
 
 
 

 

Územní plán 
Rožnov pod Radhoštěm 

Změna č. 1 
 

 B.2.a) Textová část odůvodnění změn ÚP 
 
 
 
 
 
 

 
 10/2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                        Změna č. 1 strana 2 z 29 
 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                        Změna č. 1 strana 3 z 29 
 

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI   

Správní orgán, který poslední změnu vydal: Zastupitelstvo Města Rožnova pod Radhoštěm 

Pořadové číslo poslední změny: Změna č. 1 

Datum nabytí účinnosti poslední změny:  

Oprávněná úřední osoba pořizovatele,  

jméno a příjmení: 
Ing. Hana Žatková 

Funkce: 
Vedoucí oddělení územního plánování 

Odbor výstavby a ÚP, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

Podpis oprávněné úřední osoby pořizovatele a 
otisk úředního razítka:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                        Změna č. 1 strana 4 z 29 
 

 

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm 

 Masarykovo nám. 128, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořizovatel: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 

 Odbor výstavby a územního plánování  

 Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm 

  

Zpracovatel: Arch.Design, s.r.o. 

 Sochorova 23, 616 00  Brno 

 tel.: +420 541 420 911 

 www.archdesign.cz 

  

Středisko: 440 – atelier 4 

  

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Anna Kolegarová 

Urbanistické řešení: Ing. arch. Anna Kolegarová 

Grafické zpracování: Mgr. Ondřej Hrejsemnou 

Kontroloval: Ing. arch. Pavel Šemora 

 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                        Změna č. 1 strana 5 z 29 
 

 

OBSAHOBSAHOBSAHOBSAH    

    

1. Náležitosti vyplývající ze správního řádu ...................................................................................................................... 6 

2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledků vyhodnocení vlivu na životní prostředí ...... 6 

2.1. Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na životní prostředí: ........................................................... 7 
2.2. Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle 
§ 45i odst.2 zákona č.114/1992 Sb.: .................................................................................................................................. 9 

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty .............................................................................. 11 

3.1. Zdůvodnění urbanistické koncepce .................................................................................................................... 11 
3.2. Zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury .......................................................................................................... 16 
3.3. Limity v území .................................................................................................................................................... 17 

4. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ............. 17 

5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem ............................................................................................................................................. 19 

5.1. Návaznosti na okolní obce a koordinace vzájemných vztahů ............................................................................ 19 
5.2. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje ............................................................................. 19 
5.3. Požadavky vyplývající ze zásad územního rozvoje: ............................................................................................ 20 

6. Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu .......................................................................................... 21 

7. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje a odůvodnění potřeby 
jejich vymezení .................................................................................................................................................................... 25 

8. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené 
k plnění funkce lesa ............................................................................................................................................................. 26 

8.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ............................ 26 
8.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa ....... 26 
8.3. Přehled lokalit předpokládaného záboru ZPF, zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení ................................ 27 
8.4. Souhrnná tabulka předpokládaných záborů ZPF: ............................................................................................... 29 

 

 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                        Změna č. 1 strana 6 z 29 
 

1. Náležitosti vyplývající ze správního řádu 

Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu 

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).  

Úprava platné územně plánovací dokumentace města Rožnov pod Radhoštěm byla provedena podle §188  zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a podle metodiky digitálního zpracování Sjednocení 
dÚP HKH 2007 aktuální k datu 11.12.2009 firmou David Brothers Ltd. Jednalo se o změnu vyjádření již dříve schválené 
koncepce podle požadavků platné právní úpravy, bez vymezení nových funkčních ploch. 

Zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm vydalo upravený územní plán Rožnov pod Radhoštěm opatřením obecné 
povahy č.04/2011 dne 15.12.2011 s nabytím účinnosti 30.12.2011. 

Změny na využití území vyplývají převážně z požadavků soukromých vlastníků pozemků. 

17. 4. 2012 Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. 

11. 9. 2012 Zastupitelstvo města schválilo zadání změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. 

 

2. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně výsledků 
vyhodnocení vlivu na životní prostředí 

Orgán ochrany přírody vydal v souladu s ustanovením § 45 i odst.1 zákona č.114/1992 Sb. stanovisko, že pro hodnocenou 
koncepci nelze vyloučit významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.  

Přílohou Změny č.1 ÚP Rožnov p.R, lokality 1-27. je vyhodnocení vlivu na životní prostředí-SEA a vyhodnocení vlivů na území 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i odst.2 zákona č.114/1992 Sb.  

Při zpracování vyhodnocení bylo přihlédnuto k vyjádření orgánu státní správy lesů, ZPF, orgánů ochrany přírody. 

Vyhodnocení vlivu na životní prostředí (zpracovatel Ing. Pavel Mitev, AMEC, s.r.o.) a vyhodnocení vlivů na území evropsky 
významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i odst.2 zákona č.114/1992 Sb(zpracovatelem je Ing. Pavel Koláček, Ph.D.) je 
přílohou návrhu změny č. 1. Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm.  
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2.1. Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na životní prostředí: 

2.1.1. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 
negativních vlivů na životní prostředí 

ID 

 

Funkční využití plochy 

(platná ÚPD) K
ó

d
 Navrhované funkční využití plochy 

(Změna č.1 ÚPD) K
ó

d
 

V
ým

ěr
a 

Návrh opatření 

Z1/1 krajinná zeleň K bydlení individuální BI 0,42 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
vzhledem k okolním plochám s funkcí bydlení BI 
podmíněně akceptovat i s ohledem na fragmentaci 
stávající stabilizované plochy krajinné zeleně (K) 
plochou individuální rekreace (RI) přiléhající 
k východní hranici plochy. 

Z1/2 dopravní infrastruktura - silniční DS smíšená obytná v centrální zóně SO.1 0,04 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat, přehodnotit nutnost vymezení plochy 
dopravního koridoru (DS 519) i s ohledem na 
fragmentaci stávající stabilizované plochy biocentra 
(P) přiléhajícího k Rožnovské Bečvě. 

Z1/3 krajinná zeleň K bydlení individuální BI 2,66 

Změnu dále nesledovat. plocha se nachází 
v ochranném pásmu lesa, možnost výskytu zvláště 
chráněných druhů, zábor přírodního  stanoviště, 
možnost nadlimitního ovlivnění hlukem ze stávající 
střelnice. 

Z1/4 dopravní infrastruktura - silniční DS smíšená obytná v centrální zóně SO.1 0,11 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat, přehodnotit nutnost vymezení plochy 
dopravního koridoru (DS 519) i s ohledem na 
fragmentaci stávající stabilizované plochy biocentra 
(P) přiléhajícího k Rožnovské Bečvě. 

Z1/5 zemědělská Z bydlení individuální BI 0,13 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat. Plocha organicky navazuje na 
stabilizovanou plochu bydlení (BI), zábor ZPF III. 
třídy ochrany, zvláště chráněné části přírody 
nebudou dotčeny, nutno respektovat ochranné 
pásmo vzdušného vedení a podmínky v ochr. pásmu 
veřejného pohřebiště.  

Z1/6 lesní L bydlení individuální BI 0,11 

Změna je podmíněně akceptovatelná (nutný 
souhlas DOSS s umístěním ev. stavby v ochranném 
pásmu lesa, VKP ze zákona). Plocha je v současnosti 
odlesněna, organicky navazuje na okolní plochy se 
stejnou funkcí (BI). 

Z1/7 dopravní infrastruktura - silniční DS bydlení individuální BI 0,06 
Změna je podmíněně akceptovatelná (nutno 
vyřešit zasíťování a dopravní obslužnost návrhové 
plochy BI 30).  

Z1/8 krajinná zeleň K občanská vybavenost spec. forem OX 0,07 

Změna je akceptovatelná. Plocha krajinné zeleně 
(K) dotčená touto dílčí změnou se nachází pod 
rekultivovaným tělesem bývalé skládky odpadů, 
krajinný ráz je již narušen, zvláště chráněné části 
přírody nebudou dotčeny, při zastavování je nutno 
respektovat stávající monitorovací vrty. 

Z1/9 přírodní P rekreace individuální – zahr. osady RZ 0,08 

Změnu dále nesledovat. plocha se nachází ve 
vymezeném biocentru, možnost výskytu zvláště 
chráněných druhů, nežádoucí expanze do volného 
území, zábor přírodního stanoviště. 

Z1/10 přírodní P rekreace individuální – zahr. osady RZ 0,08 

Změnu dále nesledovat. plocha se nachází ve 
vymezeném biocentru, možnost výskytu zvláště 
chráněných druhů, nežádoucí expanze do volného 
území.  

Z1/11 zemědělská Z bydlení individuální BI 0,10 
Z hlediska environmentálních dopadů nelze změnu 
akceptovat, vzhledem k předpokladu záboru plochy 
s možným výskytem přírodního stanoviště 6510. 

Z1/12 zemědělská Z bydlení individuální BI 0,24* 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat. Plocha organicky navazuje na 
stabilizované plochy bydlení (BI), mezi které je 
vklíněna, zábor ZPF III. třídy ochrany, krajinný ráz 
nebude narušen, zvláště chráněné části přírody 
nebudou dotčeny.  

Z1/13 rekreace individuální – zahr. osady RZ bydlení individuální BI 0,45 Změnu lze akceptovat. Lokalita leží v zastavitelném 
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ID 

 

Funkční využití plochy 

(platná ÚPD) K
ó

d
 Navrhované funkční využití plochy 

(Změna č.1 ÚPD) K
ó

d
 

V
ým

ěr
a 

Návrh opatření 

území určeném pro plochy individuální rekreace – 
zahrádkářské osady RZ  v návaznosti na zastavěnou 
plochu bydlení na severu a zastavitelnou plochu na 
východě. Jedná se o změnu funkčního využití již 
vymezených zastavitelných ploch. 

Z1/14 lesní/ krajinná zeleň L/K bydlení individuální BI 0,57 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
vzhledem k okolním plochám s funkcí bydlení BI 
podmíněně akceptovat. Je nutné řešit 
odkanalizování území tak, aby nedocházelo ke 
znečištění okolních vodotečí a zbytečnému 
zatrubnění odvodňovacího příkopu, který je 
využíván v období jarních migrací k rozmnožování 
obojživelníků. U plochy č. 1 dále nedoporučujeme 
zbytečně zasahovat do zbytkového pásu dřevin ve 
východní části pozemku (kácení). 

Z1/15 - - - - - - 

Z1/16 přírodní P bydlení individuální BI 0,11 

Změnu dále nesledovat. Plocha je součástí 
vymezeného biocentra, možnost výskytu zvláště 
chráněných druhů, nežádoucí expanze do volného 
území. 

Z1/17 krajinná zeleň K bydlení individuální BI 0,05 

Změnu dále nesledovat. Plocha je krajinné zeleně, 
možnost výskytu zvláště chráněných druhů, zábor 
přírodního stanoviště. nežádoucí expanze do 
volného území. 

Z1/18 zemědělská Z bydlení individuální BI 0,23 
Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat.  

Z1/19 drobná výroba, výrobní služby VD bydlení individuální BI 0,02* 
Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat. Plocha navazuje na stabilizovanou 
plochu bydlení (BI),  

Z1/20 krajinná zeleň K smíšená obytná vesnického typu SO.3 0,18 
Změnu lze  podmíněně akceptovat (po plošné 
redukci). 

Z1/21 
průmyslová výroba, sklady/ 

drobná výroba, výrobní služby 
VP/ VD bydlení individuální BI 0,11 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat. Plocha organicky navazuje na 
stabilizovanou plochu bydlení (BI), narušení 
krajinného rázu nepřichází v úvahu, zvláště 
chráněné části přírody nebudou dotčeny. 

Z1/22 drobná výroba, výrobní služby VD bydlení individuální BI 0,13* 

Z hlediska environmentálních dopadů lze změnu 
akceptovat. Plocha organicky navazuje na 
stabilizovanou plochu bydlení (BI), narušení 
krajinného rázu nepřichází v úvahu, zvláště 
chráněné části přírody nebudou dotčeny. 

Z1/23 zemědělská Z smíšená obytná vesnického typu SO.3 0,08 

Akceptovat. Změna je navržena proto, že platný 
územní plán pozemek, na kterém se nachází 
zástavba, ponechal v plochách zemědělských. 
Pozemky jsou přitom již zastavěné stavbou a ve 
skutečnosti se jedná o zastavěné území. 

Z1/24 

zemědělská Z smíšená obytná vesnického typu SO.3 0,10 

Lze akceptovat, lokalita v Horních Pasekách v údolí 
Sladského potoka. Jedná se o proluku mezi dvěma 
rodinnými domy. Pozemek je vhodné využít 
v souladu s okolní zástavbou Lokalita leží nad CHLÚ 
zemního plynu, nutný souhlas ČBÚ. 

Z1/25 - - - - - - 

Z1/26 
zemědělská Z bydlení individuální BI 0,42 

Lokalita navazuje na severu na zastavitelnou plochu 
bydlení, lze akceptovat, chráněné zájmy OP nejsou 
dotčeny. 

Z1/27 

průmyslová výroba, sklady VP smíšená specifická SX 0,72 

Areál pivovaru leží v zastavěném území. Vzhledem 
k rozšíření funkcí v rámci areálu je navržena změna 
využití na smíšené plochy obytné polyfunkční 
odpovídající dnešnímu využití (výroba, pivnice, 
kavárna, pivní lázně). Transformací dotčené plochy 
nebudou dotčeny chráněné zájmy ochrany přírody. 
Lze akceptovat.    

 

Předkládaný záměr Změny č.1 ÚPD Rožnov pod Radhoštěm byl posouzen ze všech podstatných hledisek. Z posouzení 
vycházejí následující požadavky na úpravu návrhu: 
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Pro snížení resp. kompenzaci zjištěných záporných vlivů Změny č.1 ÚPD Rožnov pod Radhoštěm  doporučujeme vypustit 
následující plochy: 

• Obě plochy změny Z1/3, a to vzhledem  k jejich plošnému rozsahu a umístění do citlivé krajinářské polohy při 
rozhraní lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. Vymezení plochy generuje zábor přírodního 
stanoviště 6510. Záborem dojde také k narušení ekotonového efektu, likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by 
možného potravního biotopu žluny šedé. Dále zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro 
obojživelníky. Negativním faktorem je také poloha v ochranném pásmu lesa a blízkosti střelnice, kde nelze vyloučit 
nadlimitní zátěž impulzním hlukem. 

• Plochu Z1/9, a to vzhledem k  záboru přírodního stanoviště 6510, a že je součástí lokálního biocentra. 

• Plochu Z1/10 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra 

• Plochu Z1/16 z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• Plochu Z1/17 z důvodu, zhoršení migrační propustnosti území polohy v ochranném pásmu lesa a blízkosti střelnice, 
kde nelze vyloučit nadlimitní zátěž impulzním hlukem. 

• Plochu Z1/11,  a to vzhledem k  záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510. 
Dále doporučujeme v rámci ÚP zredukovat rozsah následujících ploch: 

• Plochu Z1/18, a to vzhledem k  záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510 

• Plochu Z1/20,  a to vzhledem k  záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510. 
Dále doporučujeme: 

U plochy Z1/1 a Z1/14 řešit odkanalizování území tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních vodotečí a zbytečnému 
zatrubnění odvodňovacího příkopu, který je využíván v období jarních migrací k rozmnožování obojživelníků. U plochy č. 1 
dále nedoporučujeme zbytečně zasahovat do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku (kácení). 

2.2. Základní informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na území evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti podle § 45i odst.2 zákona č.114/1992 Sb.: 

2.2.1. Vyhodnocení vlivů koncepce na celistvost EVL a PO 

• V rámci 25 vyhodnocených ploch změn nebylo u ploch č. 2, 4 - 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21 - 27 shledáno negativní 
ovlivnění EVL a PO Beskydy a jeho předměty ochrany.  

• Mírně negativní vliv na EVL a PO Beskydy a jeho předměty ochrany byl shledán u ploch 1, 3, 9, 11, 14, 18 a 20: 

− U ploch č. 9, 11, 18 a 20, je daný možností záboru ploch s možným výskytem přírodního stanoviště 6510 - 
ovsíkových luk,  

− U plochy č. 1 a 14, pak nelze vyloučit zásah do biotopů s výskytem obojživelníků (zejména v období 
rozmnožování  a migrace). 

− Nejvíce problematické se jeví 2 plochy změny č. 3, umístěné do krajinářsky citlivé polohy při rozhraní 
lesního komplexu s bučinami a otevřených poloh s polokulturními loukami a pastvinami charakteru 
ovsíkových luk. Zastavění území vedle záboru přírodního stanoviště 6510 - ovsíkových luk může potenciálně 
zhoršit migrační prostupnost pro obojživelníky, dále prostor může představovat potravní biotop žluny šedé, 
potenciálně i čápa černého.  

• Přes výše uvedené, negeneruje vymezení lokalit komplex negativních vlivů takové významnosti, aby generoval 
narušení celistvosti. Lze tedy konstatovat, že předmětná koncepce vymezením ploch změn nenarušuje celistvost 
EVL a PO Beskydy. 

2.2.2. Vyhodnocení koncepce z hlediska kumulativních vlivů 

Předmětem Změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je změna funkčního využití ve 25 lokalitách po různu 
rozmístěných ve správním obvodu města. Všechny lokality leží v EVL Beskydy (správní obvod města v EVL Beskydy cele leží), 6 
rozvojových ploch leží v ptačí oblasti Beskydy, při její jihozápadní hranici.  
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Požadavek změn využití vyplynul z požadavků vlastníků předmětných pozemků, na nichž jsou tyto plochy změn vymezeny. 
V několika případech je předmětem jen zesouladění faktického způsobu využití pozemků, tj. skutečného stavu s územním 
plánem. Celková výměra ploch změn činí cca 7,5 ha, faktický zábor ZPF pak okolo 4,5 ha, PUPFL 0,11 ha. 

Z hlediska hodnocení kumulativních vlivů koncepce je třeba zohlednit působení všech nově vymezených ploch na území 
soustavy NATURA 2000 a to i v kontextu jiných záměrů a koncepcí v řešeném území. Zde je nutno zmínit především stávající 
územní plán z roku 2009 (úprava již dříve schválené ÚPD z roku 2002, zpracované v intencích zákona č. 50/1976 Sb., v novém 
vyjádření dle nového stavebního - §188 zákona č. 183/2006 Sb.). V rámci něj je vymezen rozsah zastavitelných rozvojových 
ploch.  

Jedním z důležitých kriterií pro vyhodnocení významnosti a reálného předpokladu uplatnění rizik možné kumulace vlivů na 
EVL a PO Beskydy je demografický trend města, a to ve vztahu k vymezeným  zastavitelným plochám a rozsahu a tempu jejich 
naplnění. Zde se ukazuje, že  např. ploch individuálního bydlení v rodinných domech (BI) bylo v roce 2003 v ÚP vymezeno cca 
118 ha, přičemž aktuálně je z této výměry během 10 let naplněno pouhých 8% ploch. Současně lze konstatovat, že za 
posledních 10 let počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm klesl, má tedy zápornou bilanci a i když je v budoucnu 
předpokládán růst u měst této velikostní kategorie, nebude zřejmě nijak dramatický, neboť bude z velké části kompenzovat 
předchozí demografický trend poklesu obyvatel v minulosti. S přihlédnutím k těmto faktorům a skutečnostem, není 
v dohledné době možnost plošného zastavění v rámci stávajících vymezených zastavitelných ploch příliš pravděpodobná. 

Z hlediska kumulace negativních vlivů je ovšem nutno uvažovat zejména o zvýšeném tlaku individuální výstavby nad rámec 
zastavitelných ploch územím, především v krajinářsky atraktivních lokalitách s rozptýlenou zástavbou (tzv. pasekářského 
typu), například v oblasti Horních a Dolních Pasek, tedy do oblasti styku s PO Beskydy. Právě výstavba v takových lokalitách 
může mít za následek zvýšený úbytek lučních biotopů, zejména ovsíkových luk (6510) a také ohrožuje především zástupce 
obojživelníků zhoršováním migrační prostupnosti území.     

Zde by bylo s ohledem na vysokou nenaplněnost v rámci současného zastavitelného území města žádoucí, v budoucnu již 
další zastavitelné plochy nad současný rámec nevymezovat. Odůvodnění na základě § 55 odstavce 4 stavebního zákona 
v předmětném ÚP jednoznačně konstatuje, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na základě 
prokázání nemožnosti využít zastavitelných ploch již vymezených. S ohledem na jejich značnou nenaplněnost, je požadavek 
dalšího vymezování k zastavění neopodstatněný.  

2.2.3. Návrh konkrétních opatření k eliminaci případných negativních vlivů koncepce na lokality soustavy 
NATURA 2000 

Přestože z předmětné koncepce - Změny č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm nevyplývá možnost významně 
negativního vlivu na EVL a PO Beskydy a jejich předměty ochrany, byla z důvodu předběžné opatrnosti navržena některá 
dílčích opatření z hlediska eliminace případných negativních vlivů: 

Doporučujeme z ÚP vypustit následující plochy: 

• Obě plochy změny č 3, a to vzhledem  k jejich plošnému rozsahu a umístění do citlivé krajinářské polohy při rozhraní 
lesa a otevřené luční krajiny s vyvinutým ekotonovým lemem. Vymezení plochy generuje zábor přírodního stanoviště 
6510. Záborem dojde také k narušení ekotonového efektu, likvidaci meze a rozptýlené zeleně, co by možného 
potravního biotopu žluny šedé. Dále zastavěním území dojde ke zhoršení migrační prostupnosti pro obojživelníky. 

• Plochu č. 9, a to vzhledem k předpokladu záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510 a nad rámec 
hodnocení dle §45i i z důvodu, že je součástí lokálního biocentra. 

• Plochu č. 11, a to vzhledem k předpokladu záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510. 
Dále doporučujeme v rámci ÚP zredukovat rozsah následujících ploch: 

• Plochu č. 18, a to vzhledem k předpokladu záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510 

• Plochu č. 20, a to vzhledem k předpokladu záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510. 
Dále doporučujeme: 

• U plochy č.1 a 14 řešit odkanalizování území tak, aby nedocházelo ke znečištění okolních vodotečí a zbytečnému 
zatrubnění odovodňovacího příkopu, který je využíván v období jarních migrací k rozmnožování obojživelníků. U 
plochy č. 1 dále nedoporučujeme zbytečně zasahovat do zbytkového pásu dřevin ve východní části pozemku 
(kácení). 
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2.2.4. Shrnutí  a závěr 

Předmětem hodnocení zpracovaného ve smyslu §45i zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění byla koncepce - Změna č. 1 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. Koncepce je zpracována invariantně. 

Cílem hodnocení bylo zjistit, má-li předmětná koncepce významný negativní vliv na území soustavy NATURA, tj. evropsky 
významnou lokalitu Beskydy a ptačí oblast Beskydy.  

V rámci hodnocení byla také navržena doporučující opatření ke zmírnění případných negativních vlivů předmětné koncepce 
na EVL a PO. 

Předmětné hodnocení dospělo k závěru, že předložená koncepce nebude mít významný negativní vliv na celistvost a 
příznivý stav předmětů ochrany předměty ochrany výše jmenovaných EVL a PO. 

3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 

3.1. Zdůvodnění urbanistické koncepce 

Navrhovanou změnou č.1 Územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm nedochází k zásadní změně urbanistické koncepce 
platného územního plánu a jsou respektovány architektonické hodnoty širšího okolí řešeného území a krajinného rázu. Byl 
navržen regulativ pro plochu smíšenou specifickou SX pro lokalitu Z1/27 Rožnovský pivovar. 

 

Důraz je kladen na skutečnost, zda změny požadují transformaci území již územním plánem určeného k zastavění, leží 
v proluce nebo zda naproti tomu jde o rozšiřování zástavby do doposud nezastavitelných ploch, navíc v případech, kdy v okolí 
je dostatek návrhových ploch schválených v platném územním plánu, které nebyly doposud využity.  

Na základě pokynu pořizovatele v průběhu zpracování byly vyloučeny z posuzování dílčí změny č. Z1/15 a Z/25. 

V rámci změny č. 1 bylo aktualizováno zastavěné území města na základě podkladů poskytnutých pořizovatelem a katastru 
nemovitostí. Důvodem změny zastavěného území jsou části zastavitelných ploch, které byly zastavěny. 

3.1.1. Bydlení 

PLOCHY PRO BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ (BI) 

Lokalita změny č. Z1/1 (plocha 901) Horní Paseky, Sladské I, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka v návaznosti na zastavěné území. Plocha krajinné 
zeleně je situována v oplocené zahradě s rekreačním objektem. Lokalita se podle platného ÚP dotýká menší zalesněné 
plochy, která je ve skutečnosti i podle KN trvalý travní porost. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu. Tato změna využití byla 
navržena na základě požadavku vlastníka z důvodu potřeby změny funkčního využití z plochy pro rodinnou rekreaci na plochu 
pro bydlení individuální a upřesnění vymezené plochy. Vzhledem k tomu, že lokalita navazuje na zastavěné území – druhá 
strana komunikace je na jihu a západě zastavěná rodinnými domy, je vhodné za podmínky redukce plochy k zástavbě 
dostavět i zbývající stranu komunikace.  Správa CHKO Beskydy svůj souhlas podmiňuje respektováním podmínek 
doporučených v Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí (SEA) i v Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i (Natura 2000). 

• Změnu doporučujeme přijmout, plocha určená k zástavbě byla redukována a v navazujících řízeních budou 
 zohledněny tůně podél silnice využívané  k rozmnožování obojživelníků. Řešení odvodnění bez zbytečného 
zatrubnění příkopu a kácení dřevin ve východní části pozemku.  

Lokalita změny č. Z1/3  Dolní Paseky, U střelnice I, 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. 
Plocha je v blízkosti střelnice a zasahuje do pásma 50 m od lesa. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu a zasahuje do 
vzdálenosti 50 m od okraje stávajícího lesa. K umístění staveb do této vzdálenosti od lesa je podle §14 zákona č. 289/1995 
(lesní zákon) nutný souhlas orgánu státní správy lesů. Východní část lokality bezprostředně  navazuje na zastavěné území 
střelnice a zastavitelné území bydlení. Vzhledem k bezprostřednímu sousedství s areálem střelnice nelze vyloučit nadlimitní 
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zátěž hlukem. V předmětném území byl zjištěn výskyt populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - konflikt s §49 
a §50 zákona 114/92 Sb. Požadovaná rozsáhlá plocha je součástí území, které představuje typ krajiny tvořící vhodný přechod 
mezi městskou zástavbou a hornatějším zalesněným územím Veřovických vrchů. Plocha je spolu s širším okolím cenná také 
z krajinářského hlediska. Jedná se o území západně zvedajících se prostorných luk se sporadickou zástavbou, kdy jihozápadní 
část enklávy zahrnuje i starý ovocný sad, je dosud využívaná k hospodaření  a navazuje na tradici původního pasekářství – 
rozpor s §12 odst. 2- ochrana krajinného rázu, především s jeho estetickou a přírodní složkou. Návrh je v rozporu s 
doporučením hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA) i dle hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i“ 
(Natura 2000). Správa CHKO Beskydy s touto změnou nesouhlasí. 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 

Lokalita změny č. Z1/5  (plochy 904, 905) Na Láni, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Předmětné území leží v západní části města, v blízkosti městského hřbitova v poloze navazující na severu na stabilizovanou 
plochu bydlení individuálního. Pozemek leží uvnitř ochranného pásma veřejného pohřebiště je oplocen, slouží jako zahrada 
s objektem rekreační chaty. Inženýrské sítě jsou v dosahu, dopravně je území přístupné odbočkou ze silnice III/4868 vedoucí 
do Vidče a místní komunikaci za hřbitovem. Protože leží v pietním ochranném pásmu hřbitova, je třeba, aby využití bylo 
v souladu s pietním charakterem místa. Rozsah plochy byl redukován. 

• Změnu doporučujeme přijmout, rozsah plochy byl redukován. 

Lokalita změny č. Z1/6  (plocha 906) Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Bezprostředně navazuje na zastavěné území lokality v Horních Pasekách logicky souvisí s pozemkem nového rodinného 
domu. Skutečné využití je trvalý travní porost, nejedná se o les jak je uvedeno v platném ÚP. Pozemek je od západu oplocen 
a bude sloužit pro rozšíření zahrady za rodinným domem.  

• Změnu doporučujeme přijmout. 

Lokalita změny č. Z1/7  (plochy 907, 556) Kulišťákova, k.ú. Tylovice 

Plocha změny v jihovýchodní části města se nachází ve svažité poloze při okraji zastavěného území. V současnosti se jedná 
o nezpevněnou komunikaci v bezprostřední návaznosti na obytnou zástavbu (rodinný dům). Změna sleduje zrušení plochy 
jako veřejného prostranství a její přidání ke stávajícímu funkčnímu využití individuálního bydlení – zahrady u domu vlastníka, 
který změnu iniciuje. Napojení plochy BI30 bude realizováno po pozemku vlastníka  návrhové plochy BI (parc.č.539/1 a 539/3) 
v k.ú. Tylovice , z místní komunikace.  

• Změnu doporučujeme přijmout. 

Lokalita změny č. Z1/11  Chlacholov, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita přiléhá od západu ke stávající zástavbě volně stojících rodinných domů. Je dotčena průběhem ochranného 
a bezpečnostního pásma VTL plynu. Je tvořena polokulturní loukou (pastvinou). Předpoklad záboru plochy s možným 
výskytem přírodního stanoviště, jež je předmětem ochrany v rámci EVL. Pozemek by zasahoval do nezastavěného území, 
přičemž v okolí se nacházejí dostatečné plochy doposud nevyužitých návrhových ploch pro bydlení. Plocha je součástí území 
přecházejícího přes pohledový horizont, jenž dělí zastavitelné a už zastavěné území od volné zemědělské krajiny s ojedinělou 
rozptýlenou zástavbou. Tato enkláva, spolu s širším okolím zahrnuje louky s rozptýlenou zelení, která vedle nezanedbatelné 
estetické hodnoty, má také mnohem vyšší ekostabilizační funkci. Právě v chráněných územích by i v jinak urbanizovaném 
prostředí měly zůstat zachovány „zelené plochy“, které mj. umožňují existenci např. lučních a polních druhů rostlin 
a živočichů. Volné louky zde mají výrazný krajinotvorný význam. Rozrůstání zástavby na úkor volné krajiny je v rozporu 
s posláním CHKO – konflikt §12 odst. 2- ochrana krajinného rázu, především s jeho estetickou hodnotou. Správa CHKO 
Beskydy s touto změnou nesouhlasí. 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 

Lokalita změny č. Z1/12  (plochy BI – stav)  Horní Paseky, U Kantorka, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita v Horních Pasekách, v návaznosti na zastavěné území – tvoří proluku v záhumenní poloze za zástavbou rodinných 
domů. V katastru nemovitostí  je pozemek veden jako zahrada a ve skutečnosti je tak i využíván. Zařazení plochy do stávající 
plochy BI bylo přehodnoceno. 
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• Změnu doporučujeme přijmout. 

Lokalita změny č. Z1/13  (plochy 911, 913) Kramolišov, Nad zahrádkami, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Území v oblasti Kramolišova  v poloze nad městem v mírném sklonu k západu až k severozápadu. Lokalita leží v zastavitelném 
území určeném pro plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady RZ v návaznosti na zastavěnou plochu bydlení na 
severu a zastavitelnou plochu na východě.  Lokalita je dopravně napojena z ulice Kramolišov. Jedná se o změnu funkčního 
využití již vymezených zastavitelných ploch bez nových záborů zemědělské půdy. Zbývající plocha RZ 911 bude obsloužena ze 
stávajících komunikací a sítí. Vzhledem k tomu, že lokalita navazuje na zastavěné území na severu – druhá strana komunikace 
na východě je určená k zastavění rodinnými domy, je vhodné za podmínky obestavět i západní stranu komunikace. 

• Změnu doporučujeme přijmout, v dalších stupních řízení podle SZ bude doloženo, že v chráněném venkovním 
prostoru staveb bude zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku z dopravy na pozemních komunikacích 
stanovených pro chráněný venkovní prostor staveb a denní a noční dobu v § 12 odst.1, 3 a příloze č.3, části A) 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Lokalita změny č. Z1/14  (plochy 914, K - stav) Horní Paseky, Sladské II, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokality v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka. Lokalita v návaznosti na zastavěné území 
a zastavitelné území. V současnosti se jedná o odlesněný  a nevyužívaný pozemek, který jižní částí bezprostředněnavazuje na 
plochu Z/1. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu. Lokalita 14 ze severu bezprostředně navazuje na lokalitu 1, jedná se o 
lesoluční součást svažitého území, v současnosti již odlesněného. Vzhledem k tomu, že lokalita navazuje na zastavěné území – 
druhá strana komunikace je na západě zastavěná rodinnými domy a na severu navazuje na zastavitelné území, je vhodné za 
podmínky redukce plochy k zástavbě dostavět i zbývající stranu komunikace.  Stejně, jako u plochy lokality 1 souhlasí Správa 
CHKO Beskydy se zařazením plochy dle návrhu za předpokladu splnění podmínek doporučených v Posouzení vlivu ÚPD na 
životní prostředí (SEA) i v Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i (Natura 2000). 

• Změnu doporučujeme přijmout, plocha určená k zástavbě byla redukována a v navazujících řízeních budou 
 zohledněny tůně podél silnice využívané  k rozmnožování obojživelníků. Řešení odvodnění bez zbytečného 
zatrubnění příkopu. 

Lokalita změny č. Z1/16  Tylovické Horečky III, k.ú. Tylovice 

Jedná se o mírně svažitý pozemek s jihozápadní orientací v návaznosti na rodinný dům. Navrhovaný stav je bydlení 
individuální. Lokalita sousedí s ochranným pásmem NKP Valašského muzea v přírodě a leží v lokálním biocentru soustavy 
ÚSES. V současnosti pozemek není oplocen a stojí na něm rekreační chatka. Využití pro bydlení nelze doporučit, využití  by 
bylo v rozporu s režimem lokálního biocentra. Plocha se nachází v jihovýchodní části města a je součástí katastrálního území 
Tylovice. Jedná se o pozemek na samém okraji zastavěného území nacházející se ve vyvýšené poloze jihozápadního svahu 
Tylovických horeček. Neoplocený pozemek v současnosti slouží jako zahrada rekreačního charakteru s chatkou a je víceméně 
celý zatravněný. Plocha je vedena jako přírodní a stejně jako u lokality č.9 (Z1/9) a lokality č.10 (Z1/10) je součástí lokálního 
biocentra. Navrhuje se změna využití na plochu bydlení individuální. Návrh je v rozporu s doporučením hodnocení „Posouzení 
vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA) – „návrh je součástí lokálního biocentra“. Dle hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i“ 
(Natura 2000) – je „funkční náplň v rozporu s režimem biocentra“. Návrh je v rozporu s ustanovení § 4 odst. 1 zákona. 
Vzhledem k tomu, že lokalita navazuje na zastavěné území – druhá strana komunikace je na jihu a západě zastavěná 
rodinnými domy, je vhodné za podmínky redukce plochy k zástavbě dostavět i zbývající stranu komunikace.  Správa CHKO 
s touto změnou nesouhlasí. 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 

Lokalita změny č. Z1/17 Dolní Paseky, U střelnice II, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zástavba území v oblasti Dolních Pasek v návaznosti na rodinný dům na jihovýchodním svahu u polní cesty na Putýrky 
v blízkosti střelnice. Změnu na plochu bydlení nelze doporučit z důvodu záboru přírodního stanoviště při hranici s lesem. 
Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu. Tato plocha z východu navazuje na zamítanou plochu 3, leží celá v ochranném pásmu 
lesa, tvoří tak důležitý ekoton. Zastavěním plochy by došlo m.j. ke zhoršení migrační propustnosti území. Návrh je v rozporu 
s doporučením hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA). Správa CHKO s touto změnou nesouhlasí. 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 

Lokalita změny č. Z1/18  (plocha 918) Hážovice, k.ú. Hážovice 
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Jedná se o lokalitu navazující ze dvou stran na stávající zástavbu Hážovic při severním okraji rozptýlené obytné zástavby. 
Území se mírně svažuje k jihu až k jihozápadu. Plocha návazuje na zastavěné území na jihu a východě, přednostně využívá 
proluku v zastavěném území s dobrou návazností na technickou a dopravní infrastrukturu. Plocha navazuje na zastavěné 
území a je od něj oddělena pouze remízem. Plocha, směrem severním, značně vystupuje do pohledově exponované volné 
krajiny, z jihu je území zatíženo el. vedením. Z tohoto důvodu je pro zástavbu uvolněna pouze část území a to vzhledem 
k záboru plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510. Velikost  plochy byla redukována. Se změnou souhlasí  
Správa CHKO Beskydy i Krajský úřad Zlínského kraje OŽP. 

• Změnu doporučujeme přijmout, plocha byla redukována. 

Lokalita změny č. Z1/19  (plochy 915, 919) U bývalého statku I, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Pozemek navazující na zastavěné území, leží v zastavitelném území. Změna využití plochy o výměře 180 m
2
  pro rozšíření 

zahrady rodinného domu vlastníka, který změnu iniciuje. 

• Změnu doporučujeme přijmout. 

Lokalita změny č. Z1/21  (plochy BI - stav, 925) U bývalého statku II, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zohlednění stávajícího stavu, pozemek je částečně zastavěn rodinným domem, sousední parcela je využívána jako zahrada -  
plocha stabilizovaná, leží uvnitř hranic zastavěného území, částečně zastavitelného území, navazuje na výrobní areál 
bývalého školního statku. Využití plochy bylo přehodnoceno na BI vzhledem ke stávajícímu využití a vzhledem k nesouhlasu 
vlastníků v podnikatelském areálu. Lokalita je převážně zastavěná, ve zbývající části se jedná se o změnu funkčního využití 
ploch bez nových záborů zemědělské půdy.  

• Změnu doporučujeme přijmout. 

Lokalita změny č. Z1/22  (plocha BI - stav) U bývalého statku III, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zohlednění stávajícího stavu, pozemek je využíván jako zahrada, leží v zástavbě mezi rodinnými domy v ploše přestavby pro 
drobnou výrobu a skladování v blízkosti areálu bývalého školního statku. Jedná se o zohlednění stávajícího stavu. Plocha byla 
přehodnocena vzhledem ke stávajícímu využití plochy a vzhledem k nesouhlasu vlastníků v podnikatelském areálu.  

• Změnu doporučujeme přijmout. 

Lokalita změny č. Z1/26  Láz, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita navazuje na severu na zastavitelnou plochu bydlení. Pozemek by zasahoval do nezastavěného území, přičemž v okolí 
se nacházejí dostatečné plochy doposud nevyužitých návrhových ploch pro bydlení. Z urbanistického hlediska, kompaktnosti 
zástavby a krajinného rázu je další zásah do zemědělských ploch nevhodný. 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 

3.1.2. Rekreace 

PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ – ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY (RZ) 

Lokalita změny č. Z1/9 Tylovické Horečky I, k.ú. Tylovice 

Plocha se nachází v jihovýchodní části města a je součástí katastrálního území Tylovice. Jedná se o pozemek na samém okraji 
zastavěného území nacházející se ve vyvýšené poloze jihozápadního svahu Tylovických horeček. Pozemek představuje 
polokulturní louku, která navazuje  na starou úvozovou cestu. Plocha je vedena jako přírodní a je součástí prvků ÚSES – 
lokálního biocentra. Navrhuje se změna využití na plochu rekreace. Návrh je v rozporu s doporučením hodnocení „Posouzení 
vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA) – „návrhem dojde k záboru přírodního stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až 
podhůří a je součástí lokálního Biocentra“. Dle hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i“ (Natura 2000) – je „funkční náplň 
v rozporu s režimem biocentra“. Návrh je v rozporu s ustanovení § 4 odst. 1 zákona. Správa CHKO Beskydy s touto změnou 
nesouhlasí. 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 
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Plocha č. Z1/10 Tylovické Horečky II, k.ú. Tylovice 

Plocha se nachází v jihovýchodní části města a je součástí katastrálního území Tylovice. Jedná se o pozemek na samém okraji 
zastavěného území nacházející se ve vyvýšené poloze jihozápadního svahu Tylovických horeček. I když je pozemek plochy 
v současnosti užíván  jako zahrada a je oplocen, je plocha vedena jako přírodní. Stejně jako u lokality č.9 (Z1/9) je pozemek 
součástí lokálního biocentra. Návrh na změnu využití na plochu rekreace představuje „sesouladění“ stávajícího stavu. Návrh 
je v rozporu s doporučením hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD na životní prostředí“ (SEA) – „návrh je součástí lokálního 
biocentra“. Dle hodnocení „Posouzení vlivu ÚPD dle§ 45i“ (Natura 2000) – je „funkční náplň v rozporu s režimem biocentra“. 
Návrh je v rozporu s ustanovení § 4 odst. 1 zákona. Správa CHKO Beskydy s touto změnou nesouhlasí. 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 

3.1.3. Občanské vybavení 

PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM (OX) 

Lokalita změny č. Z1/8  (plocha 908) Pod skládkou, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Jedná se o přemístění psího útulku na ploše krajinné zeleně u bývalé skládky z důvodu špatného technického stavu stávajícího 
útulku a jeho umístění na vedení vysokotlakého plynu. Pozemek leží na navážkách s náletovými dřevinami pod 
rekultivovaným tělesem bývalé skládky, krajinná zeleň zde není příliš kvalitní.  

• Změnu doporučujeme přijmout. 

3.1.4. Smíšené využití 

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ (SO.1) 

Lokalita změny č. Z1/2  (plochy SO.1, P*, DS – vše stav)  za Hotelem AGH, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plocha občanského vybavení za stávajícím hotelem, v centrální části města leží částečně v zastavěném a částečně 
v zastavitelném území území. V územním plánu bylo tudy vedeno komunikační propojení ulic Palackého a Partyzánské. 
Vzhledem k funkčnímu obchvatu centra by další komunikace vnesla další individuální dopravu do centra. Toto potvrzuje 
i řešení Generelu dopravy z 02/2013.  Plocha navazuje na stávající areál, proto je změna v souladu s využitím centra. Jedná se 
o změnu funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch bez nových záborů zemědělské půdy. 

• Změnu doporučujeme přijmout. 

Lokalita změny č. Z1/4  (plochy SO.1 - stav, DS – stav, 903) Paláčkův mlýn, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plocha s objektem bývalého mlýna v centrální části města leží částečně v zastavěném a částečně v zastavitelném území. 
V územním plánu bylo tudy vedeno komunikační propojení ulic Palackého a Vzhledem k funkčnímu obchvatu centra by další 
komunikace vnesla další individuální dopravu do centra. Toto potvrzuje i řešení Generelu dopravy z 02/2013. Plocha 
předpokládá opravu stávající budovy Paláčkova mlýna, který je v současnosti nevyužitý, změna na SO.1 je v souladu s využitím 
centra. Jedná se o změnu funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch bez nových záborů zemědělské půdy a bude 
tak umožněna rekonstrukce bývalého Paláčkova mlýna pro funkce vhodné do centra města. 

• Změnu doporučujeme přijmout. 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ (SO.3) 

Lokalita změny č. Z1/20 Horní Paseky - Bačová, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Mírně svažité území se sklonem k jihovýchodu v Horních Pasekách. Plocha leží v území rozvolněné zástavby v návaznosti na 
zastavěné území, slouží jako zázemí domu vlastníka, který změnu iniciuje.  Je požadována změna plochy trvalého travního 
porostu pro využití na zemědělskou usedlost a rodinnou farmu. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu. Z důvodu nesouhlasu 
dotčeného orgánu - KÚ Zl. kraje odboru životního prostředí nelze lokalitu doporučit ke změně využití vzhledem k záboru 
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plochy s možným výskytem přírodního stanoviště 6510, které zde tvoří kvalitní, druhově velmi bohaté porosty, přičemž 
v blízkém okolí lokality je potvrzen výskyt zvláště chráněného druhu – vstavače mužského (Orchis mascula). 

• Změnu doporučujeme vypustit z ÚP. 

Lokalita změny č. Z1/23  (plocha SO.3 – stav) U Sladského potoka I, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka nedaleko Ostravské cesty na severu města. Jedná 
se o zohlednění stávajícího stavu. Změna je navržena proto, že v platném územním plánu je předmětný pozemek ponechán 
v plochách zemědělských. Pozemky jsou přitom již zastavěné rodinným domem a ve skutečnosti se jedná o zastavěné území. 
Nejedná se o novou zastavitelnou plochu, ale o uvedení územního plánu do souladu se stávajícím stavem - změna plochy 
s rozdílným způsobem využití z plochy zemědělské na stabilizovanou plochu smíšenou obytnou vesnickou (SO.3).  

• Změnu doporučujeme přijmout. Jedná se o uvedení do souladu stavu a územního plánu. 

Lokalita změny č. Z1/24  (plocha 924) U Sladského potoka II, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita v Horních Pasekách v údolí Sladského potoka. Jedná se o využití proluky mezi dvěmi rodinnými domy. Pozemek je 
vhodné využít v souladu s okolní zástavbou pro plochu smíšenou vesnickou. Lokalita je vhodná pro volně stojící RD o nejvýše 
2 nadzemních podlažích. Lokalita leží nad CHLÚ zemního plynu.  

• Změnu doporučujeme přijmout.  

PLOCHY SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ (SX) 

Lokalita změny č. Z1/27  (plocha 927) Rožnovský pivovar, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Areál pivovaru leží v zastavěném území, nejedná se o novou zastavitelnou plochu. V platném územním plánu je tato plocha 
vedena jako stabilizovaná plocha - průmyslová výroba a sklady VP. Vzhledem k rozšíření funkcí v rámci areálu pivovaru po 
rekonstrukci je změna využití na smíšené plochy specifické odpovídající dnešnímu využití (výroba, pivnice, kavárna, pivní 
lázně). Transformací dotčené plochy nebude narušena urbanistická koncepce územního plánu a bude posílena možnost 
nabídky služeb pro rozšíření cestovního ruchu.   Jedná se o změnu funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch bez 
nových záborů zemědělské půdy.  

• Změnu doporučujeme přijmout , v dalších stupních řízení podle SZ bude doloženo, že v chráněném venkovním 
prostoru staveb bude zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku z dopravy na pozemních komunikacích 
stanovených pro chráněný venkovní prostor staveb a denní a noční dobu v § 12 odst.1, 3 a příloze č.3, části A) 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

3.2. Zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury 

3.2.1. Dopravní infrastruktura 

Je navrženo zrušení  plánovaného komunikačního propojení ulic Partyzánská – Palackého.  Nové propojení vytváří atraktivní 
variantu k existujícímu komunikačnímu tahu Bayerova – Nádraží – 5.května, resp. Nábřeží Dukelských hrdinů – Nádražní – 
Bayerova a dá se tedy očekávat výrazný nárůst průjezdné, tedy zbytné dopravy v území bezprostředně přiléhajícímu 
k centrální části města. Tato skutečnost je potvrzena i v návrhu Generelu dopravy města Rožnov pod Radhoštěm (2013), 
z jehož závěrů vyplývá, že celkový nárůst automobilové dopravy v tomto území je cca 3.000 voz./24 hod. Navíc nová průsečná 
křižovatka Bezručova – nábřeží Dukelských hrdinů, resp. její vzdálenost od nejbližších světelně řízených křižovatek sníží 
celkovou výkonost silnice I/35, která se již dnes potýká s nízkou úrovní kvality dopravy.  

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE 
Obsluha nových lokalit bude vedena po stávajících obslužných komunikacích, popřípadě jejich prodloužením. 
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3.2.2. Technická infrastruktura 

Vzhledem k tomu, že lokality změny č. 1 navazují na zastavěné území nebo leží v zastavěném území bude zásobování vodou, 
elektřinou, plynem a odkanalizování realizováno napojením na stávající sítě, popřípadě jejich prodloužením. 

3.2.3. Územní systém ekologické stability 

Dílčí změny Z1/9, Z1/10, Z1/16 zasahují do lokálního biocentra vymezeného v platném územním plánu. Změna využití ploch 
přírodních na plochy individuální rekreace a bydlení je v rozporu s požadavky č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a 
zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

3.2.4. Dobývání nerostů 

Na území města Rožnov pod Radhoštěm zasahují výhradní ložiska nerostných surovin s vymezenými CHLÚ a DP: 

- ložisko černého uhlí a zemního plynu s vymezeným CHLÚ Čs. část Hornoslezské pánve (ID 14400000) 

- ložisko zemního plynu s vymezeným CHLÚ Rožnov pod Radhoštěm I. (ID 23860000) se stanoveným dobývacím prostorem 
Rožnov pod Radhoštěm (ID 40053). 

- ložisko zemního plynu s vymezeným CHLÚ Rožnov pod Radhoštěm (ID 22410000)  

Dílčí změny Z1/1, Z1/6, Z1/12, Z1/20, Z1/23, Z1/24 s ohledem na charakter a hloubku uložení chráněných ložiskových struktur 
nepředstavují překážku ve využití ložisek zemního plynu. 

3.3. Limity v území 

Ochranná pásma silniční dopravy 

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací 

Ochranná pásma vodních zdrojů 

Ochranná pásma plynovodů 

Ochranné pásmo elektrického vedení 

Ochranné pásmo komunikačního vedení 

 

Z hlediska péče o archeologický fond je celé řešené území města považováno za území s archeologickými nálezy, a proto musí 
být respektováno ustanovení § 22 odst.2 a následujících zákona o státní památkové péči. 

 

4. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch 

Požadavky návrhů změny č. 1 jsou porovnány se stávající celkovou nabídkou ploch dané kategorie.  Rovněž je stanoveno, jaký 
podíl změn je navrhován na dosud nezastavitelných plochách. 

NÁVRHOVÉ PLOCHY 

V ÚZEMNÍM  PLÁNU Z ROKU 2002   K 1. 3. 2013 

BH - návrh:  11,27 ha  11,27 ha (beze změny) 

BI - návrh:  117,93 ha  108,40 ha (úbytek 9,53 ha =  8%) 

SO.2 - návrh:  11,99 ha   11,49 ha (úbytek 0,50 ha =  4%) 

SO.3 - návrh:   4,32 ha   3,72 ha (úbytek 0,60 ha = 14%) 
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Využitelnost značné části zastavitelných ploch v platném územním plánu je omezená vedením technických sítí, které nejsou 
reálně přeložitelné. V důsledku toho dochází ke zatížení zastavitelných pozemků omezením organizace zástavby, vedení 
komunikací, nemožnost části ploch zastavět budovami (povinnost zajistit přístup k sítím).    

Příklad zastavitelných ploch bydlení zatížených OP a BP technických sítí: 

OP VVN vedení elektřiny 220kV - 101, 183  

OP VVN vedení elektřiny 110kV - 191, 193 

OP VN vedení elektřiny 22 kV - 11, 12, 21, 22, 110, 120, 146, 150, 172, 220, 250, 320, 385 

Celková výměra návrhových ploch BI, O, OS, SO.2, SO.3, SX, VD a VP, zatížených OP vedení elektřiny: 14,02 ha (z toho BI 
10,3 ha) 

OP VTL vedení plynu - 140, 141, 160, (OP 4m na obě strany) 

BP VTL vedení plynu – k využití se vyjadřuje správce sítí 

Celková výměra návrhových ploch BH, BI, O, OS, SO.2, SO.3, SX, VD a VP, zatížených OP plynovodu: 1,61 ha (v tom BH a BI 
1,03 ha) 

Celková výměra návrhových ploch BH, BI, O, OS, SO.2, SO.3, SX, VD a VP, zatížených bezpečnostním pásmem plynovodu 10,98 
ha. 

 

Nové zastavitelné plochy byly posuzovány z těchto hledisek – návaznost na zastavěné území, prostorová návaznost ploch 
vzájemně nekolidujících funkcí, přednostní využití proluk a enkláv v zastavěném území, zachování kompaktního tvaru sídla, 
rovnoměrnost plošného rozvoje sídel ochrana  krajinného rázu, absence střetů s limity využití území a dobrá návaznost na 
infrastrukturu, dopravní dostupnost. Důraz je kladen taktéž na skutečnost, zda změny požadují transformaci území 
již územním plánem určeného k zastavění, nebo zda jde o rozšiřování zástavby do doposud nezastavitelných ploch.  

 

Potřeba zastavitelných ploch pro bydlení vychází z Rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními 
zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součásti 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm: 

Prognóza bydlení do roku 2026 

Předpokládaná roční intenzita odpadu bytů (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)   0,21 % 

Předpokládaný odpad bytů do cílového roku (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 203,301 bytů 

Předpokládaný roční pokles zalidněnosti bytů (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)   0,6 % 

Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)   80 % 

Podíl nových bytů v rodinných domech (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)   90 % 

Průměrná velikost pozemku rodinného domu (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)  950 m2 

Podíl navýšení velikosti pozemku z hlediska dalších funkčně propojených ploch (předpoklad IRI,  

vstupní údaj kalkulačky URBANKA)         20 % 

Podíl velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě na velikosti pozemku pro rodinný dům  

(předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)       20 % 

Rezerva - nedostupnost pozemků (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)    70 % 

Celková potřeba nových bytů (vypočteno, kalkulačka URBANKA)      580 bytů 

Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA)    82,75 ha 

Dle RURÚ byl vyhodnocen jako silná stránka rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu 
obyvatel (soudržnost obyvatel území). 

 

Plochy bydlení individuálního 

V platném územním plánu je celkem 386,25 ha ploch pro bydlení BI, z toho nevyužitých je 108,40 ha. 

Návrh změny č. 1 nárokuje 0,65 ha na doposud nezastavitelných plochách, což představuje 0,17 % území určených pro 
bydlení. Na plochách zastavitelných v platném územním plánu pro jinou funkci je navrženo 0,45 ha. 

Požadované rozšíření do nezastavitelných ploch odpovídá zhruba 0,6 % celkové nabídky volných území pro bydlení.  
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Tento nárůst lze odůvodnit velkým podílem pozemků znehodnocených vedením technických sítí (vysokotlaký plyn, elektrické 
vedení VVTL a VTL, viz výše) a jejich ochranných pásem na dosud nevyužitých plochách pro bydlení či nevybudovanou 
dopravní a technickou infrastrukturou, které pro investory (kromě nevyjasněných vlastnických vztahů, které ÚP neřeší) 
znevýhodňují využití pozemků v nabídce územního plánu před pozemky, u nichž se vyžaduje změna.  

Nově vymezené plochy doporučené k přijetí se týkají ploch pro rozšíření zahrad objektů bydlení (0,17 ha), zastavění proluk 
a pozemků doplňujících existující zástavbu, navazujících na zastavěné území. 

Celkový nárůst ploch pro bydlení na dosud nezastavitelných plochách změnou č. 1 o 0,17 % je přijatelný a nebude znamenat 
v celoměstském měřítku narušení systému bydlení. 

 

Plochy občanské vybavenosti specifických forem OX 

Do této kategorie jsou zařazeny v platném ÚP pouze jmenovitě specifické plochy pro konkrétní stávající využití. Vymezení 
nové plochy lze odůvodnit tím, že žádná návrhová plocha pro občanskou vybavenost specifických forem OX není v ÚP 
vymezena. Pro potřeby psího útulku je navrženo vymezení 0,07 ha.  

 

Plochy smíšené obytné vesnické SO.3 

V platném územním plánu je celkem 3,72 ha návrhových ploch smíšených obytných vesnických SO.3 . 

Jedna plocha změny  na SO.3 (Z1/24) o výměře 0,1 ha tvoří 2,6 % ze zastavitelných ploch SO.3 a lze ji odůvodnit tím, že je 
prolukou mezi dvěma plochami smíšenými obytnými vesnickými se zástavbou rodinných domů. Její zástavba je vhodným 
doplněním území. 

5. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 
včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

5.1. Návaznosti na okolní obce a koordinace vzájemných vztahů 

Řešení změny č. 1 nemá dopad z hlediska širších územních vztahů na území sousedních obcí.. 

5.2. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PUR ),která byla schválena usnesením vlády České republiky dne 20. 7. 2009- č. 
usnesení 929.  

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření předpokladů k zabezpečení udržitelného rozvoje území. V územně plánovací 
dokumentaci je nutno respektovat rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti a koridory a plochy dopravní a 
technické infrastruktury, stanovené PUR.  

Je nutno respektovat v PUR stanovené zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování, zejména:  

• Priorita (14)  

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území, včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny...  

Vzhledem k negativnímu vlivu na krajinný ráz a přírodní hodnoty nebyly doporučeny plochy Z1/3, Z1/9, Z1/10, Z1/16, Z1/17 a 
Z1/20. 

• Priorita (19)  

... Hospodárně využívat zastavěné území....a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesnické půdy) a 
zachování veřejné zeleně...  

 (Přednostně využít proluky v zastavěném území, plochy vhodné pro přestavbu nebo pro změnu funkčního využití. Nově 
navržené plochy pro zástavbu přednostně umisťovat v návaznosti na zastavěné území).  

Dílčí změna funkčního využití Z1/4 – Paláčkův mlýn z plochy dopravní infrastruktury (DS) na plochu smíšenou v centrální zóně 
(SO.1), umožní nové využití stavby a okolní plochy. Přednostně byly zapracovány změny, které jsou změnou využití 
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zastavěných (Z1/21, Z1/27) a zastavitelných ploch (Z1/13), popřípadě lokality v návaznosti na zastavěné území a proluky 
v zastavěném území (Z1/12, Z1/24). 

• Priorita (20)  

Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter území, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně 
navrhnout potřebná kompenzační opatření. Respektovat veřejné zájmy formou důsledné ochrany ..lokalit soustavy Natura 
2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, CHOPAV, ZPF, PUPFL. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 
respektování ÚSES..., pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování 
rozmanitosti venkovské krajiny... Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

Plochy změn, které by narušily lokality soustavy Natura 2000 nebyly doporučeny k zapracování do územního plánu. 

• Priorita (22)  

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (cykloturistiky, lyžařských 
běžeckých tratí, agroturistiky, poznávací turistiky) při zachování a rozvoji hodnot území.  

Změna funkčního využití území Rožnovského pivovaru Z1/27 z ploch průmyslové výroby a skladů (VP) na plochy smíšené 
specifické (SX) vytváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. 

Z důvodu nutnosti řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území je celé území města Rožnov pod Radhoštěm (tj. 
katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice a Tylovice) zařazeno do specifické oblasti SOB2 Specifická oblast 
Beskydy. V navrhovaném řešení zohlednit dotčení řešeného území požadavky vyplývající ze specifické oblasti Beskydy SOB2. 

Z PUR vyplývají pro specifickou oblast Beskydy SOB2 tyto úkoly pro územní plánování:  

-vytvářet podmínky pro umisťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky  

Dílčí změna Z1/27 - využití Rožnovského pivovaru. 

-vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem  

Nebylo předmětem změny č. 1. 

-vytvářet podmínky pro rozvoj systému přeshraničních tras a cyklistických tras 

Nebylo předmětem změny č. 1. 

-vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace  

Přestavba Rožnovského pivovaru. 

 

5.3. Požadavky vyplývající ze zásad územního rozvoje:  

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZUR) byly vydány Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 10.9.2008, 
č.usnesení 0761/Z23/08. Aktualizace ZUR byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 12.9.2012 pod  č.usnesení  
0749/Z21/12  s nabytím účinnosti 5.10.2012. 

Pro řešené území vyplývá z aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje požadavek na respektování a upřesnění :  

•  priority územního plánování vyplývající z aktualizace ZÚR pro změnu č.1: 
 

1)„Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje.“ 

Změna č.1 územního plánu v rámci vymezení ploch RZV dbá na vyváženost potřeb obyvatel v rámci zastavěného území a 
potřeb životního prostředí včetně stabilního hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti města Rožnova pod Radhoštěm. 

3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských činností v území 
regionů se soustředěnou podporou státu 

Změnou č.1 ÚP je umožněn rozvoj pivních lázní nadregionálního významu (lokalita č.Z1/27). 

 (6) „Podporovat péči o typické a výjimečné přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky 
území, přispívají k jeho snadné identifikaci a posilují vztah obyvatelstva kraje ke zvolenému životnímu prostoru.“ 

Řešení změny č. 1 ÚP je v souladu s principy krajinného rázu. Lokality, které by vedly k urbánní fragmentaci přilehlé krajiny 
byly vypuštěny. Byly splněny podmínky CHKO Beskydy. 

(9) „Podporovat územní zajištění a přiměřené využívání veškerých přírodních, surovinových, léčivých a energetických zdrojů v 
území kraje.“ 
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Ložisková území nacházející se v řešeném území nejsou řešením změny č.1 ÚP ohrožena. 

(10) „Považovat zemědělský půdní fond (ZPF) za jedno z nejvýznačnějších přírodních bohatství území kraje a za nezastupitelný 
zdroj ekonomických přínosů kraje.“ 

Ve změně č.1 ÚP respektováno. 

•  koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území  
Řešení změny č.1 ÚP je v souladu s požadavky na přírodě šetrné formy využívání území a požadavky na ochranu CHKO, 
nepřipouští funkčně konkurenční územní zásahy, 

•  rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko  
Úkoly pro územní plánování plynoucí z rozvojové oblasti nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko jsou změnou č.1 ÚP 
Rožnov pod Radhoštěm respektovány. 

•  plochy a koridory dopravní infrastruktury nadmístního významu – letiště a heliporty - krajský heliport Rožnov pod 
Radhoštěm (vymezeno jako VPS L03)  

Požadavky vyplývající z aktualizace ZÚR ZK Rožnov pod Radhoštěm jsou zapracovány v Územním plánu Rožnov pod 
Radhoštěm. Změna č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm tyto požadavky respektuje. 

•  plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu – elektrické vedení VVN + TR110 kV/220 kV Zubří-
Hutisko (vymezeno jako VPS E11)  

• Požadavek vyplývající z aktualizace ZÚR ZK elektrické vedení VVN + TR110 kV/220 kV Zubří-Hutisko je zapracován v 
Územním plánu Rožnov pod Radhoštěm. Změna č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm tento požadavek respektuje.plochy 
a koridory územního systému ekologické stability – nadregionální biocentrum 103-Radhošť-Kněhyně (vymezeno jako 
VPO PU09), nadregionální biokoridor 145-Radhošť-Kněhyně-K144 (vymezeno jako VPO PU17), regionální biocentrum 
134-Kamenárka (vymezeno jako VPO PU81), regionální biocentrum 132-Kluzov (vymezeno jako VPO PU79), 
regionální biokoridor 1567-Kluzov-Střítež (vymezeno jako VPO PU149), regionální biokoridor 1568-Adámky-Kluzov 
(vymezeno jako VPO PU150)  

Požadavky vyplývající z aktualizace ZÚR ZK na plochy a koridory ÚSES jsou zapracovány v Územním plánu Rožnov pod 
Radhoštěm. Změna č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm tyto požadavky aktualizace ZÚR ZK respektuje.  

•  území speciálních zájmů – plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu – Pustevny-
Radhošť  

Plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu – Pustevny-Radhošť jsou změnou č. 1 respektovány. 

•  cílové charakteristiky krajiny – krajinný celek Rožnovsko, krajinný prostor Rožnov, krajina zemědělská s lukařením  
ÚP je v souladu – viz hlavní výkres  

Požadavky vyplývající ze ZÚR ZK jsou zapracovány v Územním plánu Rožnov pod Radhoštěm. Změna č. 1 ÚP Rožnov pod 
Radhoštěm tyto požadavky aktualizace ZÚR ZK respektuje.  

• V aktualizaci ZÚR ZK byla vypuštěna plocha výhledové vodní nádrže Rožnov (Rožnovská Bečva) 
Ve změně č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm je plocha územní rezervy pro vodní nádrž Rožnov (Rožnovská Bečva) vypuštěna.  

 
Návrh změny č. 1 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm je v souladu s aktualizací ZÚR ZK. 

6. Vyhodnocení splnění požadavků zadání územního plánu 

Zadání Změny č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm schválilo Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 11. 9. 
2012. Změnou č. 1 došlo k aktualizaci zastavěného území k 31. 1. 2013 na základě podkladu poskytnutého pořizovatelem. 
Plochy, které byly zastavěny byly převedeny do ploch stabilizovaných.  

Na základě pokynu pořizovatele v průběhu zpracování byla vyloučena z posuzování dílčí změna č. Z1/15 a Z/25. dílčí změna 
Z1/3 byla zmenšena o parcely č. 2608/7, 2667/1, 2667/8, 2669/10. 

6.1.1. Splnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů 

U lokalit, které jsou předmětem změny, byly zohledněny požadavky vyplývají z UAP, a respektovány limity využití v území a 
hodnoty v území.  
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6.1.2. Splnění požadavků na rozvoj území obce 

Změnou č. 1 bylo řešeno rozšíření zastavitelného území města Rožnova pod Radhoštěm, dále bylo aktualizováno zastavěné 
území. V souvislostí s aktualizací zastavěného území byly aktualizovány také tabulky zastavitelných ploch. 

Součástí návrhu je zdůvodnění nárokovaných navržených ploch ve smyslu § 55 odstavec 3 stavebního zákona. 

V rámci návrhu Změny č. 1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm byly posuzovány dílčí lokality dle následující tabulky: 

(1) Předmětem změny č. 1 jsou plochy:  

 

Označení 
Stav dle ÚP Navrhovaný způsob využití 

Lokalita 
Katastr. 
území 

Celková výměra (ha) 

Z1/1. K – plochy 
krajinné 
zeleně 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Horní Paseky Sladské I Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,2 

Z1/2. DS – plocha 
silniční 
dopravy 

SO.1 – plochy smíšené 
obytné městské 

Za Hotelem AGH Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,04 

Z1/3. K – plochy 
krajinné 
zeleně 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Dolní Paseky U střelnice I Rožnov pod 
Radhoštěm 

2,66 

Z1/4. DS – plocha 
silniční 
dopravy 

SO.1 – plochy smíšené 
obytné městské 

Paláčkův mlýn Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,11 

Z1/5. Z – plochy 
zemědělské 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Na Láni Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,13 

Z1/6. L – plochy 
lesní (stav – 
bezlesí) 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Horní Paseky Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,11 

Z1/7. DS – plocha 
silniční 
dopravy VPS 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Kulišťákova ul. Tylovice 0,06 

Z1/8. K – plochy 
krajinné 
zeleně 

OX - plochy občanské 
vybavenosti specifických 
forem – psí útulek 

Pod Skládkou Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,07 

Z1/9. P – plochy 
přírodní 

RZ – plochy individuální 
rekreace 

Tylovické Horečky I Tylovice 0,08 

Z1/10. P – plochy 
přírodní 

RZ – plochy individuální 
rekreace 

Tylovické Horečky II Tylovice 0,08 

Z1/11. Z – plochy 
zemědělské 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Chlacholov Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,10 

Z1/12. Z – plochy 
zemědělské 

BI – plochy bydlení 
individuálního/stabilizované 

U Kantorka Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,24 

Z1/13. RZ – plochy 
individuální 
rekreace – 
zahrádkářské 
osady 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Kramolišov – Nad 
Zahrádkami 

Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,45 

Z1/14. K – plochy 
krajinné 
zeleně a L – 
plochy lesní 
(stávající 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Sladské II Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,57 
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stav je 
bezlesí) 

Z1/15. vypuštěno     

Z1/16. P – plochy 
přírodní 
(biocentrum) 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Tylovické Horečky III Tylovice 0,11 

Z1/17. K – plochy 
krajinné 
zeleně 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

U Střelnice II Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,05 

Z1/18. Z – plochy 
zemědělské 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Hážovice Hážovice 0,23 

Z1/19. VD – plochy 
drobné 
výroby a 
výrobních 
služeb 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

U bývalého statku I Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,02 

Z1/20. K – plochy 
krajinné 
zeleně 

SO.3 – plochy smíšené 
obytné vesnické 

Horní Paseky Bačová Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,18 

Z1/21. VP – plochy 
průmyslové 
výroby a 
skladů 

VD – plochy 
drobné 
výroby a 
výrobních 
služeb 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

U bývalého statku II Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,11 

Z1/22.  BI – plochy bydlení 
individuálního 

U bývalého statku III Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,13 

Z1/24. Z – plochy 
zemědělské 

SO.3 – plochy smíšené 
obytné 

U Sladského potoka II Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,10 

Z1/26. Z – plochy 
zemědělské 

BI – plochy bydlení 
individuálního 

Láz Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,42 

Z1/27. VP – plochy 
průmyslové 
výroby 

SX – plochy smíšené 
specifické 

Rožnovský pivovar Rožnov pod 
Radhoštěm 

0,72 

 

Nové zastavitelné plochy byly posuzovány z těchto hledisek – návaznost na zastavěné území, prostorová návaznost ploch 
vzájemně nekolidujících funkcí, využití proluk a enkláv v zastavěném území, zachování kompaktního tvaru sídla, 
rovnoměrnost plošného rozvoje sídel, ochrana krajinného rázu, absence střetů s limity využití území a dobrá návaznost na 
infrastrukturu, dopravní dostupnost., využití stávajících stavebních ploch bez nového záboru nezastavěného území. 

Na základě pokynu pořizovatele v průběhu zpracování byly vyloučeny z posuzování dílčí změny č. Z1/15 a Z/25. 

• Lokality změn doporučené k přijetí - Z1/2, Z1/4, Z1/6, Z1/7, Z1/8, , Z1/12, Z1/13, Z1/18, Z1/19, Z1/21, Z1/22, Z1/23, 
Z1/24, Z1/27 

• Podmíněně doporučené plochy - Z1/1,  Z1/10, Z1/14 

• Lokality změn doporučené k vypuštění z ÚP - Z1/3, Z1/9, Z1/11, Z1/16, Z1/17, Z1/20, Z1/26 

6.1.3. Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání území 

Byly navrženy podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
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6.1.4. Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
Řešení dopravní infrastruktury u lokalit č. 2, 4 a 7, kde je navrženo zrušení dopravního propojení ( zařazené mezi veřejně 
prospěšné stavby). Navrhnout dopravní obslužnost u nových lokalit, posoudit stávající dopravní napojení a navrhnout popř. 
úpravy ve vazbě na koncepci založenou vydaným územním plánem. 

Propojení ulic Palackého – Partyzánská bylo vypuštěno a vypuštěna byla i veřejně prospěšná stavba. Dopravní plocha 
Kulišťákova byla vypuštěna, obsluha území BI 30 napojení plochy BI30 bude realizováno po pozemku vlastníka  návrhové 
plochy BI (parc.č.539/1 a 539/3) v k.ú. Tylovice , z místní komunikace. Obsluha lokalit změny č.1 bude zajištěna ze stávajících 
komunikací, popřípadě jejich prodloužením. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
Navrhnout řešení technické infrastruktury pro nové lokality ve vazbě na koncepci založenou vydaným územním 
plánem, posoudit stávající inženýrské sítě a popř. navrhnout jejich prodlouţení.  

Napojení lokalit změny č. 1 bude zajištěna napojením na stávající sítě technické infrastruktury , popřípadě jejich 
prodloužením. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

6.1.5. Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území 

Na území města se nachází nemovité kulturní památky včetně ochranných pásem - ochranné pásmo kostela Všech 
Svatých, dále ochranné pásmo Národní kulturní památky Valašského muzea v přírodě.  

Kulturní památky jsou změnou č. 1 respektovány. 

Celé území města leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a je také součástí CHOPAV Beskydy. Část území města 
se nachází v území Natura 2000.  

Změna č. 1 byla posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí a vlivů na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
podle § 45i odst.2 zákona č.114/1992 Sb. Na základě vyhodnocení byly doporučeny k vypuštění lokality Z1/3, Z1/9, Z1/10, 
Z1/11, Z1/16, Z1/17, Z1/20  a zredukovány plochy Z1/18. Pro plochy Z1/1, Z1/14 byly v posouzení doporučeny zpřesňující 
podmínky. 

Respektovat zonaci SCHKOB, USES, významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, údolní nivy).  

Lokality Z1/9, Z1/10, Z1/16 zasahují do biocentra ÚSES, z toho důvodu jsou obtížně akceptovatelné. 

6.1.6. Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace 

Ve změně č. 1 nebyl uplatněn požadavek na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. 

6.1.7. Splnění požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů 

V lokalitě č.13 – Kramolišov, Nad Zahrádkami, byla ve výroku stanovena zvláštní podmínka pro plochu 
individuálního bydlení BI. 

V lokalitě č.27-Rožnovský pivovar, byla ve výroku stanovena zvláštní podmínka pro plochu smíšenou specifickou 
SX. 

6.1.8. Splnění požadavků na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj 
sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose 

Nově navržené plochy byly vymezeny jako zastavitelné území, případně jako plochy přestavby. 
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6.1.9. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich 
využití územní studií 

Vzhledem k charakteru a rozsahu nejsou tyto požadavky ve změně č. 1 uplatněny. 

6.1.10. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o jejich 
využití stanoveny regulačním plánem 

Vzhledem k charakteru a rozsahu nejsou tyto požadavky ve změně č. 1 uplatněny. 

7. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje a odůvodnění potřeby jejich vymezení 

Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm neřeší žádnou záležitost nadmístního významu, která není řešena 
v Aktualizaci ZÚR Zlínského kraje. 



Územní plán Rožnov pod Radhoštěm                        Změna č. 1 strana 26 z 29 
 

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

8.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 

Podmínky ochrany ZPF jsou dány zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláškou č. 13/1994 Sb., a Metodickým pokynem MŽP č.j. OOLP/1067/97, jimiž se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bude sloužit k posouzení předpokládaného 
odnětí půdy pro účely Změny č. 1 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. 

Souhrnná bilance předpokládaného odnětí půdy lokalit doporučených ke změně nad rámec platného územního plánu 
v podobě trvalého záboru: 

 

Třída ochrany půdy zábor ZPF 

III. třídy ochrany 0,17 ha 

IV. třídy ochrany 0,67 ha 

V. třídy ochrany 0,00 ha 

CELKEM 0,84 ha 

 

POUŽITÁ METODIKA 

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 budou ponechány jako zahrady.  

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

8.1.1. Agronomická kvalita půd 

V rámci územní Rožnova pod Radhoštěm se vyskytují půdy v III. až V. třídě ochrany. Nejvíce jsou zastoupeny IV. třída 
ochrany půd (40,9 %), půdy III. a V. třídy ochrany jsou zastoupeny  27,5 %  a 31,7 % (Rozbor udržitelného rozvoje území 
Rožnov p. R.)Klimatické regiony 

8.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění 
funkcí lesa 

8.2.1. Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Vyhodnocení důsledků územního plánu na pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) vychází z Vyhlášky č. 77 Ministerstva 
zemědělství ze dne 18. března 1996 o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků 
určených k plnění funkcí lesa.  

Změnou č. 1 nedochází k záboru PUPFL. 

Do pásma 50m od hranice lesních pozemků zasahují plochy změny č. 1: 

Z1/6 - č. 906 (BI), Z1/8 - č.908 (OX), Z/14 - č. 914 (BI), Z1/18 - č. 918 (BI), Z1/23 – stav (SO.3), Z1/27 - č. 927 (SX) 
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8.3. Přehled lokalit předpokládaného záboru ZPF, zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

8.3.1. Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení a vyhodnocení vlivu návrhových ploch na organizaci ZPF 

PLOCHY PRO BYDLENÍ (BI) 

Plocha č. Z1/1  Horní Paseky, Sladské I, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka je situována v návaznosti na zastavěné území. 
Plocha krajinné zeleně leží v oplocené zahradě. Lokalita se podle platného ÚP dotýká menší zalesněné plochy, která je ve 
skutečnosti i podle KN trvalý travní porost. Velikost zastavitelné plochy byla redukována. 

BPEJ – IV. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/5  Na Láni, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Předmětné území leží v západní části města, v blízkosti městského hřbitova v poloze navazující jižně za rodinným domem. 
Pozemek je oplocen, slouží jako zahrada s objektem chaty. 

BPEJ – III. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/6  Horní Paseky, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Bezprostředně navazuje na zastavěné území lokality v Horních Pasekách, logicky souvisí s pozemkem nového rodinného 
domu. Skutečné využití je trvalý travní porost, nejedná se o les jak uváděl ÚP. Lokalita zasahuje do vzdálenosti 50 m od okraje 
stávajícího lesa.  

Plocha č. Z1/7  Kulišťákova, k.ú. Tylovice 

Zrušení veřejného prostranství v návaznosti na rodinný dům . Obsluhu zastavitelné lokality je možné vyřešit jiným způsobem. 

BPEJ – IV. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/13  Kramolišov, Nad zahrádkami, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita leží v zastavitelném území určeném pro plochy individuální rekreace – zahrádkářské osady RZ  v návaznosti na 
zastavěnou plochu bydlení na severu a zastavitelnou plochu na východě. Jedná se o změnu funkčního využití již vymezených 
zastavitelných ploch v platném ÚP bez nových záborů zemědělské půdy. 

BPEJ – III. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/14  Horní Paseky, Sladské II, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokality v Horních Pasekách v mírně sklonité části údolí Sladského potoka. Lokalita v návaznosti na zastavěné území a 
zastavitelné území. Plocha lesa v platném ÚP je ve skutečnosti i podle KN trvalý travní porost. Velikost zastavitelné plochy 
byla redukována. 

BPEJ – IV. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/18 Hážovice, k.ú. Hážovice 

Jedná se o lokalitu navazující na stávající zástavbu Hážovic. Velikost zastavitelné plochy byla redukována. 

BPEJ – III. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/19 U bývalého statku I, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Pozemek navazující na zastavěné území , leží v zastavitelném území. Zohlednění stávajícího stavu, pozemek o výměře 180 m2 
je v současné době jako zahrada rodinného domu již využíván. 

BPEJ – III. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/21 U bývalého statku II, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 
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Zohlednění stávajícího stavu, pozemek je částečně zastavěn rodinným domem, sousední parcela je využívána jako zahrada -  
plocha stabilizovaná, leží uvnitř hranic zastavěného území, částečně zastavitelného území, navazuje na výrobní areál 
bývalého školního statku. Lokalita je převážně zastavěná, zbylá část je určena k záboru - jde o 0,04 ha TTP. 

BPEJ – III. třída ochrany půdy – zastavěné území 

Plocha č. Z1/22 U bývalého statku III, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Zohlednění stávajícího stavu, pozemek je využíván jako zahrada, leží v zástavbě mezi rodinnými domy v ploše přestavby pro 
drobnou výrobu a skladování v blízkosti areálu bývalého školního statku. Lokalita je dle v platného ÚP určena k záboru. 

BPEJ – III. třída ochrany půdy 

PLOCHY SMÍŠENÉ V CENTRÁLNÍ ZÓNĚ (SO.1) 

Plocha č. Z1/2 za Hotelem AGH, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plocha občanského vybavení za stávajícím hotelem, v centrální části města leží částečně v zastavěném území. Plocha navazuje 
na stávající areál, proto je změna v souladu s využitím centra. Jedná se o změnu funkčního využití již vymezených 
zastavitelných ploch bez nových záborů zemědělské půdy. 

BPEJ – III. třída ochrany půdy – zastavěné území 

Plocha č. Z1/4 Paláčkův mlýn, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Plocha s objektem bývalého mlýna v centrální části města leží částečně v zastavěném území. Plocha předpokládá opravu 
stávající budovy Paláčkova mlýna, který je v současnosti nevyužitý, změna na SO.1 je v souladu s využitím centra. Jedná se o 
změnu funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch bez nových záborů zemědělské půdy. 

BPEJ – III. a IV. třída ochrany půdy – zastavěné území 

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ (SO.3) 

Plocha č. Z1/20 Horní Paseky - Bačová, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita navazuje na zastavěné území na jihovýchodě. Plocha je navržena pro drobné zemědělské usedlosti a rodinné farmy, 
leží v území rozvolněné zástavby v návaznosti  na zastavěné území.  

BPEJ – V. třída ochrany půdy 

Plocha č. Z1/24 U Sladského potoka II, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Lokalita v Horních Pasekách v údolí Sladského potoka. Jedná se o proluku mezi dvěmi rodinnými domy. Pozemek je vhodné 
využít v souladu s okolní zástavbou.  

BPEJ – IV. třída ochrany půdy 

NÁVRHOVÉ PLOCHY REKREACE INDIVIDUÁLNÍ – ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY (RZ) 

Plocha č. Z1/10 Tylovické Horečky II, k.ú. Tylovice 

Podle platného územního plánu leží tato lokalita v biocentru. Změna využití ploch přírodních na plochy individuální rekreace a 
bydlení je v rozporu s požadavky č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. 

BPEJ – V. třída ochrany půdy 

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO OBČANSKÉ VYBAVENOSTI SPECIFICKÝCH FOREM (OX) 

Plocha č. Z1/8 Pod skládkou, k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 

Jedná se o přemístění psího útulku na ploše bývalé skládky z důvodu technického stavu a umístění stávajícího útulku na 
vedení vysokotlakého plynu. Dopravní napojení bude po stávající komunikaci, kterou využívá stávající psí útulek. 
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BPEJ – IV. třída ochrany půdy 

Celkem je navrženo k záboru 4,14 ha ploch ZPF (0,27 ha ve III. třídě ochrany, 1,27 ve IV. třídě ochrany a 2,61 ha v V. třídě 
ochrany. 

8.4. Souhrnná tabulka předpokládaných záborů ZPF: 

 

Následující tabulka uvádí rozdíl Záboru  ZPF v lokalitách změn (rozdíly oproti dosavadním záborům v platném územním 
plánu Rožnov pod Radhoštěm):



lokalita 
změny 

označení 
plochy způsob využití plochy 

zábor ZPF 
[ha] 

zábor ZPF podle kultur [ha] zábor ZPF podle tříd ochrany [ha] investice 
do půdy 
[ha]  poznámka 

orná 
půda zahrady 

ovocné 
sady 

trvalé travní 
porosty III. IV. V. 

Z1/1 901 BI - bydlení individuální - návrh 0,19       0,19   0,19       

Z1/2 -- SO.1 - pl. smíšená obytná v centrální zóně - stav 0,00                   

Z1/4 903 DS – silniční doprava - návrh 0,00                  

Z1/4 -- SO.1 - pl. smíšená obytná v centrální zóně - stav -0,02    -0,02     -0,02       zrušen návrh DS 

Z1/5 904 P* - veřejné prostranství - návrh 0,03  0,03   

 

  0,03        

Z1/5 905 BI - bydlení individuální - návrh 0,13     0,13   0,13        

Z1/6 906 BI - bydlení individuální - návrh 0,11       0,11    0,11   

 

 

Z1/7 907 BI - bydlení individuální - návrh 0,06       0,06   0,06      

Z1/8 908 OX - občanská vybavenost specifických forem - návrh 0,07       0,07   0,07      

Z1/12 -- BI - bydlení individuální - stav 0,00                  

Z1/13 911 RZ - individuální rekreace - zahrádkářská osada - návrh  0,00                 předmětem záboru už v platném ÚP 

Z1/13 913 BI - bydlení individuální – návrh  0,00                 předmětem záboru už v platném ÚP 

Z1/14 914 BI - bydlení individuální - návrh 0,14 0,11     0,03   0,14       

Z1/18 918 BI - bydlení individuální – návrh  0,20 0,20       0,20         

Z1/19 915 VD - drobná výroba, výrobní služby – návrh 0,00                   

Z1/19 919 VD - drobná výroba, výrobní služby – návrh 0,00                 předmětem záboru už v platném ÚP 

Z1/21 -- BI - bydlení individuální - stav -0,04       -0,04 -0,04       zrušen návrh VD 

Z1/21 925 DS – silniční doprava - návrh 0,00                 předmětem záboru už v platném ÚP 

Z1/22 -- BI - bydlení individuální - stav -0,14   -0,14     -0,14       zrušen návrh VD 

Z1/23 -- SO.3 - pl. smíšená obytná vesnická - stav 0,00                   

Z1/24 924 SO.3 - pl. smíšená obytná vesnická - návrh 0,10       0,10   0,10       

Z1/27 927 SX - pl. smíšená specifická 0,01   0,01       0,01         

 

  CELKEM 0,84 0,34 -0,15 0,13 0,52 0,17 0,67 

   lokality, které nebyly doporučeny k dalšímu sledování v rámci Změny č. 1: 

         Z1/3 -- BI - bydlení individuální - návrh 2,11  0,43      1,68      2,11   není doporučeno ke změně  

Z1/9 -- RZ - individuální rekreace - zahrádkářská osada - návrh 0,08  0,08 

 

    

 

  0,08   není doporučeno ke změně  

Z1/10 -- RZ - individuální rekreace - zahrádkářská osada - stav 0,00 

 

          

 

  není doporučeno ke změně 

Z1/11 -- BI - bydlení individuální - návrh 0,10        0,10   0,10     není doporučeno ke změně  

Z1/16 -- BI - bydlení individuální - návrh 0,11      0,11 

 

  

 

 0,11   není doporučeno ke změně  

Z1/17 -- BI - bydlení individuální - návrh 0,05        0,05      0,05   není doporučeno ke změně  

Z1/20 -- SO.3 - pl. smíšená obytná vesnická - návrh 0,12       0,12     0,12   není doporučeno ke změně 

Z1/26 -- BI - bydlení individuální - návrh 0,42  0,42     

 

 0,02 0,40 

 

  není doporučeno ke změně  



 
 

 


