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Návrh  změny  č.  2  Územního  plánu  Rožnov  pod  Radhoštěm,  kterou  se  mění  Územní  plán  Rožnov  pod
Radhoštěm ve znění změny č. 1. 
Územní plán Rožnov pod Radhoštěm byl vydaný formou opatření obecné povahy č. 4/2011 Zastupitelstvem města
Rožnov pod Radhoštěm dne 13. 12. 2011 usnesením č. 14/VIII. Opatření obecné povahy č. 4/2011 nabylo účinnosti
dne 30. 12. 2011. Změna č. 1 Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byla vydána formou opatření obecné povahy
č. 1/2014 Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm dne 30. 9. 2014 usnesením č. 32/XXIII. Opatření obecné
povahy č. 1/2014 nabylo účinnosti dne 16. 10. 2014.

Změna č. 2

1. V kapitole 1.  „Vymezení zastavěného území“ se na konec věty  první „Územní plán vymezuje na území města
Rožnova pod Radhoštěm zastavěné území k 1. 10. 2007 aktualizované k 31. 12. 2012“ doplňuje: „a následně k 1. 1.
2016.“

2. V kapitole  2.  se  před  nadpis  „Koncepce  rozvoje  území  obce,  ochrany  a  rozvoje  jeho  hodnot“  doplňuje  slovo:
„Základní“.

3. V podkapitole 3.2.1. „Zastavitelné plochy pro bydlení“ se z tabulky vymezující plochy pro bydlení individuální (BI) a
pro bydlení hromadné (BH) vypouští plochy č. 13, 51, 80, 103, 111 a 143 a nově se doplňují plochy č. 17 a 131.

4. V podkapitole  3.2.3.  „Zastavitelné  plochy  pro  občanské  vybavení“ se  z tabulky  vymezující  plochy  občanského
vybavení (O), veřejná pohřebiště (OH), plochy tělovýchovy a sportu (OS) a plochy občanské vybavenosti specifických
forem (OX) vypouští celý řádek s plochou č. 340.

5. V podkapitole  3.2.4.  „Zastavitelné  plochy  smíšeného  využití“ se  z tabulky  vymezující  plochy  smíšené  obytné
městské (SO.2), plochy smíšené obytné venkovské (SO.3) a plochy smíšené specifické (SX)  vypouští  celý řádek
s plochami č. 350 a 351.

6. V podkapitole 3.2.5. „Zastavitelné plochy výrobní a skladování“ se z tabulky vymezující plochy průmyslové výroby a
skladů (VP) a plochy zemědělské a lesnické výroby  (VZ) vypouští plocha č. 421 a celý řádek s plochou č. 430.

7. V podkapitole 3.2.7. „Zastavitelné plochy pro dopravní infrastrukturu“ se z tabulky vypouští celý řádek s plochou č.
515.

8. V podkapitole 3.2.8. „Zastavitelné plochy pro technickou infrastrukturu“ se z tabulky vypouští celý řádek s plochou
č. 611.

9. V podkapitole  3.3.  „Vymezení  ploch přestavby“ se věta  „(1)  Plochy přestavby jsou vymezeny ve výkresech:  1.
Základní členění území, 2. Hlavní výkres“ nahrazuje tímto zněním: „(1) Plochy přestavby jsou vymezeny ve výkrese
Základního členění území“.

10. V podkapitole 3.3.1. „Plochy přestavby pro bydlení“ se z tabulky vypouští  celé řádky s plochami č. 103 a 919, a
dále plochy č. 113, 146, 152, 173 a 204.

11. V podkapitole 3.3.3. „Plochy přestavby pro občanské vybavení“ se z tabulky vypouští  řádek s plochami č. 292 a
294.

12. V podkapitole 3.3.4. „Plochy přestavby smíšeného využití“ se z tabulky vymezující plochy smíšené obytné městské
(SO.2) a plochy smíšené obytné venkovské (SO.3) vypouští celé řádky s plochami č. 85, 86, 357, 365, 373, 391, 392
a 927, a dále plochy č. 352, 353, 354, 355 a 356.

13. V podkapitole 3.3.5.  „Plochy přestavby pro výrobu a skladování“ se z tabulky vymezující plochy drobné výroby a
výrobních služby (VD) vypouští celý řádek s plochami č. 630 a 631, a dále plocha č. 633.

14. V podkapitole 3.3.7. „Plochy přestavby pro dopravní infrastrukturu“ se z tabulky vypouští celé řádky s plochami č.
508, 517 a 512.

15. V podkapitole 3.3.8. „Plochy přestavby pro technickou infrastrukturu“ se z tabulky vypouští celý řádek s plochou č.
612.
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16.  V nadpisu kapitoly 4.  „Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro její
umisťování“ se vypouští část názvu „a dalšího občanského vybavení“

17. V podkapitole 4.3.2. „Místní komunikace a účelové komunikace“ se v bodě (2) věta první „Vymezuje se plocha pro
propojení ulic Slezská a Bezručova kolem polikliniky (plocha č. 508)“ vypouští.

18. V nadpisu kapitoly 5.  „Koncepce uspořádání krajiny, včetně  vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny
v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi,
rekreaci, dobývání ložisek nerostů apod.“ a v podkapitole 5.8 „Dobývání nerostů“ se část „nerostů“ nahrazuje zněním:
„ložisek nerostných surovin“.

19. V kapitole  6.  se  nadpis  „Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem  využití  s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání,
vč. základních podmínek ochrany krajinného rázu“   nahrazuje zněním:  „Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit,
přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování
staveb,  zařízení  a  jiných  opatření  pro  účely  stanovené  v  §  18,  odst.  5  stavebního  zákona),  popřípadě
podmíněně  přípustného  využití  těchto  ploch  a  stanovení  podmínek  prostorového  uspořádání,  včetně
základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury
zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)“

20. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u ploch BI – plochy
bydlení  individuálního,  BH -  plochy  bydlení  hromadného,  RH -  plochy  rekreace  hromadné,  RI  -  plochy  rekreace
rodinné, RZ - plochy individuální rekreace- zahrádkářské osady, O - plochy občanského vybavení- veřejná vybavenost,
OV.4- plochy občanského vybavení- kultura, OH- plochy pro veřejná pohřebiště a související služby, OS- plochy pro
tělovýchovu a sport, OX - plochy občanské vybavenosti specifických forem, SO.1- plochy smíšené v centrální zóně,
SO.2- plochy smíšené obytné městské, SO.3- plochy smíšené obytné vesnické, WT- vodní plochy a toky, K- plochy
krajinné zeleně, P- plochy přírodní, Z- plochy zemědělské, L- plochy lesní, S*- plochy smíšené nezastavěného území a
T- plochy těžby nerostů do přípustného využití doplňuje „Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním
využitím“.

21. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u plochy BI – plochy
bydlení individuálního do přípustného využití doplňuje „výrobní“ a nevýrobní služby bez negativního vlivu na životní
prostředí… a do podmíněně přípustného využití se doplňuje „Bytové domy při splnění výškové regulace do max.
2 NP + podkroví s výjimkou stávajících objektů“. Do podmínek prostorového uspořádání se doplňuje: „Podmínka
u  zastavitelných  ploch  větší  než  2  ha:  Pro  každé  2  ha  zastavitelné  plochy  bydlení  se  vymezuje  s  touto
zastavitelnou plochou související plochy veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2. Do této plochy se
nezapočítávají pozemní komunikace.“
 
22. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u plochy O – plochy
občanského  vybavení  -  veřejná  vybavenost  nahrazují  podmínky  prostorového uspořádání „nejsou  stanoveny“ za
„V rámci realizace záměrů nutno zajistit odclonění od sousedních obytných ploch výsadbou vzrostlé nadzemní
izolační zelení (keře, stromy)“.  Současně de doplňuje přípustné využití o  „Bydlení slučitelné s hlavní funkcí za
splnění hygienických požadavků.“

23. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u ploch T* – plochy
technické infrastruktury a TV - plochy vodního hospodářství  doplňuje do přípustného využití „Související dopravní
infrastruktura“.

24. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u plochy P* – plochy
veřejných prostranství doplňuje do přípustného využití „Dětská hřiště a hřiště pro volnočasové aktivity“.

25. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u plochy SO.1- plochy
smíšené v centrální zóně  doplňuje  do podmínek prostorového uspořádání „V případě nových staveb, nástaveb a
přístaveb respektovat výškovou hladinu a charakter okolní zástavby“.

26. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u plochy SO.3 - plochy
smíšené  obytné  vesnické  doplňuje  do  přípustného  využití  „Veřejná  prostranství  vč.  zpevněných  ploch  a
parkovacích ploch“.
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27. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se podmínky pro využití
ploch SX - plochy smíšené specifické nahrazují tímto zněním: 

SX Plochy smíšené specifické

Hlavní využití -  Všechny  druhy  občanského  vybavení  podnikatelského  i  nekomerčního  charakteru,
administrativy a správy, ubytování a stravování. 
-  Stavby a zařízení pro sport a sportovně  rekreační vyžití  -  hřiště,  jízdárny, tenisové kurty,
lezecké stěny, welnes, agility apod.                

Přípustné využití -Bydlení městského typu, bydlení v bytových domech, bydlení nízkopodlažní -rodinné domy.
-Zeleň a veřejná prostranství.
-Odstavné  plochy  pro  automobily  se  musí  zřizovat  v rámci  jednotlivých  areálů  v kapacitě
odpovídající předpokládanému stupni automobilizace.
-Garáže pro rezidenty plochy SX.  

Podmíněně
přípustné využití

- Výrobní služby bez negativního vlivu na okolí a bez velkých nároků na dopravu. 
- Potravinářské a výrobní provozy (pivovar, pekárna, sodovkárna apod.)  a řemeslná výroba
slučitelné s bydlením a občanskou vybaveností  

Nepřípustné
využití

- Výrobní aktivity negativně ovlivňující své okolí. 

Podmínky
prostorového
uspořádání

-  Výšková hladina RD  max. 2 nadzemní podlaží   
  
 - Plocha L62 (bývalá Oseva) max. 4 nadzemní podlaží a využitelné 
   podkroví. 
 

28. V podkapitole  6.1  „Stanovení  podmínek  pro  využití  ploch  s rozdílným  způsobem  využití“  se  do  podmínek
prostorového uspořádání  u  ploch  VP -  plochy průmyslové  výroby a  skladů  před slovo  „zeleně“  vkládá  „vzrostlé
nadzemní izolační“.

29. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se u plochy WT- vodní
plochy a toky doplňuje do přípustného využití „Brody a přemostění“.

30. V podkapitole 6.1 „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ se z podmínek podmíněně
přípustného využití u ploch L - plochy lesní vypouští „převody kultur v rámci PUPFL a ZPF.“

31. V podkapitole 6.1 „Veřejně  prospěšné stavby, opatření a asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti  státu,  pro  které  lze  práva k pozemkům vyvlastnit“  se z výčtu  veřejně  prospěšných staveb s možností
vyvlastnění vypouští „Propojení ulice Slezské a Bezručovy 508“ a „Rozšíření hřbitova 300.“ a „převod kultur v
rámci PUPFL a ZPF.“

32. V kapitole 7. se nadpis „Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace a stavby a opatření k zajišťování obrany a
bezpečnosti státu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ nahrazuje tímto zněním: „Vymezení veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření opatření, staveb a opatření k zajišťování bezpečnosti státu
a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.“

33. V kapitole 8. se nadpis  „Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo“ nahrazuje
tímto zněním: „Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní
právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního
území případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona“.

34. Obsah kapitoly 8. se ruší a nahrazuje se nově tímto zněním: 

„(1) Vymezují  se  následující  veřejně  prospěšné  stavby  a  veřejná  prostranství,  pro  které  lze  uplatnit
předkupní právo
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Číslo
plochy

Využití Pozemky dotčené předkupním právem vč. katastrálního
území

562 Veřejné prostranství- obsluha
nové plochy pro bydlení- Písečný

1224/4, 1224/84, 1224/85 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

563 Veřejné prostranství- obsluha
nové plochy pro bydlení- Písečný

1224/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

564 Veřejné prostranství- obsluha
nové plochy pro bydlení- Písečný

1291/1,  1250/18,  3609,  1244,  1281/3,  1242/1,  1281/2,  1241,
1238/1,  1224/1,  1224/5,  1224/7,  1224/8,  1224/9,  1224/10,
1224/11, 1224/12, 1224/13, 1224/14, 1224/15 v k.ú. Rožnov pod
Radhoštěm

565 Veřejné prostranství- obsluha
nové plochy pro bydlení- Písečný

1279/1, 1291/1 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

300 Rozšíření hřbitova 826/2,  826/3,  826/4,  826/5,  841/2,  842/4  v  k.ú.  Rožnov  pod
Radhoštěm

(2) Předkupní právo je ve všech případech stanoveno ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm“

34. Za kapitolu č. 8 se nově vkládá kapitola č. 9 „Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst 6 stavebního
zákona“  s tímto  obsahem: „kompenzační  opatření  nejsou  stanovena“. Číslo  kapitoly  9.  „Údaje  o  počtu  listů
územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části“ se nahrazuje číslem „10“.
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