za den, maximální průtok splaškových vod je vyčíslen na 2,965 
l/sec. Na splaškové kanalizaci se navrhují dvě přečerpací stanice (na stoce “ A-VIa” a na stoce “F”). U dvou domů, 
výškově nepříznivě lokalizovaných se navrhuje přečerpání jímek do navrhované kanalizace. Studie předpokládá 
realizaci ve čtyřech etapách. Před rozhodnutím o provádění rekonstrukcí nevyhovujících kanalizačních úseků je 
bezpodmínečně nutno zpracovat studii odkanalizování města Rožnova. V této studii bude nezbytně nutné 
přehodnotit hydrotechnické výpočty z generelu, zvážit reálnost produkce splaškových vod s ohledem na 
předpokládaný rozvoj počtu obyvatel a v některých lokalitách města, kde se nabízí snížit množství extravilánových 
vod zvážit výstavbu ochranných příkopů s odvedením extravilánových vod do recipientů. V lokalitách, kde se 
uvažuje s další bytovou výstavbou a tam, kde není dostatečně vybudovaná infrastruktura, uvažovat s kanalizací 
oddílnou. Doporučujeme, aby se studie odkanalizování detailněji zabývala výpočtem srážkových vod, především 
určením odtokových koeficientů. V generelu paušálně použitý jednotný odtokový koeficient pro celé město je 
natolik zjednodušující, že ve svém důsledku negativně ovlivňuje pohled na kapacitu stokové sítě. Ve studii 
odkanalizování bude nutno posoudit z hydraulického hlediska dešťové oddělovače a dešťové zdrže, potažmo 
kapacitu sběrače DN 600 mezi Rožnovem a ČOV Zubří, především s ohledem na povolené ředění z odlehčovacích 
komor do recipientu. Navržením záchytných příkopů na hranicích mezi extravilánem a zastavěným územím ve 
východní části města (stoky AI, AK, AM, AL, A-H2, A-H3), jakož i vyloučením ploch odvodňovaných příkopem mezi 
prameništěm a koupalištěm se rovněž zatížení stokové sítě znatelně sníží. Výstavba záchytných příkopů v ostatních 
částech města by již tak příznivý vliv na zatížení sítě mít neměla, ale rozhodně za zvážení stojí. Další možné 
technické řešení na snížení hydraulického zatížení sítě je doplnění novými odlehčovacími komorami. Nabízí se 
odlehčení do Veřmiřovského potoka ze stoky “A” (v prostoru uzlu 19) a do téhož recipientu ze stoky “AH”. Reálnost 
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navrhovaných opatření (záchytné příkopy, odlehčovací komory), je nutno prověřit jak z hlediska majetkoprávního, 
tak i výškového, což z podkladů pro zpracování územního plánu není možné.  

Doba průtoku stokou “A” od uzlu 31 do uzlu 1 činí 29,2 minuty. Tento fakt nebyl sice v generelu kanali-zace 
opomenut, ale přepočet sítě pomocí nestacionárního proudění proveden nebyl, neboť zpracovatel neměl k 
Zakázkové číslo 16-04-02 B5 ÚPN města Rožnova pod Radhoštěm atelier UTILIS červen 2002. 

dispozici příslušný program pro výpočet. Studie se musí zabývat rovněž posouzením velikostí dešťových zdrží a 
jejich efektem na snížení průtokového množství vody, odtékajícího z Rožnova na ČOV Zubří. Vhodným prostorem 
pro umístění dešťových zdrží se jeví po prodeji staré čistírny odpadních vod pro Rožnov plochy pod splavem řeky 
Bečvy u Auto Lukáš. 

Návrh odkanalizování lokalit, určených pro bytovou výstavbu Lokality pro výstavbu rodinných domů, I.etapa : 
Lokalita Balkán, k.ú. Rožnov (plochy č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) - Navržena oddílná kanalizace, splašková dl. cca 
2700 m se napojí na stáv. splaškovou v Kramolišově ul. (stoka GB dle značení v generelu SmVaK Hranice z října 
1991 - dále jen Hranice). Dešťová kanalizace se zaústí do Švajdova potoku délka cca 1000m. Bude mít společný 
výústní objekt s dešťovou kanalizací z lokality A2. Nad zájmovým územím jsou navrženy záchytné příkopy na 
ochranu před extravilánovými vodami. Příkopy se do kanalizace zaústí přes lapač splavenin. Délka příkopů cca 
600m. 

Lokalita Na drahách, k.ú. Rožnov (plochy č. 20, 21, 22) - oddílná kanalizace, splašková cca 600 m je zaústěna do 
stávající splaškové stoky GB (Hranice) v Kramolišově čtvrti v ul. Na drahách, dešťové vody zaústěny společně s 
dešťovou kanalizací lokality A1 do Švajdova potoku. 

Lokalita U skanzenu, k.ú. Rožnov (plocha č. 35) - Kanalizace se navrhuje jednotná, se zaústěním do stoky BE 
(Hranice) v ul. J. Fučíka. Délka jednotné kanalizace cca 280 m.  

Lokalita Dolní dráhy, k.ú. Tylovice (plochy č. 40, 41)  - kanalizace oddílná, splašková se zaústí do splaškové stoky 
“C”(označení dle studie Hydroprojektu Ostrava z června 1997, dále jen Ostrava). Vody dešťové odvedeny 
samostatně do Hážovického potoka. Delka splaškové kanalizace 480 m, délka dešťové 330 m. 

Lokalita Tylovické horečky, k.ú. Tylovice (plochy č. 50, 51). Navrhuje se oddilná kanalizace. Splašková se zaústí do 
splaškové stoky “D” (Ostrava), délka 370m. Vody srážkové se odvedou dešťovou stokou do Hážovického potoka 
délka cca 240 m. V souladu s ÚR 1246/01-328/1 je splašková kanalizace prodloužena o cca 700m oproti konceptu z 
června 1999. Lokalita A6 - Tylovické horečky, k.ú. Tylovice, Navržena oddílná kanalizace, splašková zaústěna do 
splaškové stoky A III (Ostrava), vody srážkové se navrhují odvést dvěmi větvemi samostatně do Hážovického 
potoka. 

Lokalita Hážovické horečky, k.ú. Hážovice (plochy č. 70, 71). Kanalizace se navrhuje oddílná, splašková (dvě větve) 
se zaústí do splaškové stoky A VII, resp. A VIII (Ostrava). Pro zachycení extravilánových vod je navržen otevřený 
příkop, zaústěný do stáv. příkopu.Délka kanalizace 230 m, délka příkopu cca 140 m. 

Lokalita Pod Lomem, k.ú. Hážovice (plochy č. 80, 81). Navržena oddílná kanalizace, splašková se navrhuje zaústit 
do splaškové stoky A IX (Ostrava). Extravilánové vody se zachytnou otevřeným příkopem a odvedou se do Vaškova 
potoka, srážkové vody ze zájmového území se odvedou dešťovou stokou rovněž do Vaškova potoka. Délka 
splaškové kanalizace 220 m, dešťové cca 220 m, délka příkopu 140 m.Délka dešťové kanalizace je prodloužena o 70 
m v souladu s usnesením č.4 ze dne 5,2,2002 a respektuje tak studii Dopravoprojektu Ostrava z roku 2001.  

Lokalita Pod vodojemem, k.ú. Hážovice (plochy č. 90, 91). Kanalizace navržena oddílná, splašková zaústěna do 
stoky A (Ostrava), extravilánové vody zachyceny příkopem a zaústěny do Studeného potoka. Dešťová kanalizace v 
dolní třetině lokality svedena rovněž do Studeného potoka, levostranného to přítoku potoka Hážovického. Délka 
splaškové kanalizace cca 340 m, dešťové cca 280 m, zách. příkopu 230 m.Návrh odkanalizování je rozšířen dle 
požadavku , obsaženého v usnesení č.4 ze dne 5.2.2002.  

Lokalita Na fojtství, k.ú. Hážovice (plochy č. 100, 101). Navrhuje se oddílná kanalizace, splaškové stoky zaústěny do 
splaškové stoky “F“ (Ostrava) a do splaškové stoky F2, která přivádí splašky do čerpací stanice č.2. Dešťové vody 
svedeny do Hážovického potoka, záchytné příkopy (dvě větve) jsou opatřeny před dešťovou kanalizací lapači 
splavenin. Délka splaškové kanalizace 710 m, dešťové 850 m, délka otevřených záchytných příkopů 180 m.Před 
čerpací stanicí č.2 se zaústí 110m dlouhá splašková kanalizace v sou-ladu s vydaným ÚR 1246/01-328/1. Oproti 
konceptu je lokalita A 10 zredukovaná dle platného usnesení č. 4 ze dne 5.2.2002. 
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Lokalita Pod farmou, k.ú. Tylovice (plochy č. 112, 113). Navržena oddílná kanalizace, splaškové vody svedeny do 
stoky “B” (Ostrava), délka cca 330 m. Srážkové vody se odvedou dešťovou kanalizací do Hážovského potoka, cca 
330 m. Nad lokalitou se navrhuje záchytný příkop na extravilánové vody, dl. cca 80 m, opa-třený lapačem 
splavenin. Splašková kanalizace se v souladu s platným ÚR 1246/01-3281/1 prodloužila o cca 130 m. 

Lokalita Za sokolovnou, k.ú. Rožnov (plocha č. 120). Poměrně malé území, splaškové vody se zaústí do stoky GA 
(Hranice) v Kramolišově, dešťové se odvedou do Švajdova potoka. Délka splaškové kanalizace cca 250 m, dešťová 
se pro malý rozsah lokality v ÚP nenavrhuje. 

Lokalita U školy, k.ú. Rožnov (plocha č. 130). Navrhuje se oddílná kanalizace. Splašková se svede do jednotné stoky 
AG-1 (Hranice) na ul. 5. května. Dešťové vody se zachytí v příkopech a přes lapač splavenin se odvedou dešťovou 
kanalizací do Veřmiřovského potoka cca 150 m severně od areálu hotelu Energetik. Délka splaškové kanalizace cca 
500 m, dešťové cca 650 m, délka příkopu cca 400m. 

Lokalita Pod Lázem, k.ú. Rožnov (plochy č.  140, 146). Navrhuje se oddílná kanalizace, část území nelze odvodnit 
gravitačně na splaškovou kanalizaci. Vody extravilánové se zachytí otevřeným příkopem a vody srážkové z lokality 
A 14 se odvedou dešťovou kanalizací do stávající strže. Délka splaškové kanalizace cca 1050m, délka výtlaku 200m, 
dešťová kana-lizace cca 150m, délka příkopu 250 m. 

Lokalita Pod Chlacholovem, k.ú. Rožnov (plochy č. 150, 152, 153, 155). Kanalizace navržena oddílná, splašková dl. 
1150 m, zaústěna do stoky AG-2 (Hranice). Pro dešťové vody nutno postavit kanalizaci dl. 650 m se zaústěním do 
Veřmiřovského potoka. Záchytné příkopy dl. 300 m jsou zaústěny do stáv. příkopů u komunikací.  

Lokalita Chlacholov, k.ú. Rožnov (plocha 160). Poměrně malá lokalita, která má zpracovanou urbanistickou studii. 
V souladu s touto studií, zpracovanou v září 1999 se navrhuje jednotná kanalizace, která se napojí na stokovou síť 
na Dolních pasekách. Délka propojení cca 220 m. Pro odvedení odpadních vod je v urbanistické studii navržena 
kanalizace splaškového charakteru v délce 470 m a pro odvedení povrcho-vých vod do terénu dešťová kanalizace v 
délce 180 m. Srážkové z extravilánu by se zachytily v otevře-ných příkopech s odvedením do terénu. 

Lokalita Pod Kozincem, k.ú. Rožnov (plochy č. 172, 173). Navrhuje se oddílná kanalizace, splašková se zaústěním 
do stávající stoky AH-2 (Hranice) v ul. Pod Kozincem. Dešťové vody z extravilánu se zachytí příkopem v zá-padní 
části lokality a přes lapač splavenin a dešťovou kanalizaci odvedou do Veřmiřovského potoka, z východní části se 
svedou dešťovou kanalizací do Kaního potoka. Délka splaškové kanalizace cca 780m, dešťové 650m,délka příkopu 
330m. 

Lokalita Pod lesem, k.ú. Rožnov (plochy č. 170, 171). V této lokalitě se navrhuje záchytný příkop dl. 550 m na 
ochranu proti extravilánovým vodám a dále dešťový sběrač dl. 60 m, opatřený lapačem splavenin. S ohledem na 
odlehlost od kanalizační sítě se navrhuje vybavit RD malými domovními čistírnami. Dešťové vody se zaústí do 
Kaního potoka. Lokalita U Sladského potoka, k.ú. Rožnov (plochy č. 180, 181, 183). Rovněž zde se navrhují u RD 
malé domovní čistírny s ohledem na odlehlost stávající kanalizační sítě. Vody srážkové se odvedou do Sladského 
potoka dešťovou kanalizací dl. 400 m. Lokalita Dolní Paseky, k.ú. Rožnov (plochy č. 190, 191, 194) je rozdělena. 
Dešťové vody se odvedou stokou do Veřmiřovského potoka, vody splaškové se navrhuje řešit obdobně jako u A 18 
a A 19 u RD malými domovními čistírnami. Délka dešť. kanalizace cca 300m.  

Lokalita Horní Paseky, k.ú. Rožnov (plocha č. 200). Dešťovou kanalizaci se navrhuje zaústit do Kaního potoka (cca 
250 m), vody splaškové likvidovat v malých domovních čistírnách.  

Lokalita Dolní Paseky, k.ú. Rožnov (plochy č. 210, 211, 212, 213, 214). Kanalizace navržena oddílná, splašková dl. 
550 m. Pro dešťové vody nutno postavit kanalizaci dl. 550 m se zaústěním do Veřmiřovského potoka. 

Lokalita Horní Paseky, k.ú. Rožnov (plocha č. 220). Navrhuje se oddílná kanalizace, splašková se zaústěním do 
stávající stoky. Dešťové vody z extravilánu se zachytí příkopem ve východní části lokality a přes lapač splavenin 
odvedou do Sladského potoka.  

Lokalita Pod Rysovou, k.ú. Tylovice (plochy č. 30, 31, 32). V lokalitě se navrhuje oddílná kanalizace s napojením 
splaškových vod do stoky E (Ostrava), event. do stoky A VI., a která odvádí splašky na čerpací stanici 1. Z 
provozního hlediska i z hledeiska nákladů je nutno preferovat napojení na stoku E (Ostrava). Vody srážkové se 
svedou do Hážovického potoka. Proti extravilánovým vodám bude sloužit příkop okolo navrhované komunikace, 
vedoucí jihozápadní hranicí lokality. 
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Lokalita U Sladského potoka, k.ú. Rožnov (183, 185). Tato lokalita navazuje na plochu 180. Rovněž zde, s ohledem 
na velkou vzdálenost lokality od kanalizačního systému se navrhuje opatřit RD malými domovními čistírnami 
odpadních vod. Vody srážkové se odvedou do Sladského potoka. Technicky je sice řešitelné napojení na stávající 
kanalizaci, ovšem k předpokládaným nákladům a časové nevyjasněnosti stavby obchvatu komunikace I/35 nelze 
předpokládat propojení na stokovou síť města Rožnova do konce platnosti tohoto dokumentu.  

Lokality pro výstavbu bytových domů Písečný, k.ú. Rožnov (260, 261, 262). Napojí se do stávající jednotné 
kanalizace AB (Hranice) v ulici Kulturní. Na této stoce je oddělovací komora, která zředěné splašky v poměru 1:10 
odlehčí do recipientu. Severní část této lokality se odkanalizuje oddílným stokovým systémem. Splaškové vody 
přes jižní část do stávající jednotné stoky AB-4-2 (Hranice), vody srážkové se odvedou dešťovou stokou západním 
směrem do rokle, která je v prostoru finančního úřadu zatrubněna a odvádí vodu do Bečvy. Proti extravilánovým 
vodám se nad zájmovým územím vybuduje záchytný příkop, kterým se voda svede rovněž do rokle. Na vtoku 
příkopu do dešťové kanalizace bude lapač splavenin. Délka splaškové kanalizace cca 800 m, dešťové 680 m a délka 
příkopu cca 130 m. Do grafické části dokumentace bylo dokresleno dešťové kanalizační potrubí, navrhované ve 
studii Dopravoprojektu Ostrava z července 2001.   

Závěr  

Pro odvedení splaškových vod z města Rožnova a příslušných integrovaných obcí kanalizace vyhovuje. V případě 
intenzívních dešťů je v některých úsecích kanalizace poddimenzovaná a hygienikem přede-psané ředění v poměru 
1:10 u vody, přepadající do recipientu nebude s velkou pravděpodobností dodrženo. Eliminací části dešťových vod 
z extravilánu výstavbou záchytných příkopů se částečně zlepší hydraulické podmínky v části stávající kanalizační 
sítě a potřebný rozsah rekonstrukce stok se oproti generelu významně omezí. Jak je uvedeno výše, veškerá 
navrhovaná opatření bude vhodné ověřit ve studii odknalizování Rožnova pod Radhoštěm a integrovaných obcí, 
která by navazovala na generel z roku 1991 a respektovala jednak změny, které město za uplynulé období 
prodělalo, jednak návrhy, které jsou předmětem tohoto plánovacího dokumentu. 

3.4. Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny, změn ve využití krajiny, ÚSES, prostupnosti 
krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů, 
apod. 

Celé řešené území je součástí Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Svou rozlohou 1 160 km2 je tato Chráněná oblast 
největší v ČR. Je výjimečná svými přírodními hodnotami i funkcemi - biologickou, krajinotvornou, klimatotvornou, 
vodohospodářskou a také rekreační. Přibližně 70% plochy CHKO tvoří souvislé lesní porosty. Většina původních 
květnatých bučin s jedlí byla převedena na smrkové lesy. Obdobné přeměny postihly i zemědělsky obdělávanou 
půdu. Přesto se dosud zachovaly značné plochy původních ekosystémů smíšených lesů i původních, převážně 
lučních společenstev. Nejzachovalejší z nich jsou chráněny zhruba ve 30 chráněných územích. 

Významným geologicko-geomorfologickým jevem jsou pseudokrasové jevy. Beskydy jsou také zásobárnou vody. V 
chráněných polohách lze nalézt ojedinělé druhy flory, výjimečně lze spatřit rysa či migrujícího vlka nebo medvěda. 
Významnou je také rekreační funkce tohoto prostoru - letní i zimní - která má dlouholetou tradici. 

Z morfologického hlediska patří území k několika jednotkám: 

• niva řeky Bečvy;  
• Podbeskydská pahorkatina;  
• Moravskoslezské Beskydy;  
• Vsetínské vrchy. 

Terénní konfigurace je značně složitá, nadmořské výšky se pohybují v rozmezí od 356 m n.m. při hranici se Zubřím, 
po 980 m n.m. (masiv Radhoště). Úbočí hor spadají příkrými svahy do předhůří s pozvolnější svažitostí. Využívání 
území navrhované územním plánem musí být vzhledem k výše uvedeným faktům mimořádně ohleduplné, aby 
kvality přírodního prostředí a to ani zařízeními cestovního ruchu nikterak nepoškozovalo. 

3.4.1. Uspořádání krajiny 

Beskydy jsou cenné zejména svou malebnou krajinou. Krajina je členitá, umírněná, s viditelnou přítomností člověka 
vyváženou s poměrně rozsáhlými přírodními celky. Soužití člověka s přírodou je významným rysem tohoto kraje. A 
tedy i krajina je uměřeně zemědelsky využívána, jsou zde roztroušené prvky osídlení. Tyto prvky osídlení vytvářejí 
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„bezpečnou“ krajinu, zabydlenou, přirozeně využívanou bez významných negativních vlivů tohoto osídlení na 
přírodu. Takže se zde vyskytují vzácné živočišné a rostlinné druhy a i další chráněné přírodní prvky. 

Územní plán doplňuje zástavbu v návaznosti na současně zastavěné území a uspořádání krajiny se ve vzdálenějších 
částech území obce nedotýká. Charakter krajiny je tak ještě uměřeně doplňován o urbanizované plochy, stále 
v souladu s přirozeným soužitím člověka s přírodou. Přítomnost člověka v krajině tak tuto krajinu přirozeně 
doplňuje, za předpokladu citlivého architektonického pojetí. Podrobnější regulativy pro zástavbu však územní plán 
stanovuje jen pro vybrané plochy, protože nechce konzervovat území a brzdit jeho rozvoj – viz priority kap. 3.1.2. 

Územní plán do krajiny výrazné zásahy nenavrhuje, a stabilizuje členění krajiny v současné podobě, a to s ohledem 
na velmi příznivý současný stav. Územní plán proto požaduje zachování diverzity způsobů využití a drobnější 
členění ploch.  

Pro pozemky trvalých travních porostů, které pokrývají značnou část řešeného území, územní plán stanovuje buď 
zemedělské využití (Z) nebo využití pro krajinnou zeleň (K). Prvky krajinné zeleně jsou vymezeny v místech, kde tyto 
porosty mají převážně krajinotvorný charakter, nebo pokud jsou důležité jako protierozní opatření. V těchto 
plochách (K) je potřeba zachovávat travní, keřový a nelesní stromový porost a má převažovat jejich nezemědělské 
využití.  

Plochy přírodní (P) jsou vymezeny pro území stabilizovaných biocenter. Zde se nepředpokládá lidská činnost, nebo 
jen velmi omezené a se zřetelem na zachování přírodních hodnot. 

Odůvodnění navržených ploch změn využití v krajině 

Plocha č. 530, 531, 640, 641 lokalita v Kramolišově 

budování biokoridoru LBK 27. 

Plocha č. 540, 541, 642  U bývalé skládky 

budování biokoridoru LBK 7. 

Plocha č. 650 Dolní Paseky – Chlacholov 

vyplývá ze Změny ÚP č. 5A-4. Plocha je nyní pokryta náletovou zelení. Zamýšlené sadovnické využití je vhodné. 
Přináší členitost, diverzitu do způsobu využití území a méně hodnotnou ostatní plochu využije pro zemědělské 
účely. 

Plocha č.380-382  Za skanzenem, k.ú. Tylovice, Hážovice 

Plocha pro golfový areál – stavba nezasáhne do ochranného pásma NKP. Na hřišti nebudou umísťovány žádné 
stavby. Zemědělská půda bude zachována. 

3.4.2. Ochrana přírody 

Celé řešené území leži v evropsky významné lokalitě NATURA 2000 CZ0724089 Beskydy. Značnou část pokrývá 
ptačí oblast CZ0811022 Beskydy. Částečně zde zasahuje nadregionální biocentrum (NRBC), prochází zde 
nadregionální biokoridor (NRBK), regionální biokoridor (RBK). Dále zde leží oblasti patřící do I. a II. zóny Chráněné 
krajinné oblasti Beskydy (CHKO) a jsou zde místa se zvýšenou ochranou krajinného rázu. 
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!!!!!!!! Hranice řešeného území

�

� �

�� Místo krajinného rázu

I. zóna CHKO

II. zóna CHKO

Osa NRBC

Ptačí oblast

Vodní tok

Zastavěné území

NRBC

RBC

RBK

 

Územní plán byl projednán a schválen před nabytím účinnosti ustanovení zákona 114/1992 Sb. o soustavě Natura 
2000. Na základě jednání s příslušným orgánem ochrany přírody bylo konstatováno, že návrhy obsažené 
v územním plánu nebudou v rámci úpravy územního plánu znovu projednávány. 

3.4.3. Územní systém ekologické stability a prostupnost krajiny 

Územní systém ekologické stability byl řešen jako samostatná dokumentace „Generel lokálního územního systému 
ekologické stability“ pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice a Tylo-vice. Dokumentaci zpracovala 
Ing. Iva Škrovová, Klegova 68, 700 30 Ostrava v červnu 1994. Generel lokálního ÚSES byl do územního plánu dle 
možností zapracován. 

Navržené biokoridory procházejí většinou lesními porosty a porosty podél vodotečí. Perspektivně je třeba tyto 
liniové porosty upravit na odpovídající skladbu. Vedení biokoridorů maximálně využívá stávající kostru ekologické 
stability. K doplnění do fungujícího systému jsou však navrženy biokoridory i mimo tyto části území, kde je nutno je 
vlastně nově založit. Minimální šíře u místních biokoridorů je 15 m, u BK vyššího stupně pak alespoň 40 m. U 
navrhovaných biokoridorů lučních společenstev je požadovaná šíře místního biokoridoru minimálně 20 m. 
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Popis jednotlivých prvků ÚSES je uveden v příloze. 

Přesné umístění biokoridorů a biocenter a jejich tvar vyplyne z mnoha dalších okolností, které mají krajinotvorný 
vliv (např. pozemkové úpravy, zatravňování částí území ohrožených erozí, revitalizace toků. 

 

Obecné zásady, které blíže specifikují opatření na lesní půdě (převzato podle podkladů S CHKO Beskydy): 

• v prvcích ÚSES je nepřípustné zhoršování současného stavu (snižování ekologické stability) především používáním 
intenzivních technologií (holosečné těžby v listnatých porostech) a snižováním zastoupení dřevin z přirozených 
druhových skladeb; 

• v prvcích ÚSES je nepřípustné zavádění geograficky nepůvodních druhů dřevin (viz. §26 zák.č.114/92 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny); 

• v biocentrech ÚSES se zvyšuje minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin stanovený vyhláškou č. 
83/1996 Sb. (příloha č.3 a 4), minimálně 2x s přihlédnutím k přirozenému zastoupení základních dřevin; 

• ve skladebných prvcích ÚSES je nutné pro udržení a zvyšování biodiverzity ponechávat část odumřelé dřevní 
hmoty větších dimenzí a stromů na dožití včetně doupných stromů a vybrané plochy ponechat samovolnému 
vývoji; 

• v listnatých a smíšených původních porostech se prodlužuje doba obmýtí o 10 – 20 let a obnovní doba o 10 let 
oproti hodnotám stanoveným pro příslušný hospodářský soubor v nepůvodních smrčinách se doba obmýtí a 
obnovní doba stanoví podle porostního typu výše uvedené vyhlášky – v maximální míře se využívá přirozené 
zmlazení dřevin odpovídající přirozené dřevinné skladbě; 

• při umělé obnově lesa lze použít pouze dřeviny z přirozených druhových skladeb podle příslušných souborů 
lesních typů a provenienčně vhodný sadební materiál, zvláštní pozornost je třeba věnovat zavádění vzácných a 
ohrožených druhů původních dřevin; 

• při výchově lesních porostů je nutné podporovat přimíšené a vtroušené dřeviny z přirozených druhových skladeb 
ponecháním podúrovňových stromů docílit složitější prostorové a věkové struktury porostu; 

• při hospodaření je nutné v maximální míře omezit použití biocidů a jiných jedů zejména v kulturách a na 
pasekách; 

• kromě biocenter a biokoridorů jsou základními skladebnými částmi ÚSES i interakční prvky – ekotonová 
společenstva, okraj lesa, porosty na mezích stromořadí, břehové porosty, které vytvářejí existenční podmínky 
rostlinám a živočichům a zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně 
stabilní ekosystémy; 

• porostní pláště je třeba zakládat z více druhů dřevin včetně keřů, které mají význam pro zvyšování biologické 
rozmanitosti. 

3.4.4. Protierozní opatření 

V řešeném území jsou lokality, kde dochází ke splachům orné půdy z polností při přívalových deštích. Jde o zorněné 
plochy na svazích. Je třeba užívat vhodných agrotechnických postupů, plodin nenáchylných k vodní erozi, 
rozčlenění ploch na menší části, průlehy. Jako opatření pro předcházení erozi územní plán navrhuje drobnější 
členění zemědělských ploch, rozděluje je ploškami stabilizované krajinné zeleně – remízky, meze, rozptýlená zeleň 
a další krajinné prvky, na nichž nebude prováděna orba ani intenzivní zemědělské využití. Toto členění v územním 
plánu je využito jednak z důvodů krajinotvorných, jednak mají pozitivní vliv jako protierozní opatření. 

3.4.5. Ochrana před povodněmi 

Jako opatření pro předcházení negativním vlivům povodní územní plán v záplavových územích nenavrhuje nově 
zastavitelné plochy ani plochy přestavby. Nadále bude využívat plocha suchého poldru nedaleko školního statku 
v Tylovicích.  
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Územní plán navrhuje vytvoření systému záchytných rigolů pod plochami zorněné půdy na svazích nad stávající a 
navrhovanou zástavbou. Proti zaplavení zastavěných částí území jsou také navrženy záchytné rigoly zaústěné buď 
do vodotečí, nebo přes lapače splavenin do dešťové kanalizace. 

V rámci Zásad územního rozvoje je navržen suchý poldr, který by malou částí mohl zasahovat do řešeného území 
na hranici s Dolní Bečvou. Přesné umístění je možno do územního plánu zapracovat poté, co tento záměr bude 
upřesněn s ohledem na terénní podmínky a podobně. Pokud bude poldr vytvořen, rozlivová plocha zde nekoliduje 
se současným využitím. 

3.4.6. Rekreace 

Podmínky pro rekreaci v zastavitelném území byly popsány v kapitole 3.2.2. V této kapitole se zabýváme 
prostředím pro rekreaci a rekreačním využitím nezastavěného území. 

Charakteristika oblasti z hlediska rekreace a cestovního ruchu. 
Ve struktuře rekreačních aktivit a cestovního ruchu zaujímá město Rožnov pod Radhoštěm funkci centra i 
východiskového střediska do rekreační oblasti Beskydy. Podobnou funkci plní i města Frenštát pod Rad-hoštěm, 
Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí a Třinec - Jablunkov. V bezprostřední zájmové sféře města jsou pak 
rozložena střediska cestovního ruchu v oblasti Bečvy - Pustevny - Radhošť.  

Z hlediska dostupnosti rekreačních lokalit a výhodného spojení je město Rožnov pod Radhoštěm nástupním 
střediskem i do přilehlých oblastí Soláň - Hutisko-Solanec a celku horního povodí Vsetínské Bečvy. Z města jsou 
dobře dostupné uzlové body hlavních turistických cest Radhošťských a Vsackých Beskyd (Soláň - východisko 
hřebenové stezky na Vsacký Cáb a Benešky - Třeštík - Bumbálka). Spojení přes Soláň do Velkých Karlovic a údolím 
Podťatý až na rekreační lokalitu Na kasárni (posun státní hranice) propojuje město s hřebenem Javorníků.  

Z hlediska vzájemných vztahů mohou rekreanti ubytovaní v rekreačních střediscích využívat zařízení občanského 
vybavení - obchody, stravování, společensko kulturní vybavení, sportovní zařízení a další služby ve městě a může 
dojít k dalšímu propojení s aktivní konzumací nabídky Národní kulturní památky - Valašského muzea v přírodě, 
Rožnovských slavností a dalších specificky „rožnovských“ atraktivit.  

Rekreace a cestovní ruch v Rožnově pod Radhoštěm a nejbližším okolí 
Významné postavení zaujímá město i jako středisko cestovního ruchu pro nejbližší přilehlé rekreační oblasti. 
Přírodní prostředí skýtá výhodné podmínky pro rozvoj turistických, tělovýchovných a sportovních zařízení. Město 
samo má v tomto ohledu dlouholetou tradici a množství významných úspěchů. Svou příznivou roli hraje blízkost a 
snadná dostupnost lesních porostů, jejichž výběžky zasahují až přímo do města. Ke krátkodobé rekreaci a turistice 
je využíván vrch Kozinec, dále prostory městských parků, Hradisko, Bučiska a dva sportovní areály (Bučiska a 
Stadion).  

Vzdálenějšími turistickými cíli, po značených turistických trasách, jsou Myší hora - Kyčera - M. Javorník, Láz - 
Kamenárka - Dlouhá, Černá hora - Velká Polana - Radhošť-Pustevny - Tanečnice - Čertův Mlýn - Kněhyně nebo 
Rysova hora - Hlaváčky - Herálky - Tanečnice.  

Krátkodobou a každodenní rekreaci obyvatel města je možno realizovat v městském parku, který navazuje přímo 
na areál Valašského muzea v přírodě, ke krátkodobé rekreaci lze využít i parčíky a menší plochy vzrostlé zeleně v 
zastavěném území. 

3.4.7. Dobývání nerostů 

Na katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm se nachází výhradní ložisko hořlavého zemního plynu Rožnov pod 
Radhoštěm I a k jeho ochraně sloužící CHLÚ Rožnov pod Radhoštěm I a na tomto ložisku je stanoven dobývací 
prostor Rožnov pod Radhoštěm. Dále se v řešeném území nachází další ložisko hořlavého zemního plynu Rožnov 
pod Radhoštěm a k jeho ochraně stanovené CHLÚ Rožnov pod Radhoštěm.  

Do severní části katastrálního území zasahuje také výhradní ložisko černého uhlí Frenštát – západ, na němž je 
stanoven dobývací prostor Trojanovice. K ochraně ložisek černého uhlí je stanoveno CHLÚ české části hornoslezské 
pánve. V rámci tohoto CHLÚ jsou stanoveny jednotlivé plochy ochrany ložisek podle dokumentu „Nové podmínky 
ochrany ložisek černého uhlí.“ Do severní části k.ú. Rožnov pod Radhoštěm zasahují zóny B1, C1, C1.1, C2.  
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V převážné většině těchto ploch jde o neurbanizované území (volná krajina), ale plochy mají své charakteristiky 
odlišné od ostatních částí katastrálního území a určitá specifika má i činnost stavebního úřadu (územní řízení, 
stavební povolení, ohlášení SÚ, kolaudace staveb): 

- Plocha B1 je území, které bude při těžbě dlouhodobě ovlivněno důlní činností 

- Plocha C1 je území ovlivněné důlní činností, při které jde o projevy důlních vlivů na okraji poklesové 
kotliny 

- Plocha C1.1 je území, kde se mohou projevit okrajové důlní vlivy vzhledem k blízkosti situování poklesové 
kotliny 

- Plocha C2 je území, kde se nejeví pravděpodobná exploatace ložiska černého uhlí klasickými metodami. V 
případě, že by tyto části ložiska byly exploatovány např. odplyňováním nebo jinými metodami 
nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod deformacemi terénu. 

Dobývací prostory ložisek, CHLÚ příp. jednotlivé zóny jsou graficky vyznačeny v Koordinačním výkrese. 

Těžba se v návrhovém období nepředpokládá. 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                  Odůvodnění           strana 54 z 69 

3.5. Odůvodnění vymezení veřejně prospěšných staveb, opatření, asanací a staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

Úpravou ÚP nejsou vymezeny  žádné další veřejně prospěšné stavby a opatření nad rámec územního plánu , 
schváleného 17.9.2002. . Viz výkres VPS č. 6 

3.5.1. Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a 
jejich odůvodnění:   

Veřejně prospěšné stavby 
  

 

• Chodník podél silnice III/4867 Tylovice, Hážovice (516) 
Zajišťuje bezpečí pro chodce na frekventované ulici, kde není jiná možnost zajištění pohybu chodců 
z důvodu neprůchodné zástavby po obou stranách komunikace. Bezpečnost chodců je nutno zajistit 
z důvodu dostupnosti občanů do centra města a dětí do školních a předškolních zařízení.    

 

 

• Most přes Hážovický potok před hosp. Harcovna (550) 
Umožní vjezd a výjezd z průmyslového areálu mimo obytnou zástavbu. Tímto kolmým napojením 
komunikace od průmyslového areálu bývalého školního statku na komunikaci III/4867 dojde ke 
zkapacitnění dopravy a zvýšení bezpečnosti .      

 

• Propojení Písečný - Koryčanské Paseky (505) 
Zlepší propojení západní obytné zástavby  s občanskou vybaveností (Městský úřad, bazén, poliklinika, 
kulturní dům, kino). Jedná se o doplnění komunikačního systému města, který zjednoduší a urychlí 
dopravní propojení jednotlivých částí města.  
  

 

• Propojení ulice Slezské a Bezručovy (508) 
 Zlepší propojení severovýchodní obytné zástavby s občanskou vybaveností (Městský úřad, bazén, 
poliklinika, kulturní dům, kino). Jedná se o doplnění komunikačního systému města, který 
zjednoduší a urychlí propojení jednotlivých částí města a znamená odlehčení dopravy na 
komunikaci I/35.   

 

• Rozšíření hřbitova (300) 
Ponechaná možnost rozšíření plochy hřbitova. Pro zajištění funkce pohřebnictví i v budoucích 
letech je nutno zajistit, aby tato plocha nebyla využita pro jiný účel. Jedná se o sousední plochu 
navazující na stávající hřbitov, která je pro tento účel z hlediska návaznosti na stávající hřbitov a 
z hlediska dostupnosti od centra města nejvhodnější.       
   

 

• Rozšíření silnice I/35 a křižovatky U Janíka (527, 528) 
Rozšíření komunikace I/35 na čtryřpruhovou včetně úpravy křižovatky U Janíka je nutno provést 
z důvodu  neustále se zvyšující  dopravní zátěže. Tato úprava komunikace I/35 bude znamenat 
zkapacitnění dopravy na přetíženém úseku a úprava křižovatky  U Janíka napomůže rovnoměrnému 
roznesení dopravní zátěže do navazujících částí města.      

 

 • VVN 110kV Zubří - Hutisko E11(ZÚR) (600, 602, 604)  

 
Ze ZÚR je zapracován koridor pro vzdušné vedení VVN 110kV Tato trasa je nutná pro zabezpečení 
dodávby energie v problematických oblastech, kde je nedostatečná kapacita energie.   

   

 

• Propojení Partyzánská-Pionýrská vč. mostu přes Bečvu (519, 520).  
Po realizaci Jihozápadního obchvatu je nutno dobudovat komunikační systém města. Dopravním 
propjením Partyzánská –Pionýrská včetně možného napojení na komunikaci I/35 mostem přes Bečvu 
dojde k přerozdělení dopravní zátěže v  centru  města, včetně jednodušší orientace a dopravní 
obsluhy v centru města.  Záměrem je jednodušší dopravní systém ve městě, urychlení dopravy 
v rámci jednotlivých městských částí, odlehčení centrální městské zóny a možnost dalšího mostu 
přes řeku Bečvu v případě havarijních stavů.      
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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)  
Ze ZÚR je zapracován koridor pro vzdušné vedení VVN 110kV, který se křižuje s lokálními biokoridory.   
Jedná se o vzdušné vedení, které prochází kolmo daný úsek LBK. 

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

Veřejná prostranství 

• Obsluha nových ploch pro bydlení – Písečný (562, 563, 564, 565).   
         Komunikace pro navrhované plochy hromadného bydlení.   

 

3.5.3. Civilní a požární ochrana 

 

Ukrytí obyvatelstva se zabezpečuje ve stálých úkrytech, vybudovaných jako dvouúčelová zařízení, umístěná v 
centrech měst nebo ve výrobních zónách. Prostory k ukrytí jsou situovány v podzemních a suterénních částech 
výrobních objektů nebo objektů občanské vybavenosti. Zajišťuje se tedy ukrytí pracovních směn ve výrobních 
objektech, ukrytí dětí, žactva, studentů, mládeže i personálu ve školních objektech a ve zvláštních zařízeních. Dále 
ukrytí důchodců a personálu v domovech důchodců a ukrytí osob v objektech, kde dochází k jejich většímu 
shromažďování, jako jsou např. autobusové a vlakové nádraží, obchodní domy, supermarkety a velkoprodejny, 
hotely, rekreační zařízení, kulturní a sportovní zařízení.  

Pro ukrytí obyvatel bydlících v bytových domech sídlištního typu je počítáno se suterénními prostorami objektů 
občanského vybavení, podzemními částmi hromadných garáží, případně i se suterénními pros-torami vlastních 
obytných objektů. V lokalitách nízkopodlažní obytné zástavby (rodinné domy), se počítá s možností ukrytí v 
suterénních částech jednotlivých domů v souladu s plánem ukrytí. Úpravu těchto prostor, aby k ukrytí mohly 
sloužit a následně i vlastní zpohotovení na protiradiační úkryty provedou vlastníci domů vlastními silami a 
prostředky. Plošná výměra úkrytových prostor se předpokládá asi 1,5 m2 na 1 obyvatele. 

 

 

Objekty s prostorem vhodným pro ukrytí obyvatelstva:  
Školské objekty:  
• objekty mateřských škol, především ul 1. Máje, Koryčanské Paseky, Písečný, Horní Paseky, Záhumení;  
• objekty základních škol, především 5. května, Videčská, Pod sklakou, Koryčanské Paseky, Záhumení;  
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• Střední odborné učiliště a domov mládeže SOU;  
• Střední průmyslová škola elektrotechnická;  
• Střední zemědělská škola a domov mládeže;  
• Gymnázium.  
Souhrnná současná odhadovaná kapacita ukrytí ve školních objektech činí cca 1650 míst.  
 
Kulturní zařízení:  
• Kino Panorama;  
• Městská knihovna.  
Souhrnná současná odhadovaná kapacita ukrytí činí cca 250 míst.  
 
Zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče:  
• Poliklinika;  
• OÚSS - Penzion pro důchodce, Domov důchodců.  
Souhrnná současná odhadovaná kapacita ukrytí činí cca 890 míst.  
 
Tělovýchova a sport  
• Sportovní areál Stadion;  
• Krytý bazén;  
• Sokolovna.  
Souhrnná současná odhadovaná kapacita ukrytí činí cca 840 míst.  
 
Administrativa a správa, ubytování, rekreace, obchod služby: 
• Č.pošta - Telecom;  
• Hotely Tesla, Novák, Eroplán, Relax, Energetik, Koruna;  
• Penziony Bečva, Travinář, Na výsluní, Vinium a restaurace;  
• restaurační a prodejní objekty na sídlištích  
Souhrnná současná odhadovaná kapacita ukrytí činí cca 3150 míst. 

 

 

Nová zařízení navrhovaná v územním plánu vhodná pro ukrytí obyvatelstva v návrhovém období 
 

 

Jiná nebezpečí pro obyvatelstvo  
U provozů produkujících škodliviny, výbušniny či hořlaviny nebo u organizací, které při technologii výroby 
nebezpečné látky používají, je nutno uplatnit technologická a varovná opatření ke snížení nebezpečnosti účinků 
těchto škodlivých látek při eventuelní havárii.  

Zimní stadion Bučiska: 
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Technologie chlazení ledové plochy je založena na využívání čpavku. Tento těkavý plyn při masivnějším úniku může 
být lidskému zdraví velmi nebezpečný až smrtelný. Při úplném úniku čpavku je kolem zimního stadionu zóna území 
vysokého nebezpečí v rozsahu 792 m. V této zóně se může nacházet až 3000 osob. Zraňující zóna je vymezena v 
rozsahu 1640 m kolem stadionu a zahrnuje přibližně 10 000 osob. Bylo doporučeno instalovat moderní varovný 
systém pro včasné vyrozumění a varování obyvatelstva.  

Vodní nádrž Horní Bečva : 

Potenciálním nebezpečím pro město Rožnov je i průlomová vlna při možném rozrušení vodního díla Horní Bečva. 
Vodní dílo je sice ve vzdálenosti asi 10 km, ale přívalová vlna by ve své mírnější formě mohla zasáhnout údolní 
polohy města při řece Bečvě. Tato vlna by podle druhu rozrušení hráze pravděpodobně přesáhla území označované 
jako záplavové území stoleté vody. I v tomto případě je nutno včas vydat varování pro obyvatelstvo. 

3.5.4. Obrana a bezpečnost státu 

Zájmy nejsou dotčeny. 

4. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na udržitelný 
rozvoj území 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo požadováno. Zadání nepožadovalo ani vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí. 

5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 

5.1. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu 

5.1.1. Metodický přístup. 

Součástí řešení územního plánu je i zpracování zemědělské přílohy, která slouží k posouzení předpoklá-daného 
odnětí půdy pro účely územního rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm v návrhovém období a k posouzení 
rezervních ploch. Zemědělská příloha je zpracována podle zákona číslo 334/92 Sb., z 12.5.1992 o ochraně ZPF, 
vyhlášky č. 13/94 z 29.12.1993, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a 
Metodického pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996. 

 

5.1.2.  Údaje o celkovém rozsahu ploch požadovaných k odnětí v návrhovém období  

Celkový rozsah ploch požadovaných k odnětí 

 Celková výměra ploch 
[ha] 

Z toho v SZÚ  
[ha] 

Výměra předpokládaných záborů ZPF 
[ha] 

Bydlení 129,2 16,36 118,93 
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Rekreace 3,54 2,18 3,13 

Občanské vybavení 11,29 5,64 5,61 

Doprava 13,19 11,40 0,86 

Smíšené obytné 16,31 8,87 10,34 

Výroba a skladování 12,96 2,65 2,56 

Celkem 186,49 47,1 141,43 

Dříve schválený Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm navrhoval plochy k předpokládanému odnětí do roku 
2012 o celkové rozloze 141,86 ha. Tato úprava územního plánu zachovala plochy dle původního návrhu a posunula 
návrhový horizont do roku 2018. Drobné snížení výměr je dáno stabilizováním některých návrhových ploch 
v důsledku postupné realizace dříve navržených ploch. 

Tato úprava Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nepožaduje žádné dodatečné zábory ZPF. 

5.1.3. Kvalita zemědělské půdy, bonitované půdně ekologické jednotky 

Výchozím podkladem při ochraně zemědělského půdního fondu v územně plánovací činnosti jsou bonitované 
půdně ekologické jednotky (BPEJ). Jejich pětimístný kód vyjadřuje kvalitu půdy pro případné odnětí. K tomuto 
pětimístnému kódu BPEJ se podle výše uvedených legislativních předpisů přiřazují stupně tříd ochrany zemědělské 
půdy (třída I – V). Tyto třídy ochrany jsou uvedeny v následující tabulce odnětí ZPF pro každou lokalitu. Na základě 
kombinace klimatického regionu a hlavní půdní jednotky je stanovena základní sazba odvodů za odnětí zemědělské 
půdy ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb. 

Kvalita půd.  
V řešeném území se vyskytují půdy podle tříd ochrany ve střední a nižší kvalitě. Střední kvalita půd je zejména v 
údolních polohách Bečvy a jejích přítoků. Tyto plochy jsou však z valné části již zastavěným územím nebo se 
sporadickým zastavěním. Ve vyšších polohách jsou horší kvality zemědělské půdy. 

Investice do půdy. 
Na katastrálních územích Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice je celá řada ploch, u nichž bylo v minulosti 
provedeno odvodnění. Tyto meliorační systémy mají různé stáří. Byly budovány v období let 1923 až 1989. 
Jednotlivé plochy jsou vyznačeny ve výkrese č. 2 – Koordinační výkres, bez posuzování funkčnosti odvodňovacího 
systému. Součástí projektové dokumentace, podle níž bude území využíváno, musí být i provedení úprav systému 
odvodnění tak, aby v nezabírané části plochy systém zůstal ve fungujícím stavu. 

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
Realizací záměrů navrhovaných územním plánem nedojde k narušení existujících areálů či staveb zemědělské 
prvovýroby, nebo zemědělských usedlostí 

5.1.4. Základní členění předpokládaných záborů zemědělské půdy navržených v územním plánu 
města 

- V plochách pro bydlení individuální (BI) je do bilancí započítána celá plocha pozemku. Skutečný zábor ZPF 
však bude v těchto případech tvořit pouze zastavěná část pozemku rodinným domem, příp. zpevněných 
ploch na pozemcích. Ostatní plochy pozemků rodinných domů jsou ponechány jako zahrady.  

- V plochách pro bydlení hromadné (BH), je součástí záboru celá plocha území  

- V plochách občanského vybavení (O, OS), je součástí záboru celá plocha.  

- V plochách výroby (V), jsou součástí záboru celé lokality.  

- Plocha pohřebišť a souvisejících služeb (OH), součástí záboru je celá plocha.  

- Navržená veřejná prostranství a plochy změn v krajině nebyly původním ÚP předpokládány k záboru ZPF a 
nejsou zahrnuty do celkové bilance předpokládaných odnětí. 

- Z hlediska metodiky zpracování územních plánů nově vychází jako významná plocha záboru zemědělské 
půdy nově vymezený koridor pro technickou infrastrukturu - energetika (TE). Původní územní plán tuto 
technickou infrastrukturu navrhoval, ale k záboru zemědělské půdy ji neuvažoval. Z hlediska nové 
metodiky zpracování územních plánů jsou plochy vykazovány jako zábory zemědělské půdy, ačkoliv ke 
skutečnému odnětí s největší pravděpodobností nedojde, protože se jedná o nadzemní vedení (linky 
VVN), případně technickou infrastukturu umístěnou pod zemí. Řešení má technický charakter a je vázáno 
na urbanistickou koncepci vyplývající především z nadřazené územně plánovací dokumentace, takže v 
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podstatě není možno hledat alternativně plochy jen podle kvality zemědělské půdy. Z důvodu konzistence 
s původním územním plánem do celkové bilance odnětí v kapitole 5.1.2 nezahrnujeme. 

- Zvláště výrazný je zábor plochy 604 pro linku VVN, který činí 21,48 ha.,Tato plocha bude ve skutečnosti  
zastavěná jen stožáry o ploše cca 16m2. Navržené řešení bylo zakresleno již s ohledem na minimální zábor 
ZPF, kdy jsme zvolili koridor jen o šířce 7o m místo koridoru o šířce 500 m ze ZUR. Vedení VVN není možno 
řešit v jiné trase s ohledem na stávající zástavbu. Toto řešení bylo projednáno s budoucím investorem.  
Trasa koridoru byla zvolena jako optimální vzhledem k průchodu krajinou i obytnou zástavbou tak, aby 
znamenala co nejšetrnější zásah do krajiny a co nejmenší zábor ZPF. Do doby výstavby i po provedení 
výstavby vedení VVN bude plochu koridoru možno využívat k dosavadním zemědělským účelům, mimo 
plochu zastavěnou patkami stožárů.       
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Předpokládané zábory půdního fondu plochy bydlení (B)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

10 BI 0,42 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00

11 BI 9,58 0,00 0,00 9,58 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 2,94 0,00

12 BI 1,26 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00

13 BI 0,35 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00

14 BI 0,61 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,08 0,00

15 BI 0,23 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00

16 BI 1,96 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,85 0,00

20 BI 0,30 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

21 BI 1,72 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1,72 0,00 0,00

22 BI 4,10 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 0,00 0,00

30 BI 3,14 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 2,97 0,00

31 BI 1,87 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 1,63 0,00

32 BI 0,44 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,19 0,00

35 BI 1,85 1,85 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00

40 BI 6,02 0,00 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,30

41 BI 0,53 0,53 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00

42 BI 0,38 0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00

50 BI 3,50 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00

51 BI 0,45 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,19

52 BI 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

60 BI 5,32 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4,82 0,00 0,28

61 BI 1,80 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,05 0,14

70 BI 0,30 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00

71 BI 0,80 0,00 0,04 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00

80 BI 0,76 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00

81 BI 0,34 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00

90 BI 0,91 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00

91 BI 1,10 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 1,00 0,00

92 BI 0,60 0,01 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00

100 BI 2,80 0,00 0,00 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,04 0,00

101 BI 2,46 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,13

102 BI 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 BI 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 BI 1,51 0,00 0,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,00 0,02

111 BI 0,08 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00

112 BI 0,28 0,28 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00

113 BI 0,78 0,78 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00

120 BI 2,38 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 1,44 0,84

130 BI 3,61 0,03 0,00 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,54 0,02

140 BI 2,52 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00

141 BI 3,61 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00

142 BI 1,60 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 1,00

143 BI 0,17 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,05

144 BI 0,36 0,36 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00

145 BI 0,16 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00

146 BI 0,58 0,58 0,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,06

147 BI 0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00

150 BI 6,14 0,00 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,18 0,16

označení 

plochy
v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ

z toho

Z toho

v 1.tř. ochranyv PUPFL v ZPF
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151 BI 0,79 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 

152 BI 0,79 0,79 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 

153 BI 0,95 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

154 BI 0,20 0,20 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

155 BI 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

160 BI 4,04 0,00 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 0,00 

170 BI 1,49 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 

171 BI 0,63 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 

172 BI 5,05 5,05 0,15 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 1,31 0,00 

173 BI 0,53 0,53 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

180 BI 2,21 0,03 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 1,83 0,00 

181 BI 0,51 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 

182 BI 0,71 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 

183 BI 4,24 0,00 0,00 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 1,48 0,00 

184 BI 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 

185 BI 1,73 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,74 0,00 

186 BI 0,36 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 

187 BI 0,18 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 

188 BI 0,11 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

190 BI 0,86 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,57 

191 BI 0,93 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 

192 BI 0,28 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 

193 BI 0,58 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 

194 BI 0,53 0,53 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

200 BI 2,43 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 2,38 

201 BI 0,17 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 

202 BI 0,30 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 

203 BI 0,10 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00 

204 BI 0,30 0,30 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 

210 BI 1,04 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 

211 BI 0,68 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 

212 BI 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 

213 BI 0,71 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 

214 BI 0,52 0,52 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 

220 BI 1,56 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 

230 BI 0,16 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 

250 BI 0,16 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 

260 BH 0,53 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 

261 BH 0,53 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 

262 BH 9,44 0,00 0,00 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 5,82 2,72 0,00 

263 BI 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

264 BH 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

440 BI 0,23 0,23 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 

Celkem 129,20 16,36 0,19 118,93 0,00 0,00 0,00 0,00 62,23 46,77 9,69 
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Předpokládané zábory půdního fondu plochy rekreace (R)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

270 RZ 1,36 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00

271 RZ 0,76 0,76 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00

570 RH 1,42 1,42 0,00 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00

3,54 2,18 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 1,76 0,00Celkem

označení 

plochy
v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany

 

 

Předpokládané zábory půdního fondu plochy občanského vybavení (O)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

280 O 0,96 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,19

281 O 1,63 1,63 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00

282 O 1,67 1,67 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00

290 O 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

291 O 0,34 0,34 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00

292 O 0,17 0,17 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

293 O 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

294 O 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 OH 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 0,00

310 OS 1,02 0,02 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00

320 OS 1,41 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,18 0,00

331 OS 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 OS 0,47 0,47 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00

333 OS 0,27 0,27 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340 OS 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,29 5,64 0,24 5,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4,39 0,96 0,19Celkem

označení 

plochy
v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany
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Předpokládané zábory půdního fondu plochy dopravní infrastruktury (D)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

501 DS 0,24 0,24 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00

502 DS 0,63 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

503 DS 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

504 DS 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

505 DS 0,16 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

506 DS 0,08 0,08 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

507 DS 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

508 DS 0,41 0,41 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

509 DS 0,24 0,24 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

510 DS 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512 DS 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

513 DS 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

514 DS 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515 DS 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

516 DS 2,80 2,80 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

518 DS 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

519 DS 0,79 0,79 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

520 DS 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

521 DS 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,00

522 DS 0,06 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

523 DS 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

524 DS 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,03 0,00

525 DS 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527 DS 4,60 4,60 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00

528 DS 1,10 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

550 DS 0,30 0,30 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

13,19 11,40 0,02 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,09 0,00Celkem

označení 

plochy

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF
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Předpokládané zábory půdního fondu plochy technické infrastruktury (T)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

600 TE 1,20 0,05 0,14 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,75 0,00

601 TE 0,81 0,00 0,05 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,21 0,00

602 TE 6,16 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 2,39 0,00

603 TE 0,28 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00

604 TE 21,48 0,00 0,79 19,09 0,00 0,00 0,00 0,00 5,67 10,71 2,03

605 TE 0,18 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00

611 TV 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612 TV 0,13 0,13 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

613 TV 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

614 TV 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

615 TV 0,20 0,02 0,05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02

616 TV 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00

617 TV 0,21 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00

618 TV 0,08 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

620 TV 0,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

621 TV 0,10 0,10 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00

622 TV 0,10 0,10 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

31,34 0,46 1,35 26,92 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 14,52 2,07

označení 

plochy

Celkem

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

 

 

Předpokládané zábory půdního fondu plochy veřejných prostranství (P*)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

511 P* 0,10 0,06 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

526 PZ 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

552 P* 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

554 P* 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

555 P* 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

556 P* 0,13 0,13 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

557 P* 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

558 P* 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

559 P* 0,08 0,02 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00

560 P* 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

561 P* 0,16 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

562 P* 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

563 P* 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

564 P* 0,50 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,01 0,00

565 P* 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,54 0,85 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,18 0,00

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

označení 

plochy

Celkem  
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Předpokládané zábory půdního fondu plochy smíšeného využití (S)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

85 SO.2 0,56 0,56 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

86 SO.2 0,10 0,10 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

350 SO.2 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

351 SO.2 0,18 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,00

352 SO.2 0,51 0,51 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00

353 SO.2 0,46 0,46 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00

354 SO.2 0,15 0,15 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

355 SO.2 0,16 0,16 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00

356 SO.2 0,08 0,08 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

357 SO.2 0,85 0,85 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00

358 SO.2 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

359 SO.2 0,23 0,23 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00

360 SO.2 2,13 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09

361 SO.2 1,16 0,00 0,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86

362 SO.2 1,17 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65

363 SO.2 0,14 0,14 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

364 SO.2 0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

365 SO.2 0,35 0,35 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00

366 SO.2 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

367 SO.2 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368 SO.2 0,31 0,31 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00

369 SO.2 0,69 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

372 SO.2 0,18 0,18 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,01 0,00

373 SO.2 0,36 0,36 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

374 SO.2 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05

380 SO.3 0,15 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00

381 SO.3 0,32 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00

382 SO.3 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

383 SO.3 0,37 0,37 0,01 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,12

384 SO.3 1,06 1,06 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,28

385 SO.3 1,63 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,23 0,00

390 SO.3 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00

391 SO.3 0,37 0,37 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,08 0,00

392 SO.3 0,16 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16,31 8,87 0,01 10,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 3,64 4,97

označení 

plochy

Celkem

v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany
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Předpokládané zábory půdního fondu plochy výroby a skladování (V)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

630 VD 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

631 VD 0,06 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00

632 VD 0,84 0,84 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

633 VD 0,22 0,22 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00

634 VD 0,17 0,17 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00

635 VD 0,77 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 VP 7,28 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00

401 VP 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

402 VP 0,35 0,35 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00

410 VP 0,33 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00

420 VZ 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

421 VZ 0,07 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

430 VZ 0,98 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98

12,96 2,65 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,04 1,05

označení 

plochy

Celkem

v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany

 

Předpokládané zábory půdního fondu plochy vodní a vodohospodářské (W)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

640 WT 0,12 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

641 WT 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

642 WT 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,23 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00Celkem

označení 

plochy

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

 

Předpokládané zábory půdního fondu plochy sídelní zeleně (Z*)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

660 ZP 0,94 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,94 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

výměra 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Celkem

označení 

plochy

 

Předpokládané zábory půdního fondu plochy krajinné zeleně (K)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

530 K 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

531 K 0,24 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00

0,29 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00Celkem

označení 

plochy
v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany
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Předpokládané zábory půdního fondu plochy zemědělské (Z)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

650 Z 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Celkem

označení 

plochy
v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany

 

 

Předpokládané zábory půdního fondu plochy lesní (L)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

540 L 0,24 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00

541 L 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,53 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00Celkem

označení 

plochy

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

 

 

Předpokládané zábory půdního fondu plochy smíšené nezastavěného území (S*)

celkem z toho v celkem z toho v 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha]

580 S* 4,09 0,00 0,00 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 2,88

581 S* 4,44 0,00 0,00 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 3,62

582 S* 8,68 0,00 0,00 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 6,43

17,21 0,00 0,00 16,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 12,93Celkem

označení 

plochy

z toho

PLOCHA 

CELKEM
v SZÚ v PUPFL v ZPF

Z toho

v 1.tř. ochrany v 2.tř. ochrany v 3.tř. 

ochran

v 4.tř. 

ochran

v 5.tř. 

ochran

 

238,62 49,35 1,81 185,90 0,00 0,00 0,00 0,00 82,41 70,83 30,90CELKEM  

 

5.2. Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkce lesa 

5.2.1. Základní údaje 
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5.2.2. Zábor lesního půdního fondu pro návrhové období  

Původní územní plán nepočítal se záborem lesní půdy. 

Z hlediska metodiky zpracování územních plánů nově vychází významné plochy záboru PUPFL (1,4 ha) uvnitř 
koridorů pro technickou infrastrukturu - energetiku (TE) a vodní hospodářství (TV). Původní územní plán tuto 
technickou infrastrukturu navrhoval, ale k záboru PUPFL ji neuvažoval. Z hlediska nové metodiky zpracování 
územních plánů jsou plochy vykazovány jako zábory PUPFL. Skutečný zábor uvnitř těchto koridorů bude ve 
skutečnosti výrazně, výrazně nižší. Řešení těchto sítí je vázáno na urbanistický koncept a technické možnosti, 
případně jde o nadřazené sítě, které jsou do územního plánu zařazeny dle požadavků ZÚR ZK, takže v podstatě není 
možno hledat alternativně plochy dle kolizí s menšími lesními plochami.  

Vzhledem k velikosti lokalit, a jejich tvaru, odlesnění neovlivní okolní lesní pozemky, nezmění jejich stabilitu a 
nedojde ani k ovlivnění způsobu hospodaření. Nebude mít ani nepříznivý vliv na odtokové poměry ani na půdní 
erozi 

Ostatní drobné odchylky jdou na vrub mírně odlišným formálním požadavkům na vymezování zastavěného území a 
v souvislosti s tím na vymezení ploch zastavitelných a ploch přestavby – potažmo ploch, které vstupují do výpočtu 
záborů PUPFL (viz kapitola 2.2).  

Vzhledem k tomu, že celé řešené území se nachází v CHKO Beskydy, je nutno chránit vzrostlou zeleň uvnitř 
zastavěného území i ve volné krajině. Ochrana se týká i zeleně rostoucí osamoceně mimo les. V řešení územního 
plánu města je v rámci revitalizace potoka navrhováno zalesnění případně výsadba vysoké zeleně a dále doplnění 
zeleně uvnitř zastavěného území především s funkcí dilatační.  

5.2.3. Ochranná pásma  

Ochranné pásmo 50 m od hranice lesního pozemku musí být při návrhu zástavby v rámci navržených ploch 
respektováno. Návrh ploch za hranici ochranného pásma v tomto není v rozporu, protože obytná funkce pozemků 
může být i v ochranném pásmu lesa. V některých případech obytné zástavby v okrajových částech města (Horní a 
Dolní Paseky) však dochází ke kontaktu zadních částí pozemků rodinných domů a okraje lesa. Mezi těmito prvky je 
počítáno s účelovou komunikací. 
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6. Přílohy 

6.1. Územní systém ekologické stability 


