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      B/I.1 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

B/I.1.1 - Vyhodnocení   souladu s   Politikou územního rozvoje ČR  

(1) Vláda České republiky schválila dne 20. července 2009 „Politiku územního rozvoje České republiky 2008“
usnesením  vlády  č.929/2009.  Sdělení  o  schválení  Politiky  územního  rozvoje  bylo  zveřejněno  ve  Sbírce  zákonů
č.270/2009. Dne 15. 4. 2015, po vydání ÚP Rožnov pod Radhoštěm i jeho změny č. 1, schválila vláda ČR Aktualizaci
č. 1 usnesením č. 276/2015

(2) Z PUR ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PUR ČR“) vyplývá pro území města Rožnov pod Radhoštěm
požadavek na respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území plynoucí z polohy ve specifické
oblasti Beskydy - SOB2 a dále požadavek na respektování republikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území. Platný územní plán Rožnov pod Radhoštěm respektuje a naplňuje požadavky PUR
ČR    -  viz  odůvodnění  platného ÚP (vč.  změny č.     1)  a  také podrobné vyhodnocení  v     rámci  Zprávy o uplatňování  
Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2012- 2015. Konkrétně pak následovně:

Podmínky pro rozhodování o změnách v území plynoucí z polohy ve specifické oblasti Beskydy - SOB2 jsou
naplňovány takto:

a) Vytvářet podmínky pro umisťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky
Je respektováno, v rámci dokumentace územní plán Rožnov pod Radhoštěm jsou stabilizovány plochy pro  
průmyslovou výrobu a podnikání (areály bývalé Tesly, Loany, Školního statku).     

b) Vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní propustnosti hraničních oblastí se Slovenskem
Je respektováno, propustnost směrem na Slovensko je zachována, historicky zde existuje komunikace I/35, 
v současné době probíhá její úprava s cílem zlepšení propustnosti přes město Rožnov pod Radhoštěm.    

c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a cyklistických tras
Je  respektováno,  cyklostezka  údolím  řeky  Bečvy  vedoucí  přes  k.ú.  Rožnova  pod  Radhoštěm,  umožnila  
dostupnost pro cyklisty až téměř k hranicím se Slovenskem.  

d) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace 
Je  respektováno,  územní  plán  města  stabilizuje  dostatečné  plochy  pro  rekreaci  a  sport  (areál  Bučiska,
sportovní areál koupaliště a camping za Eroplánem aj.)      

V rámci vymezení a zpřesnění specifické oblasti v ZUR ZK leží území Rožnova pod Radhoštěm mimo vlastní
specifickou oblast SOB2 Beskydy, patří však do vymezené rozvojové oblasti N-OB1 Podbeskydsko – viz kap
B/I.1.2

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou naplňovány takto:
(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury
osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s
potřebami  ekonomického  a  sociálního  rozvoje  v  souladu  s  principy  udržitelného  rozvoje.  V  některých
případech je  nutná  cílená ochrana míst  zvláštního  zájmu,  v  jiných případech je  třeba chránit,  respektive
obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné
hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. 

(14a)  Při  plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při  zohlednění
ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny  
V platném územním plánu je toto respektováno. Za účelem zachování urbanistické struktury byl věnován velký
důraz  na uspořádání  funkčního  využití  území  a  tvorbu  regulativů  tak,  aby  byly  přizpůsobeny  specifickým
požadavkům jedinečné kulturní krajiny Valašska. Z tohoto důvodu nedochází k narušení míst zvláštního zájmu,
snahou je respektování krajinných celků a citlivý přístup k zachování hodnot krajiny tj. její kulturní, přírodní a
užitné hodnoty.  
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(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními
vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází,  zvažovat
existující  a  potenciální  důsledky  a  navrhovat  při  územně  plánovací  činnosti  řešení,  vhodná  pro  prevenci
nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně 
Je respektováno. Územní plán nevytváří  prostorové podmínky pro sociální segregaci obyvatel, nejsou zde
plochy pro bydlení,  které by byly vytipovány se záměrem segregace obyvatel.  Snahou je naopak vytvořit
městský prostor vyhovující různým skupinám obyvatel tak, aby jejich zájmy byly v souladu.           

(16)  Při  stanovování způsobu využití  území v územně  plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i
hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho
uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
Je respektováno. Vlastní proces pořízení územního plánu zabezpečuje účast veřejnosti na tvorbě územního
plánu.

(16a)  Při  územně  plánovací  činnosti  vycházet  z  principu  integrovaného  rozvoje  území,  zejména  měst  a
regionů,  který  představuje  objektivní  a  komplexní  posuzování  a  následné  koordinování  prostorových,
odvětvových a časových hledisek. 
Urbanistická koncepce územního plánu včetně  stanovení  ploch funkčního využití  území byla vypracována
s ohledem na tyto požadavky, při  tvorbě  platného územního plánu bylo uvažováno s nutnými koridory pro
rozvoj území – např. koridor pro VVN Zubří-Hutisko.    

(18)  Podporovat  polycentrický  rozvoj  sídelní  struktury.  Vytvářet  předpoklady  pro  posílení  partnerství  mezi
městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. 
Snahou územního plánu je vytvořit  základní  předpoklady pro spolupráci  mezi  sousedními  obcemi – např.
vybudování cyklostezky Bečva a cyklotras, stabilizování ploch občanské vybavenosti, sportu a rekreace, ploch
pro dopravu.

(19)  Vytvářet  předpoklady  pro  polyfunkční  využívání  opuštěných  areálů  a  ploch  (tzv.  brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora
přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní
půdy)  a  zachování  veřejné  zeleně,  včetně  minimalizace  její  fragmentace.  Cílem  je  účelné  využívání  a
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. 
Stávající  územní  plán  zajistil  podmínky  pro  využití  původních  výrobních  areálů  např.  Tesla  a  Loana.  V
současné době se objevily nové záměry na využití ještě nevyužitých částí areálů, týkající se areálu bývalé
Osevy a části areálu Loany. Proto jsou změnou územního plánu řešeny dvě lokality týkající se hospodárného
využití zastavěného území- Lokalita L60 Areál Loany a Lokalita L62 -bývalá Oseva.

(20)  Rozvojové  záměry,  které  mohou  významně  ovlivnit  charakter  krajiny,  umísťovat  do  co  nejméně
konfliktních  lokalit  a  následně  podporovat  potřebná kompenzační  opatření.  S  ohledem na to  při  územně
plánovací činnosti,  pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např.  ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit
soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace
vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro
implementaci  a  respektování  územních  systémů  ekologické  stability  a  zvyšování  a  udržování  ekologické
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně
plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
Je respektováno, stávající územní plán situoval rozvojové záměry do co nejméně konfliktních lokalit a tyto
záměry bylo projednány s příslušnými dotčenými orgány ochrany přírody tak, aby byly veřejné zájmy např.
ochrana  biologické  rozmanitosti,  soustava  Natura  2000,  mokřady  apod.  co  nejméně  dotčeny.  Byly
respektovány stávající prvky ÚSES a doplněny tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost. 

(20a)  Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro
člověka,  zejména při  umísťování  dopravní  a  technické  infrastruktury.  V  rámci  územně  plánovací  činnosti
omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
Je  respektováno,  v ÚP jsou  zachována  dopravní  propojení  ve  stávajících  trasách  i  migrační  prostupnost
územím. Naplňováním ÚP nebude docházet ani k nežádoucímu srůstání sídel.
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(21)  Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně  poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst,  způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik  a rozvoj  lesních porostů  a
zachování prostupnosti krajiny.
Je respektováno. V rámci města jsou ponechány a chráněny souvislé plochy zeleně podél Bečvy tj. městský
park a další přilehlé plochy zeleně. Další snahou územního plánu je nevytvářet zastavitelné plochy tam, kde by
byly  narušeny souvislé  plochy zeleně  s cílem zachovat  propustnost  krajiny.  V  současné době  není  v této
oblasti nutnost změny územního plánu.  
    
(22)  Vytvářet  podmínky pro rozvoj  a  využití  předpokladů  území  pro  různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení
míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé
formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
Je respektováno. V rámci navržených funkčních ploch je možno realizovat propojení turisticky atraktivních míst
a  lokalit.  Cykloturistika  je  realizována  pomocí  páteřní  cyklostezky  podél  řeky  Bečvy,  čímž  je  umožněno
propojení se sousedními obcemi a vytvořena dostupnost i dalších obcí.    
  
(23)  Podle  místních  podmínek vytvářet  předpoklady pro  lepší  dostupnost  území  a  zkvalitnění  dopravní  a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury
zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li  to z těchto hledisek účelné,
umísťovat  tato  zařízení  souběžně.  Zmírňovat  vystavení  městských  oblastí  nepříznivým  účinkům tranzitní
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu
jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl
zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto
způsobem  důsledně  předcházet  zneprůchodnění  území  pro  dopravní  stavby  i  možnému  nežádoucímu
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných
technických opatření na eliminaci těchto účinků). 
Je respektováno. V rámci stávajících a navržených funkčních ploch s rozdílným způsobem využití je možno
realizovat stavby a rekonstrukce technické infrastruktury včetně komunikací.     

(24)  Vytvářet  podmínky  pro  zlepšování  dostupnosti  území  rozšiřováním  a  zkvalitňováním  dopravní
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř
rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou
přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti
obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky
pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). 
Požadavek je v územního plánu zohledněn. Pro zkvalitnění dopravy je v ÚP navrženo rozšíření komunikace
I/35 a realizace této stavby v současné době již probíhá. ÚP podporuje rozvoj cyklistické dopravy, v návaznosti
na páteřní cyklostezku v údolí řeky Bečvy bude předmětem dalšího řešení budování dopravní infrastruktury ve
městě v rámci platného územního plánu, kdy funkční využití jednotlivých ploch toto umožňuje.
 
(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot imisních
limitů  pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému zhoršování stavu. Vhodným
uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní
činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup
od průmyslových nebo zemědělských areálů.
Územní plán respektuje. Nová obytná zástavba není navrhována v blízkosti průmyslových nebo zemědělských
areálů.  Uspořádáním funkčních  ploch  jsou vytvořeny podmínky pro  minimalizaci  negativních  vlivů  výrobní
činnosti na bydlení.

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.
Zejména  zajistit  územní  ochranu  ploch  potřebných  pro  umísťování  staveb  a  opatření  na  ochranu  před
povodněmi a  pro  vymezení  území  určených k  řízeným rozlivům povodní.  Vytvářet  podmínky pro  zvýšení
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k
umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování,
vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
Stávající územní plán eviduje zastavitelnou plochu pro průmyslovou výrobu a skladování -VP, která se zčásti
nachází ve vyhlášeném záplavovém území. Toto záplavové území bylo vydáno rozhodnutím Krajského úřadu
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Zlínského kraje dne 17. 2. 2006 tj. po schválení územního plánu města ze dne 17. 9. 2002. Dle rozhodnutí KÚ
nebyly  vyhlášeny  aktivní  zóny  záplavového  území.    Úprava  územního  plánu  účinná  od  30.  12.  2011
neumožňovala  změnu  funkčního  využití  území.  Proto  byly  návrhové  plochy  v ÚP  ponechány.  Jelikož  se
nejedná  a  aktivní  zóny  záplavového  území,  lze  předpokládat,  že  potřebná  opatření  lze  řešit  v rámci
schváleného územního plánu a dle Rozhodnutí  o vyhlášení záplavového území ve spolupráci  s dotčeným
vodoprávním úřadem tj. MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Odborem ŹP  a správcem toku Povodí Moravy a.s.
Sesuvná území jsou zaznačena v koordinačním výkrese ÚP. Ostatní  jmenovaná opatření lze řešit  v rámci
platného ÚP. 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve
zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění
zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. 
Rozhodnutí  o  vyhlášení  záplavového  území  řeky  Bečvy  bylo  vydáno  Krajským  úřadem  Zlínského  kraje
14.2.2006  tj. až po schválení územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm (byl schválen 17. 9. 2002) a na
území města nejsou řešeny aktivní zóny v záplavovém území.   Dle rozhodnutí  krajského úřadu je možno
výstavbu  v záplavovém  území  povolit  jen  se  souhlasem  dotčeného  orgánu  vodohospodářského  a  se
souhlasem  Povodí  Moravy  a.s.,  tj.  výstavbu  lze  za  aktivní  spolupráce  s uvedenými  orgány  regulovat.
V záplavovém území řeky Bečvy na území města nejsou změnami ÚP navrhovány další nové plochy pro
zástavbu.

(27)  Vytvářet  podmínky  pro  koordinované  umísťování  veřejné  infrastruktury  v  území  a  její  rozvoj  a  tím
podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní
dostupnosti  obcí (měst),  které jsou přirozenými regionálními  centry v území tak,  aby se díky možnostem,
poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a
v  oblastech  se  specifickými  geografickými  podmínkami.  Při  řešení  problémů  udržitelného  rozvoje  území
využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří
mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti
stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy,
včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi,
stejně  jako  řešení  přeshraniční  dopravy,  protože  mobilita  a  dostupnost  jsou  klíčovými  předpoklady
hospodářského rozvoje ve všech regionech. 
Požadavek  je  v rámci  územního  plánu  zohledněn,  návrh  veřejné  infrastruktury  je  předmětem  platného
územního plánu.

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve
všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně  nároků  na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu
kvalitních městských prostorů  a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého
sektoru s veřejností 
Požadavek byl při tvorbě platného územního plánu naplněn.

(29)  Zvláštní pozornost věnovat návaznosti  různých druhů  dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou hromadnou dopravu,
umožňující  účelné  propojení  ploch bydlení,  ploch rekreace,  občanského vybavení,  veřejných prostranství,
výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a
dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S
ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 
Požadavek byl  při  tvorbě  platného územního plánu naplněn,  urbanistická koncepce navrhuje  a  stabilizuje
plochy pro dopravu, umožňující účelné propojení ostatních funkčních ploch.  

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti
Požadavek  je  v rámci  územního  plánu  řešen  návrhem  technické  infrastruktury.  Dle  schválené  územně
plánovací dokumentace bylo realizováno odkanalizování v rámci akce čistá řeka Bečva, dále je realizováno a
připravováno prodloužení a posílení vodovodního řádu.  Nevyplývají  z něj  požadavky na změnu územního
plánu.

(31)  Vytvářet  územní  podmínky  pro  rozvoj  decentralizované,  efektivní  a  bezpečné  výroby  energie  z
obnovitelných zdrojů,  šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů  a rizik při
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 
Požadavek byl při tvorbě platného územního plánu zohledněn nastavením regulativů funkčních ploch.
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(32)  Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských
částech a v souladu s požadavky na kvalitní  městské struktury,  zdravé prostředí  a účinnou infrastrukturu
věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 
V platném územním plánu byla stanovena urbanistická koncepce, která se zabývala bytovým fondem, v rámci
územního plánu možno řešit modernizaci a zkvalitňování stávajícího bytového fondu.

Dle výše uvedeného platný ÚP Rožnov pod Radhoštěm respektuje PUR ČR a nebyl tak v     rámci Zprávy ani stanoven  
žádný konkrétní požadavek na řešení vlastní změny č.  2 z     hlediska zajištění souladu ÚP Rožnov pod Radhoštěm  
s     PUR ČR.  

(3)  Samotné řešení změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm taktéž PÚR ČR respektuje. Změnou nejsou
navrhovány žádné nové plochy změn a naplňována je zejména priorita požadující komplexní řešení (16) a polyfunkční
využívání areálů (19) – úpravou podmínek pro využití jednotlivých ploch (zejména lokalita L62 – areál bývalé Osevy) a
zohledněním požadavků novely stavebního zákona. Zároveň je aktualizováno využití ploch změn a zastavěné území.

B/I.1.2 - Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – 
  se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje

(1)  Správní  území  obce  Rožnov  pod  Radhoštěm je  řešeno  Zásadami  územního  rozvoje  Zlínského  kraje
vydanými  Zastupitelstvem Zlínského  kraje  dne  10.  9.  2008 pod  č.usn.  0761/Z23/08  s účinností  od  23. 10.  2008.
Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/
Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012.

(2) Ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 (dále jen „ZUR ZK“)
vyplývají pro  území  města  Rožnov pod Radhoštěm následující požadavky na respektování kritérií  a podmínek pro
rozhodování o změnách v území:

‐ priority územního plánování 
‐ rozvojová oblast nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko
‐ krajský heliport Rožnov pod Radhoštěm, LO3
‐ koridor elektrického vedení nadmístního významu Zubří-Hutisko VVN+TR110 kV/22 kV, E11
‐ koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území
‐ nadregionálního biocentra č. 103-Radhošť-Kněhyně, PU09
‐ nadregionálního biokoridoru č. 145-Radhošť-Kněhyně-K 144, PU17
‐ regionální biocentra č. 132- Kluzov, PU79 a č. 134- Kamenárka , PU81
‐ regionální biokoridory č. 1567- Kluzov – Střítež, PU149 a č. 1568- Adámky – Kluzov, PU150
‐ plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu Pustevny-Radhošť

(3) Samotné řešení změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm ZUR ZK respektuje, koncepce založená stávajícím
ÚP se nemění. Změnou nejsou navrhovány žádné nové plochy, dochází především k aktualizaci zastavěného území,
funkčních ploch a úpravě podmínek pro využití ploch. Změnou je zajištěn soulad ÚP se stavebním zákonem v platném
znění (tj. úprava obsahu ÚP, zohlednění intravilánu, vymezení pozemků  dotčených předkupním právem, stanovení
předkupního práva namísto vyvlastnění pro rozšíření hřbitova atd.). Pro vlastní řešení změny č. 2 byl stanoven pouze
jediný konkrétní požadavek ve vztahu k zajištění souladu ÚP se ZUR ZK -  vymezení plochy pro ochranu pohledových
horizontů nadregionálního významu Pustevny-Radhošť. Celkově jsou změnou naplňovány zejména priority územního
plánování sledující komplexní a polyfunkční využívání území. 

(4) Platný územní plán Rožnov pod Radhoštěm respektuje a vyhodnocuje soulad se ZUR ZK - viz odůvodnění
platného ÚP (vč. změny č. 1) a podrobné vyhodnocení v     rámci Zprávy o uplatňování Územního plánu Rožnov pod  
Radhoštěm za období 2012- 2015. Podmínky vyplývající z aktualizovaných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
zahrnující právní stav ke dni 5.10.2012 byly vyhodnoceny a plně respektovány následujícím způsobem:

• priority územního plánování vstupující do řešeného území:
(1)  Podporovat prostředky a nástroji územního plánování udržitelný rozvoj území Zlínského kraje. Vytvářet na 
celém území kraje vhodné územní podmínky pro dosažení vyváženého vztahu mezi nároky na zajištění příz-
nivého životního prostředí, stabilního hospodářského rozvoje a kvalitní sociální soudržnosti obyvatel kraje.  
Dbát na podporu udržitelného rozvoje území kraje při utváření krajských oborových koncepcí a strategií, při  
rozhodování o změnách ve využití území a při územně plánovací činnosti obcí.
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Návrhem změny č. 2 územního plánu je respektována ochrana přírodních, kulturních a civilizačních  hodnot  
území. Změnou č. 2 nejsou vymezeny žádné nové zastavitelné plochy. Změna č. 2 aktualizuje zastavěné úze-
mí, řeší změnu funkčního využití ploch v řešeném území dle požadavku ze zadání, stabilizuje přírodní blíz-
ké opatření vč. prvků ÚSES. V grafické části dokumentace (výkres B/II.1) v souladu se ZUR ZK byla zapra-
covány plochy pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu Pustevny-Radhošť, která je limi-
tem v území pro rozhodování o přípustnosti staveb. Z hlediska funkčních ploch se jedná o plochy lesa, které  
mají stanovené odpovídající podmínky pro využití ploch.        

(2)   Preferovat při  územně plánovací činnosti obcí zpřesnění územního vymezení ploch a koridorů podchy-
cených v ZÚR Zlínského kraje (dále ZÚR ZK), které jsou nezbytné pro realizaci republikově významných zá-
měrů stanovených pro území Zlínského kraje v Politice územního rozvoje České republiky 2008 (dále PÚR ČR
2008) a pro realizaci významných krajských záměrů, které vyplývají ze strategických cílů a rozpisů jednotlivých
funkčních okruhů stanovených v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK).
Požadavek na zpřesnění republikových zájmů na území Zlínského kraje je změnou č. 2 dodržen. V ZUR navr-
žena plocha pro regionální biocentrum č. 132- Kluzov, PU79 a č. 134- Kamenárka, PU81, koridor technické in-
frastruktury elektrického vedení nadmístního významu Zubří-Hutisko VVN+TR110 kV/22 kV, E11 (plochy č.  
600-605), nadregionální biokoridor č. 145-Radhošť-Kněhyně-K 144, PU17, regionální biokoridory č. 1567- Klu-
zov – Střítež PU149 a č. 1568- Adámky – Kluzov,  PU150  jsou stabilizovány v rozsahu vymezeném v  
platném územním plánu na parcelní kresbu. Krajský heliport Rožnov pod Radhoštěm je umístěn v ploše ob-
čanského vybavení v místě stávající Městské Polikliniky – podmínky funkčního využití plochy umožňují využití 
plochy pro daný účel – viz část B/I.7, kap. 6. Plochy pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního vý-
znamu Pustevny-Radhošť zapracovány v grafické části dokumentace - viz bod 1.

(3) Soustředit pozornost na územně plánovací podporu přeměny původních a rozvoje nových hospodářských 
činností v území regionů se soustředěnou podporou státu podle Strategie regionálního rozvoje ČR, za něž jsou
na  území  kraje  vyhlášeny  územní  obvody  obcí  s  rozšířenou  působností  (ORP)  Kroměříž,  Rožnov  pod  
Radhoštěm a Valašské Klobouky. Prověřit soulad lokalizace nových hospodářských aktivit v těchto územích s 
rozvojovými záměry kraje a možnosti jejich zajištění potřebnou dopravní a technickou infrastrukturou.
Město Rožnov p.  Radhoštěm patří  do oblasti  se soustředěnou podporou státu.  V řešeném území nejsou  
navrhovány nové (regionálně významné) hospodářské aktivity. Změnou č. 2 (aktualizace zastavěného území; 
změna regulativů funkční plochy SX; vypuštění ploch přestavby č. 508, 512, 517) jsou podporovány místní  
socioekonomické a podnikatelské aktivity a dopravní infrastruktura.

(4) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje. Posilovat republikový význam krajského města Zlín 
a urbanizovaného území Zlínské aglomerace zvláště v návaznosti na rozvojové potenciály koridoru Pomoraví 
a koridoru Pováží na straně Slovenska. Posilovat zároveň rozvoj ostatních významných center osídlení kraje, 
zvláště středisek plnících funkci obce s rozšířenou působností. Vytvářet funkční podmínky pro zesílení koope-
rativních vztahů mezi městy a venkovem kraje, s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského 
prostoru  a omezovat negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  
Změnou č. 2 se nemění koncepce řešení založená stávajícím územním plánem - nedochází k rozšíření za-
stavitelných ploch, tj. nejsou navrhovány žádné nové plochy pro výstavbu představující potenciální riziko pro 
fragmentaci krajiny a suburbanizaci území.    

(5) Podporovat vytváření vhodných územních podmínek pro umístění a realizaci potřebných staveb a opatření 
pro  účinné  zlepšení  dopravní  dostupnosti,  dopravní  vybavenosti  a  veřejné  dopravní  obsluhy  kraje  podle  
PRÚOZK, PÚR ČR 2008, ZÚR ZK. Považovat tento úkol za rozhodující prioritu rozvoje kraje nejméně do roku 
2013. Pamatovat přitom současně na:
- rozvoj a zkvalitnění železniční dopravy a infrastruktury pro každodenní i rekreační využití jako rovnocenné 
alternativy k silniční dopravě, včetně možnosti širšího uplatnění systému lehké kolejové dopravy jako součásti 
integrovaného dopravního systému pro ekologicky
šetrnou formu dopravní obsluhy území kraje;
- rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití jako součásti integrovaných dopravních systémů
kraje,  včetně  potřeby segregace cyklistické dopravy a její  převádění do samostatných stezek,  s  využitím  
vybraných účelových a místních komunikací s omezeným podílem motorové dopravy.
Koncepce dopravy založená stávajícím ÚP se změnou č. 2 nemění – stávající silniční a drážní doprava je sta-
bilizována. Z důvodu upuštění od záměrů propojení ulic Slezská a Bezručova byly plochy dopravní in-
frastruktury č. 508 a 517  zrušeny a vymezeny dle skutečného využití území jako stabilizované.

(7) Dbát při podpoře stabilizace a rozvoje hospodářských funkcí na území kraje zvláště ve vymezených roz-
vojových oblastech a vymezených rozvojových osách především na:
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-  hospodárné využívání zastavěného území, zajištění ochrany nezastavěného území a zachování veřejné ze
leně, včetně minimalizace jeho fragmentace;
- využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce 
a přestavby nevyužívaných objektů a areálů, a na výběr ploch vhodných k podnikání v zastavitelném území,    
s cílem nezhoršit podmínky pro využívání zastavěného území a dodržet funkční a urbanistickou celistvost síd-
la
- rozvíjení krajských systémů  dopravní obsluhy a technické vybavenosti,  soustav zásobování energiemi a  
vodou a na využití vlastních surovinových zdrojů pro výstavbu, s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský 
rozvoj vybraných území kraje a pro stabilizaci hospodářských činností v ostatním území kraje v souladu s  
požadavky zajištění kvality života jeho obyvatel současných i budoucích;
Změna č. 2 aktualizuje zastavěné území, přičemž již realizované záměry vymezené ve stávajícím ÚP jako
návrh byly  vymezeny jako součást  zastavěného území dle právního stavu.  Navrženou změnou funkčního
využití  v jednotlivých  lokalitách  dle  současných  konkrétních  potřeb  je  sledováno  hospodárné  využití
zastavěného území.   Rožnov p. Radhoštěm se dle ZUR ZK nachází v rozvojové oblasti nadmístního významu
N-OB1 Podbeskydsko.  Úkolem pro územní plánování je koordinace územních souvislosti týkající se koridoru
I/35 a koridoru E 11  pro VVN + TR 110 kV/22 kV Zubří -Hutisko. Změnou č. 2 jsou plochy pro úpravu silnice
I/35 respektovány (plochy č. 502, 527, 528). Z hlediska podpory podnikání v zastavěném území bylo změnou
č. 2 řešena definice nových podmínek využití pro funkční plochu SX, v které jsou vymezeny areál Loany a
Osevy. Změnou č. 2 je tak podpořen záměr na obnovu a využití stávajících areálů při respektování zásady
nezhoršení podmínek využívání zastavěného území.     

Změna č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm se nedotýká priorit č. 6-14.

• rozvojová oblasti, osy nadmístního významu dle PUR ČR
 Řešené území není součástí žádné z rozvojových oblastí a os uvedených v PÚR ČR.

• rozvojová osy, oblasti nadmístního významu 
Poloha obce v rozvojové oblasti  nadmístního významu N-OB1 Podbeskydsko je vyhodnocena – viz výše  
priorita č. 7. Platný územní plán naplňuje úkoly pro územní plánování v rozvojové oblasti. Přednostně jsou  
řešeny územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených v ZUR ZK. V rámci samotné tvorby ÚP byl 
prověřen rozsah zastavitelných ploch a stanoveny podmínky pro jejich využití.

• specifická oblast dle PUR ČR
ZÚR ZK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB2 Beskydy na území kraje vymezených v PUR ČR. Rožnov

             pod Radhoštěm není součástí specifické oblasti SOB2 Beskydy. Řešené území je vymezeno jako                   
             součást N-OB1  Podbeskydsko – viz výše, priorita č. 7.

• plochy a koridory
V ZUR ZK vymezené plochy a koridory technické infrastruktury, ÚSES jsou změnou č. 2 respektovány:

‐ krajský heliport Rožnov pod Radhoštěm, LO3 – vymezeno jako součást plochy občanského využití s možností
realizace záměru

‐ koridor elektrického vedení nadmístního významu Zubří-Hutisko VVN+TR110 kV/22 kV, E11 –  plochy č. 600-
605

‐ nadregionální biocentrum č. 103 – Radhošť-Kněhyně, PU09 – stabilizováno na parcelní kresbu v souladu s
podkladovou koncepcí

‐ nadregionální biokoridor č. 145-Radhošť-Kněhyně-K 144, PU17 - stabilizováno na parcelní kresbu v souladu s
podkladovou koncepcí

‐ regionální biocentrum č. 132- Kluzov, PU79 a č. 134 - Kamenárka , PU81 - stabilizováno na parcelní kresbu v
souladu s podkladovou koncepcí

‐ regionální biokoridor č. 1567- Kluzov – Střítež, PU149 a č. 1568- Adámky – Kluzov, PU150 - stabilizováno na
parcelní kresbu v souladu s podkladovou koncepcí
Požadavek  na  vymezení  plochy  pro  ochranu  pohledových  horizontů  nadregionálního  významu Pustevny-
Radhošť  byl zapracován do koordinačního výkresu jako limit území – viz výše, bod 1 

• ochrana a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot
 Koncepce ochrany hodnot je založena platným ÚP. Vlastní změna č. 2 koncepci řešení nemění – nejsou  
navrhovány žádné nové plochy mající vliv na ochranu hodnot. V souladu s požadavkem ze zadání byl  v  
grafické části dokumentace (výkres č. B/II.1) zapracován symbol pro významnou solitérní zeleň.
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            ● cílové charakteristiky krajiny
            Cílová charakteristika krajiny (krajinný celek Rožnovsko, krajina zemědělská s lukařením ) není návrhem 
            změny č.2 územního plánu dotčena.  

            •  veřejně prospěšné stavby a opatření
V ZÚR ZK vymezené veřejné prospěšné stavby a opatření nejsou změnou č. 2 dotčeny. Jmenovitě se jedná o:

‐ koridor elektrického vedení nadmístního významu Zubří-Hutisko VVN+TR110 kV/22 kV, E11
‐ nadregionální biocentrum č. 103 – Radhošť-Kněhyně, PU09
‐ nadregionální biokoridor č. 145-Radhošť-Kněhyně-K 144, PU17
‐ regionální biocentrum č. 132- Kluzov, PU79 a č. 134- Kamenárka , PU81
‐ regionální biokoridory č. 1567- Kluzov – Střítež, PU149 a č. 1568- Adámky – Kluzov, PU150
‐ Heliport Rožnov pod Radhoštěm - LO3 

•  ZÚR ZK neobsahuje žádné požadavky na plochy a koridory nadmístního významu pro územní studii nebo 
regulační plán, které se dotýkají řešeného území.

B/I.1.3 - Vyhodnocení souladu s požadavky      vyplývajícími z     dalších dokumentů      
 a     širších územních vztahů   

Samotná  změna  nemá  dopad  na  širší  územní  vztahy  a  je  v souladu  s dalšími  koncepčními  dokumenty
vztahující se k řešenému území. Širší územní vztahy v území se tedy změnou nemění a návaznosti záměrů (ploch) na
sousední území obcí jsou zajištěny v platném ÚP Rožnov pod Radhoštěm v koordinaci s platnými územními plány
Zubří (silnice I/35, ÚSES), Vidče a Vigantice (VVN+TR110 kV/22 kV, USES), Dolní Bečva, Trojanovice a Veřovice
(ÚSES). Zohledněn je rovněž rozpracovaný ÚP Valašská Bystřice. Návaznosti záměrů, ÚSES a buffer funkčních ploch
obcí Zlínského kraje bude patrný z koordinačního výkresu ÚP Rožnov pod Radhoštěm po změně č. 2.

B/I.1.4 -  Vyhodnocení  souladu s cíli  a  úkoly územního plánování,  zejména s     poža-  
   davky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v     území a pož-  
    davky na ochranu nezastavěného území

Návrh změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm územního plánu je v souladu s cíli územního plánování (§ 18
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon). Změnou č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm je řešena aktualizace zastavěného
území a využití ploch, úprava funkce stabilizovaných ploch aj., čímž je naplňován zejména požadavek na komplexní
řešení účelného využití území. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a
jiná opatření dle § 18 odst. 5 SZ.
Úkoly územního plánování (§ 19 č. 183/2006 Sb., stavební zákon) jsou naplňovány zejména posouzením stavu území
(aktualizace  zastavěného  území  a  vyhodnocení  využití  ploch  změn)  a  posouzení  potřeby  změn  (viz  Zpráva  o
uplatňování). 

B/I.1.5 -  Výčet  záležitostí  nadmístního významu,  které nejsou řešeny v     zásadách    
    územního rozvoje s     odůvodněním potřeby jejich vymezení   

Změnou  č.  2  ÚP  Rožnov  pod  Radhoštěm  je  řešena  aktualizace  zastavěného  území  (mj.  zohlednění
intravilánu), prověřeno využití ploch změn, úprava funkčního využití stabilizovaných ploch, prověřeny podmínky pro
využití plocha a zohledněna je i novela stavebního zákona ve znění zák. č. 350/2012 Sb. – nejsou tedy vymezovány
plochy a koridory nadmístního významu, které by nebyly řešeny v ZUR ZK.
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B/I.1.6 -  Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
   předpisů

Změna  č.  2  je  zpracována  v souladu  s aktuálním  zněním  stavebního  zákona  (č.  183/2006  Sb.)  a  jeho
prováděcích předpisů (zejm. vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.). Změnou jsou upraveny podmínky pro využití
území, v souladu s požadavkem zákona doplněn výčet pozemků dotčených předkupním právem a dále uvedena do
souladu celá textová část ÚP. Zároveň je změnou naplňována působnost města dle § 6 odst. 6) SZ, kdy je sledováno
uplatňování územního plánu, jež vyhodnocován v rámci Zprávy, která je podkladem (zadáním) pro tuto změnu.

B/I.1.7 - Vyhodnocení souladu s     požadavky zvláštních právních předpisů  

Změna  č.  2  se  dotýká  zájmů  požadavků  zvláštních  právních  předpisů  pouze  minimálně.  Předmětem  změny  je
aktualizace  využití  území,  úprava  stabilizovaných  ploch  a  podmínek  pro  využití  ploch.  Ve  vztahu  k požadavkům
zvláštních právních předpisů má význam snad jen upřesnění požadavků prostorové regulace u ploch O a VP, kdy je
požadována  realizace  zeleně  v odpovídajících  parametrech  pro  odclonění  od  okolních  obytných  ploch  (zákon  o
ochraně veřejného zdraví).  

B/I.2 Vyhodnocení splnění požadavků zprávy o uplatňování ÚP Rožnov
 pod Radhoštěm 

Odbor výstavby a ÚP jako pořizovatel územního plánu a jeho změn byl povinen dle § 55 odst. 1 stavebního zá-
kona předložit zastupitelstvu města nejpozději  do 4 let od vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního
plánu  za  uplynulé  období.  Územní  plán  města  Rožnova  pod  Radhoštěm  byl  vydán  opatřením  obecné  povahy
č.01/2011 dne 15. 12. 2011 s nabytím účinnosti 30. 12. 2011. V zákonné lhůtě byla zpracována a předložena Zpráva o
uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2012 - 2015 (dále jen „Zpráva“.) Součástí Zprávy
jsou pokyny pro zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu plnící funkci zadání. Projednaná a upravená Zpráva
byla schválena Zastupitelstvem města Rožnov pod Radhoštěm na VII. zasedání dne 15. 9. 2015 pod č. usnesení
20/VII. Ve schválené Zprávě byl vyloučen vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 i na posouzení z hlediska
vlivů na životní prostředí (dle zák. č. 100/2001 Sb.). Požadavky na řešení a způsob zpracování vyplývající ze schvá-
lené Zprávy pak byly respektovány následovně:

B/I.2.1 - Požadavky plynoucí z     vyhodnocování uplatňování územního plánu  

Prověřeny byly všechny plochy změn z platného územního plánu. U ploch, které jsou již využity, resp. u nichž
již netrvá zájem na jejich realizaci, došlo ke změně na plochy stabilizované, případně i  k zahrnutí do zastavěného
území.  Jednotlivé lokality těchto úprav jsou číslovány od  L02 -  L22 a L24 -L47 (viz  hlavní výkres-  A.II.2)  a jsou
popsány níže v tabulce včetně jejich zdůvodnění.

LOKA-
LITA

ZMĚNY
POPIS ZMĚNY ZDŮVODNĚNÍ

L02
Část zastavitelné plochy BI č. 12 se mění na
stabilizovanou plochu BI v zastavěném území

Část plochy BI č. 12 zastavěna RD aj. stavbami dle KN – plocha vyme-
zena jako stabilizovaná a zahrnuta do zastavěného území. Zároveň do-
šlo k rozdělení plochy na BI č. 12 a BI č. 17

L03
Zastavitelná plocha BI č. 16 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v zastavěném území

Část plochy BI zastavěno RD dle KN- zbytek pozemků posouzených
jako proluky či pozemky obklopené ostatními pozemky zastavěného
území

L04
Zastavitelná plocha přestavby BI č. 146 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Zastavitelná plocha přestavby ponechána svému aktuálnímu využití-
bydlení v RD – vymezena jako stabilizovaná plocha

L05
Zastavitelná plocha přestavby BI č. 152 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Dtto.

L06
Část zastavitelné plochy přestavby BI č. 35
se mění na stabilizovanou plochu BI

Realizace  RD  v ploše  (KN)  –  část  této  plochy  zahrnuta  do  ploch
stabilizovaných BI
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L07
Zastavitelná plocha BI č. 51 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v zastavěném území

Realizace  RD  v ploše  (KN)  –  celá  plocha  zahrnuta  do  ploch
stabilizovaných BI

L08
Zastavitelná plocha přestavby BI č. 173 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Plocha  se  stavbami  RD-  zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána
aktuálnímu využití- – vymezena jako stabilizovaná plocha

L09
Část zastavitelné plochy BI č. 185 se mění na
stabilizovanou plochu BI v zastavěném území

Část  plochy  BI  č.  185  zastavěno  RD  dle  KN-  vymezeno  jako
stabilizovaná plocha- zbytek pozemků ponecháno jako zastavitelných

L10
Část zastavitelné plochy BI č. 71 se mění na
stabilizovanou plochu BI v zastavěném území

Na části plochy realizována stavba RD dle KN – zahrnuto tedy do ploch
stabilizovaných v zastavěném území

L11
Zastavitelná plocha BI č. 80 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v zastavěném území

Na 2 pozemcích realizovány stavby RD- zbývající pozemky posouzeny
jako proluky a celá plochy vymezena jako stabilizovaná

L12
Zastavitelná plocha přestavby BI č. 103 se
mění na stabilizované plochy BI a P*

Plocha  zastavěna  novostavbami  RD  –  část  plochy  vymezeno  jako
veřejné prostranství dle stavu v území a KN

L13
Zastavitelná plocha BI č. 111 se mění na sta-
bilizovanou plochu BI v zastavěném území

Zastavěno- RD – úprava na plochu stabilizovanou BI

L14
Zastavitelná plocha přestavby BI č. 204 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu využití-
bydlení v RD – vymezena jako stabilizovaná plocha

L15
Zastavitelná plocha přestavby BI č. 113 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu využití-
bydlení v RD – vymezena jako stabilizovaná plocha

L16
Zastavitelná plocha BI č. 130 se mění na sta-
bilizovanou plochu BI v zastavěném území a
stabilizovanou plochu DS

Rozvojová  lokalita,  zajištěna  parcelace  a  veřejná  infrastruktura  a
rozestavěny další RD. Do ploch stabilizovaných zahrnut pozemek s RD
dle KN a dále pozemek komunikace jako DS

L17
Zastavitelná plocha BI č. 143 se mění na sta-
bilizovanou plochu BI v zastavěném území

Novostavba RD – vymezeno jako plocha stabilizovaná v zastavěném
území

L18
Zastavitelná plocha přestavby BI č. 919 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Pozemek  náležející  ke  stávajícímu  stabilizovanému  bydlení  –
převedeno do ploch BI- stav

L19
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 85 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu využití-
bydlení v RD – vymezena jako stabilizovaná plocha

L20
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 86 se
mění na stabilizovanou plochu BI

Zastavitelná plocha přestavby ponechána svému aktuálnímu využití  -
bydlení v RD – vymezena jako stabilizovaná plocha

L21
Zastavitelná plocha SO.2 č. 350 se mění na
stabilizovanou plochu SO.2 v zastavěném
území Související lokality- plochy vymezené dle aktuálního využití území jako

stabilizované.  S vyhodnocení  uplatňování  ploch č.  350 a 351 plyne i
úprava  části  plochy  stabilizované  VP  -  je  měněno  dle  skutečného
využití na plochu SO.2

L22
Zastavitelná plocha SO.2 č. 351 se mění na
stabilizovanou plochu SO.2 v zastavěném
území

L24
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 352 se
mění na stabilizovanou plochu SO.2

L25
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 353 se
mění na stabilizovanou plochu O

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu využití-
občanské vybavení – vymezena jako stabilizovaná plocha

L26
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 354 se
mění na stabilizovanou plochu O

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu využití-
občanské  vybavení  (ubytovací  zařízení-  penzion)  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L27
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 355 se
mění na stabilizovanou plochu SO.2

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu  využití,
převážně RD-  vymezena jako stabilizovaná plocha

L28
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 356 se
mění na stabilizovanou plochu SO.2

Dtto.

L29
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 357 se
mění na stabilizovanou plochu SO.2

Zastavitelná plocha přestavby ponechána svému aktuálnímu využití  -
RD, bytový dům-  vymezena jako stabilizovaná plocha

L30
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 365 se
mění na stabilizovanou plochu SO.2

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu  využití,
převážně RD-  vymezena jako stabilizovaná plocha

L31
Zastavitelná plocha přestavby SO.3 č. 391 se
mění na stabilizovanou plochu SO.3

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu  využití,
usedlost s RD-  vymezena jako stabilizovaná plocha

L32
Zastavitelná plocha přestavby SO.3 č. 392 se
mění na stabilizovanou plochu SO.3

Dtto.

L33
Zastavitelná plocha přestavby O č. 292 se
mění na stabilizovanou plochu SO.2

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu  využití,
parkoviště ke stavbě pro administrativu-  vymezena jako stabilizovaná
plocha SO.2

L34
Zastavitelná plocha přestavby O č. 294 se
mění na stabilizovanou plochu O

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu  využití,
realizován nákupní dům -  vymezena jako stabilizovaná plocha 

L35
Zastavitelná plocha OS č. 340 se mění na
stabilizovanou plochu OS v zastavěném úze-
mí

Realizována stavba a cvičiště  pro kynology – vymezeno jako plocha
stabilizovaná

L36
Zastavitelná plocha přestavby SX č. 927 se
mění na stabilizovanou plochu SX

Areál pivovaru- vymezen jako plocha stabilizovaná

L37
Zastavitelná plocha přestavby VD č. 631 se
mění na stabilizovanou plochu VP

Zastavitelná plocha přestavby ponechána svému aktuálnímu využití –
jiná  stavba-   vymezena  jako  stabilizovaná  plocha  VP  (soulad  se
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zbývající částí plochy)

L38
Zastavitelná plocha VZ č. 421 se mění na sta-
bilizovanou plochu VZ v zastavěném území

Vymezeno na základě stavu v území jako plocha stabilizovaná 

L39
Zastavitelná plocha VZ č. 430 se mění na sta-
bilizovanou plochu VZ v zastavěném území

Zastavěno – vymezeno jako plocha stabilizovaná

L40
Zastavitelná plocha přestavby DS č. 512 se
mění na stabilizovanou plochu O

Plocha  pro  parkoviště  u  polikliniky-  realizovaná-  vymezeno  jako
stabilizovaná ploch a O (součást polikliniky)

L41
Zastavitelná plocha přestavby DS č. 508 se
mění na stabilizované plochy O, SO.2, BI, P*
a WT

Související  plochy.  Upuštění  od  záměrů  propojení  ulic  Slezská  a
Bezručova- plochy navráceny do ploch dle skutečného využití  území
jako stabilizované

L42
Zastavitelná plocha přestavby DS č. 517 se
mění na stabilizované plochy O a P*

L43
Část zastavitelné plochy přestavby DS č. 524
se mění na stabilizovanou plochu DS

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  v části  svému  aktuálnímu
využití, komunikace-  vymezena jako stabilizovaná plocha DS

L44
Zastavitelná plocha přestavby DS č. 515 se
mění na stabilizovanou plochu P*

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu  využití,
komunikace-  vymezena jako stabilizovaná plocha DS

L45
Zastavitelná plocha přestavby TV č.611 se
mění na stabilizovanou plochu BI Nadále již netrvá zájem na realizaci záměru (je případně v jednotlivých

plochách přípustný)
L46

Zastavitelná plocha přestavby TV č.612 se
mění na stabilizovanou plochu BI

L47
Zastavitelná plocha přestavby SO.2 č. 373 se
mění na stabilizovanou plochu SO.2

Zastavitelná plocha přestavby ponechána svému aktuálnímu využití –
RD -  vymezena jako stabilizovaná plocha

B/I.2.2 - Problémy k     řešení vyplývající z     územně analytických podkladů  

(1) Územně analytické podklady zpracované v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Rožnov
pod Radhoštěm byly pořízeny k 31. 12. 2008 a byly průběžně aktualizovány. Úplná aktualizace byla pořízena k datu
31. 12. 2010, 31. 12. 2012 a 31. 12.2014. 

(2) Z ÚAP vyplývají k řešení v územním plánu Rožnov pod Radhoštěm tyto problémy: 
- Prověřit případně doplnit možnost umístění protipovodňových opatření 
- Prověřit možnost umístění protipovodňových opatření jako ochranu komunikace I/35
-  Prověřit  vhodnost  umístění  zastavitelné  plochy  v  záplavovém území,  případně  navrhnout  nová  protipovodňová
opatření
-  Vyhodnotit  účelné  využití  zastavěného  území,  možnosti  využití  zastavitelných  ploch  a  potřeby  vymezení
zastavitelných ploch
- Prověřit možnost snížení negativních vlivů dopravy silnice I/35 na zastavěné území 
- Neúnosné dopravní zatížení tranzitní komunikace vedoucí na Slovensko
- Prověřit možnost umístění kulturního zařízení s dostatečnou kapacitou
- Prověřit a zohlednit při vymezování funkčního využití území staré ekologické zátěže
- Při vymezování zastavitelných ploch nutno zohlednit limity vyplývající z podmínek pro ochranu přírody a krajiny
- Prověřit možnosti navýšení počtu parkovacích míst v daných lokalitách
- Prověřit vhodnost umístění zastavěných ploch v lokalitách, které zasahují do sesuvných území
V rámci Zprávy jsou jednotlivé problémy k řešení vyhodnoceny, přičemž nebyl stanoven žádný konkrétní požadavek
na řešení vlastní změny.

(3)  Grafická část  ÚAP je promítnuta do výkresové části  dokumentace – viz  koordinační  výkres změny i
koordinační výkres po změně č. 2 (limity využití území atd.).

B/I.2.3 - Požadavky plynoucí s     vyhodnocení souladu ÚP s     Politikou územního rozvoje   
a územně plánovací dokumentací kraje

1) Požadavky plynoucí z     vyhodnocení souladu ÚP s Politikou územního rozvoje ve znění Aktua-  
lizace č. 1

Z PUR ČR ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „PUR ČR“) vyplývá pro území města Rožnov pod Radhoštěm
požadavek na respektování kritérií a podmínek pro rozhodování o změnách v území plynoucí z polohy ve  spe-
cifické oblasti Beskydy- SOB2 a dále požadavek na respektování republikových priorit územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území. Z podrobného vyhodnocení v rámci Zprávy vyplynulo, že platný územní
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plán Rožnov pod Radhoštěm respektuje a naplňuje požadavky PUR ČR, a nebyl tak stanoven žádný konkrétní
požadavek na řešení vlastní změny. Úpravou ploch areálu Loany (L60) a bývalé Osevy (L62) v rámci této změ-
ny však dochází k naplňování priority pro polyfunkční využívání areálů a ploch (tzv. Brownfield).

2) Požadavky  plynoucí  z     vyhodnocení  souladu  ÚP  se  Zásadami  územního  rozvoje  zahrnující    
právní stav ke dni 5.     10. 2012  

Ze Zásad  územního rozvoje Zlínského kraje  zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 (dále jen „ZUR ZK“)
vyplývají pro  území  města  Rožnov pod Radhoštěm následující požadavky na respektování kritérií  a podmínek pro
rozhodování o změnách v území:

‐ priority územního plánování 
‐ rozvojová oblast nadmístního významu NOB1 Podbeskydsko
‐ krajský heliport Rožnov pod Radhoštěm, LO3
‐ koridor elektrického vedení nadmístního významu Zubří-Hutisko VVN+TR110 kV/22 kV, E11
‐ koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území

‐ regionální biocentra č. 132- Kluzov, PU79 a č. 134- Kamenárka , PU81
‐ regionální biokoridory č. 1567- Kluzov - Střítež PU149 a č. 1568- Adámky - Kluzov,PU150
‐ plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu Pustevny-Radhošť

Z podrobného vyhodnocení v rámci Zprávy vyplynulo, že platný územní plán Rožnov pod Radhoštěm respektuje a
naplňuje  požadavky  ZUR  ZK,  a  nebyl  tak  stanoven  žádný  konkrétní  požadavek  na  řešení  vlastní  změny
s výjimkou  zapracování  plochy  pro  ochranu  pohledového  horizontu.  Tato  plocha  je  v souladu  s pokyny
zapracována do koordinačního výkresu změny (výkres B.II.1) a do Koordinačního výkresu po změně č.2 (výkres č. 4) –
viz plocha pro ochranu pohledového horizontu. 

B/I.2.4 - Požadavky plynoucí s     prokázání nemožnosti využití vymezených zastavi-  
telných ploch a z vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch

Ze Zprávy vyplynulo, že při zachování množství navržených ploch pro bydlení v ÚP Rožnov pod Radhoštěm,
které  nejsou  dosud  zastavěny,  nelze  prokázat  potřebu  vymezení  dalších  návrhových  ploch  pro  bydlení.  Nové
zastavitelné plochy pro  bydlení  by mohly  být  vymezovány pouze za předpokladu omezení  nebo vypuštění  jiných
zastavitelných ploch pro  bydlení  bez  navyšování  celkové bilance.  V rámci  změny však nebylo  prověřování  dosud
nezastavěných ploch požadováno a nejsou tak navrhovány ani žádné nové zastavitelné plochy pro bydlení ani
pro  jiné  urbanistické funkce.  Změnou je  tedy respektováno vyhodnocení  potřeby vymezení  nových zastavitelných
ploch, demografický vývoj města, dosavadní zastavěnost ploch atd. včetně  dalších ukazatelů  stanovených v rámci
nástroje URBANKA. 

B/I.2.5 - Návrh na změnu ÚP a pokyny pro zpracování změny

1) Vyhodnocení uplatněných a v     rámci Zprávy schválených návrhů na změnu:  

Lokalita - Žadatel
Lokalita
změny

Popis změny ZDŮVODNĚNÍ

Hážovice- farma
Zerlina

L50
Zastavitelná plocha přestavby VD
č. 630 se mění na stabilizovanou
plochu VZ

Na základě žádosti prověřeno a upraveno vymezení ploch
v  souladu  se  skutečným  využitím  území.  Zastavitelná
plocha přestavby ponechána svému aktuálnímu využití  –
stavba  pro  zemědělskou  výrobu-   vymezena  jako
stabilizovaná  plocha.  Část  plochy  se  stavbou  bydlení
související  s provozem farmy je vymezena vhodněji  jako
plocha smíšená obytná vesnická (SO.3)

L51
Část stabilizované plochy BI se
mění na stabilizovanou plochu
SO.3

Horní Paseky Pod
Bačovým vrchem-

Roman Krhut
L52

Část stabilizované plochy L se
mění na stabilizovanou plochu
SO.3 v zastavěném území

Na  základě  žádosti  upravena  plocha  lesa  na  plochu
smíšenou  obytnou  vesnickou  (SO.3)  s  ohledem  na
existující a v KN zapsanou stavbu RD

Horní Paseky U
Jánoštíka- Gabriela

Besedová
L53

Část stabilizované plochy K se
mění na stabilizovanou plochu P*
a O v zastavěném území

Stávající plocha parkoviště  při  komunikaci I/58 vymezena
jako veřejné prostranství dle stavu v území

Hážovice- Karla L54 Část stabilizované plochy K se Na základě  žádosti  rozšířena plocha bydlení  (BI)  o  část

Příloha č.  3    strana 14 z 25



Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm  +420 604 859 068 I lubor.sawicki@seznam.cz I
 www.t-raum.cz

Změna č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm                            Odůvodnění datum 12/2016

Fiurášková
mění na stabilizovanou plochu BI
v zastavěném území

pozemku parc. č. 722, který je pod společným oplocením a
souvisí se stavbou RD na pozemku parc. č. st. 721 

Horní Paseky-na-
proti Loaně- Ludvík

Růčka

L55
Část stabilizované plochy Z se
mění na stabilizovanou plochu
SO.3 v zastavěném území

Na  základě  žádosti  a  po  dohodě  s  CHKO  Beskydy  je
stávající  plocha  upravena,  při  zachování  jejího  rozsahu.
Zároveň  je upravena funkce dle stavu v území a KN na
plochu smíšenou obytnou vesnickou (SO.3)

L56

Stabilizovaná plocha VZ se mění
na stabilizovanou plochu SO.3 a
stabilizovanou plochu Z v neza-
stavěném území

Písečný-
Navmatix s.r.o

L57
Část stabilizované plochy BI se
mění na stabilizovanou plochu O

Na  základě  žádosti  a  dle  skutečného  využití  území  je
plocha upravena na plochu občanské vybavenosti (O) 

U školního statku-
Jiří a Lucie Pavli-

covi
L58

Zastavitelná plocha přestavby VD
č. 633 se mění na stabilizovanou
plochu BI

Na  základě  žádosti  v  části  plochy  je  celá  zastavitelná
plocha přestavby ponechána svému aktuálnímu využití  –
stavba RD-  vymezena jako stabilizovaná plocha BI

Hážovice-
Fojtášková Anna,
Fojtášek Jaroslav

L59
Část stabilizované plochy K se
mění na stabilizovanou plochu BI
v zastavěném území

Na základě žádosti a dle stavu v území (v ploše se nachází
stavba RD) je plocha krajinné zeleně z části změněna na
plochu bydlení individuálního (BI)

Areál Loany- 
Neovit s.r.o.

L60
Část stabilizované plochy VP se
mění na stabilizovanou plochu O

Na základě žádosti a ve snaze o racionální využití areálu
Loany  je  část  plochy  vymezena  jako  plocha  občanské
vybavenosti

Tylovice 
Salamandr s.r.o. 

L61
Část stabilizované plochy BI se
mění na stabilizovanou plochu
SO.3

Na základě  žádosti  vymezena část  plochy  BI  nově  jako
SO.3  (smíšená  obytná  vesnická),  což  bude  lépe
korespondovat s aktuálním využitím území

Zemědělská ulice
Oseva-  

Rožnovská travní
semena s.r.o. 

L62
Stabilizovaná plocha VP se mění
na stabilizovanou plochu SX

Na  základě  žádosti  o  vymezení  plochy  jako  „plocha
brownfield“  pro  polyfunkční  využití  plochy  byla  hledána
funkce  v  rámci  metodiky  ZK.  Plocha  vymezena  jako
smíšená specifická (SX) s tím, že byly nově definovány i
podmínky  pro  využití  plochy.  Tato  úprava  umožní
polyfunkční využití areálu

2) Vyhodnocení pokynů pro zpracování změny:

● Změna územního plánu je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. o územním plánování a a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškami č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znění.

●  Ve změně  územního plánu byly prověřeny návrhy na změnu ÚP, jejichž zařazení schválilo zastupitelstvo města
Rožnova pod Radhoštěm v rámci Zprávy (viz výše). 

● Na území města Rožnova pod Radhoštěm je dle rozboru udržitelného rozvoje území v současné době dostatek
návrhových ploch pro bydlení - další návrhové plochy nebyly ve změně navrhovány.

Dle  pokynů  pořizovatele  byly  zapracovány následující  požadavky (mimo  jiné  plynoucí  z  praktického
používání územního plánu):
- dle § 58 odst. 2 a 3 bylo aktualizováno zastavěné území města Rožnova pod Radhoštěm (viz lokality L01, L02…atd.)
s tím, že byl zároveň prověřen a v případech odlišností oproti vymezenému zastavěnému území zapracován intravilán
(zastavěné území k 1. 9. 1966) ve smyslu § 58 odst. 2 SZ – viz lokality L48.
- stávající zpevněnou plocha u restaurace Jánoštík, část parc. č. 2974/1 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, byla vymezena
jako plocha veřejných prostranství (P*) v zastavěném území – viz lokalita L53 
- stávající pozemek parc. č. 3388/9 se stavbou RD na parc. č. st. 1264 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm byly vymezeny
jako plocha smíšená obytná vesnická (SO.3) v zastavěném území z důvodu již dříve zapsané stavby (místo plochy
lesní) – viz lokalita L52
- stávající pozemek parc. č. 1858/10 se stavbou pro rekreaci na parc. č. st. 4648 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm byly vy-
mezen jako plocha lesní; pozemek parc. č. 4648 jako plocha rodinné rekreace (RI) v zastavěném území z důvodu již
dříve zapsané stavby – viz lokalita L63
- stávající pozemky se stavbami garáží v lokalitě Pod Hrází, parc.č.st.4307, 4306/1, 4305/1, .4304/1 a parc.č.st.4247 a
st. 4248 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, byly zapracovány jako plochy silniční dopravy (DS)- viz lokalita L64 
- komunikace k Psímu útulku, parc. č.782/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm, byla vymezena jako plocha pro silniční
dopravy (DS)- viz lokalita L65 
- Pozemek parc.č. 544 v k.ú. Tylovice v blízkosti toku Hážovka byl vymezen jako plocha zemědělská (Z) dle stavu po-
zemku v katastru nemovitostí- viz lokalita L66
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- Upraveno bylo znění regulativů:
-> u ploch  bydlení individuálního (BI) byly do přípustného využití  doplněny výrobní služby, které nevykazují
negativní vliv na životní prostředí a neovlivňují kvalitu bydlení (pouze drobná činnost např. výroba cukrovinek a
domácího pečiva, výroba drobných uměleckých předmětů) pouze jako součást obytné stavby (definováno v rám-
ci platných pojmů ÚP Rožnov) - důvodem je připustit v plochách bydlení i slučitelné výrobní služby jako např. pe-
kařství apod. Dále bylo do podmíněně přípustného využití doplněno využití o bytové domy s výškovou regulací
do 2.NP + podkroví s výjimkou stávajících staveb (bytové domy charakterem odpovídající RD není důvodné
v plochách nepřipouštět). V podmínkách prostorového uspořádání byla doplněn požadavek na každé 2 ha za-
stavitelné plochy bydlení vymezit s touto zastavitelnou plochou související plochu veřejného prostranství o vý-
měře nejméně 1000 m2 , přičemž se do této výměry nezapočítávají pozemní komunikace – důvodem je zadávání
územních studií z podnětu a míra regulace plošného využití.
-> u ploch veřejných prostranství (P*) byla do přípustného využití (nikoli podmíněně přípustného využití, protože
není stanovena žádná podmínka) doplněna dětská hřiště a hřiště pro volnočasové aktivity. Jedná se o činnosti a
stavby, jež jsou slučitelné s účelem a poslání veřejných prostranství dle § 34 zákona o obcích 
-> podmínky pro využití ploch BI, BH, RH, RI, O, OV.4, OH, OS, OX, TV, TE, SO.1, SO.2, SO.3, SX, WT, K, P,
Z, L, S*, byly doplněny o nové přípustné využití - dopravní a technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním vyu-
žitím.  Slučitelnost  bude posuzována v rámci  navazujících řízení,  přičemž nesmí být  narušena hlavní  funkce
ploch.  Tento  pojem  je  lépe  uchopitelný  v rámci  rozhodovací  praxe,  poněvadž  infrastruktura  „související“
s hlavním využitím plochy ve smyslu vyhl. č. 501/2006 Sb. je velmi těžce definovatelná např. pro vedení přípojek
sítí v plochách nezastavěného území atd. 
-> podmínky pro využití ploch vodních a toků (WT) byly doplněny o přípustné využití přemostění a brodů – jako
praktický nástroj pro rozhodování 
-> doplnění regulativu o procento zastavitelnosti v návaznosti na rozmezí výměry stavebních pozemků zejména
u ploch VP, VD a O bylo zváženo a prověřeno – vzhledem k charakteru jednotlivých ploch však nebyl koeficient
zastavění stanoven – požadavky na ochranu např. krajinného rázu apod. lze řešit v navazujících řízeních v rám-
ci kompetencí dotčeného orgánu (zejména CHKO Beskydy)
-> podmínky prostorového uspořádání pro plochy  občanské vybavenosti (O) byly doplněny o požadavek, že
v rámci realizace záměrů je nutno zajistit odclonění od sousedních obytných ploch výsadbou vzrostlé nadzemní
izolační zelení (keře, stromy). Snahou je vytvořit podmínky pro eliminaci negativních vlivů např. rozsahem vý-
znamnějších staveb občanské vybavenosti (nákupní centra apod.) na okolní obytnou zástavbu
-> u ploch  výroby průmyslové (VP) bylo do podmínek prostorového uspořádání doplněno, že areály je nutno
odclonit od sousedních obytných ploch výsadbou zeleně vzrostlé (keře, stromy). Důvodem je opět snaha o vy-
tvoření podmínek k eliminaci negativních vlivů z výroby na okolní obytnou zástavbu.
-> u plochy lesní (L) je z podmínečně přípustného využití vypuštěn převod kultur v rámci PUPFL a ZPF. Tato pří-
pustná činnost  se neslučuje  s ochranou lesa a  zároveň  stírá  principy  řešení  nezastavěného území.  Taktéž
vlastně nebyla známa podmínka pro převod kultur
-> do podmínek prostorového uspořádání u ploch smíšených obytných v centrální zóně (SO.1) je doplněno, že v
případě nových staveb, nástaveb a přístaveb je nutno respektovat výškovou hladinu a charakter okolní zástavby.
Charakter zástavby je dán historickým centrem a charakterem nenarušujícím hodnoty zástavby
-> do podmínek přípustného využití u ploch smíšených obytných vesnických (SO.3) je doplněno přípustné využití
veřejná prostranství vč. zpevněných ploch a parkovacích ploch

- plocha bydlení individuálního (BI), parc.č.138/1 a 275 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, je dle skutečného využívání
jako parkoviště a hřiště vymezena nově jako plocha veřejného prostranství (P*) – viz lokalita L67
-  plocha  lesní  na  parc.č.577/1  k.ú.  Rožnov  pod  Radhoštěm  je  v  souladu  se  stavem  v katastru  nemovitostí  a
provedenou změnou kultury vymezena jako plocha krajinné zeleně (K) - nejedná se o plochu lesa – viz lokalita L68
- plocha zemědělské a lesnické výroby (VZ) - bývalý kravín na Balkáně, parc. č.840 k.ú. Tylovice, byla nově vymezena
jako plocha drobné výroby a výrobních služeb (VD) s ohledem na stávající a uvažovaný způsob využití bývalého kraví-
na- viz lokalita L69 
- část parc. č. 842 k.ú. Tylovice z důvodu existence vzrostlých solitérních stromů nebylo vymezeno jako plocha krajinné
zeleně, protože to neodpovídá stavu pozemku. Na tomto rozsáhlém pozemku se vyskytují významné solitérní stromy,
jež však nepředstavují převažující využití pozemků a vymezení plochy krajinné zeleně by tak bylo v rozporu s obecný-
mi požadavky na vymezování ploch. Po dohodě  s pořizovatelem byly stromy zakresleny do koordinačních výkresů
symbolem jako „významná solitérní zeleň“ 
-  ochranné  pásmo  vysokotlakého  plynovodu  dle  platného  znění  energetického  zákona  není  vzhledem  k měřítku
územního plánu v ÚP promítnuto (činí 4m na obě strany). V koordinačních výkresech je však v rozsahu dat předaných
poskytovatelem údaje (vlastník technické infrastruktury - RWE) prezentováno bezpečnostní pásmo vysokotlakého ply-
novodu
- pozemky parc. č. 1930/20 a 1930/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm byly vyhodnoceny jako proluky a zahrnuty do
stabilizovaných ploch bydlení individuálního (BI) v zastavěném území – viz lokalita L70. Pozemek parc. č. 1930/8  byl
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rovněž zahrnut do stabilizovaných ploch badlení individuálního (BI), poněvadž se jedná o pozemek pod společným
oplocením se stavbou RD – viz lokalita L71
- stávající pozemky v  lokalitě Dolní Paseky, parc. č.  2664/2, 2664/4 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, byly zapracovány
jako součást stabilizované plochy zemědělské (Z) - viz lokalita L74 

● Ve změně je zohledněna novela stavebního zákona (ve znění zákona č.350/2012 Sb.) a souvisejících předpisů –
upraveny jsou názvy kapitol, doplněna kapitola kompenzační opatření, upravena kapitola se stanoveným předkupním
právem a odstraněna nezákonnost vyvlastnění pro rozšíření hřbitova. Z hlediska novelizace § 18 odst. 5 SZ nebyly
žádné změny požadovány.

● Byly komplexně prověřeny a upraveny stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití – vhle-
dem k nastavené koncepci ÚP, smyslu a obsahu vymezených ploch atd. však nebylo do podmínek zasahováno nad
rámec konkrétních požadavků Zprávy (viz výše).

● Řešení organizace krajiny, vymezení ÚSES, protierozní opatření a opatření pro zadržování vody v krajině zůstávají
beze změn.

● Vymezení zastavěného území bylo v souladu s § 58 odst. 3) stavebního zákona aktualizováno k datu vypracování
změny ÚP (k 1. 1. 2016). Jako podklad bylo použito jednak tabulkové vyhodnocení zastavitelných ploch a dále intravi-
lán či údaje z katastru nemovitostí – viz kap. C./1.

● Změna respektuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1s Zásady územního
rozvoje Zlínského kraje zahrnující právní stav ke dni 5. 10. 2012 pro území města Rožnova pod Radhoštěm. Dále
změna respektuje všechny známé koncepční dokumenty a širší vztahy v území – viz kap. A.

● V koordinačních výkresech je pod legendou dle požadavku doplněna poznámka, že celé řešené území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vybraných druhů staveb. V tomto území lze vydat územní roz-
hodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska ČR. Jedná se o tyto stavby:

- výstavba venkovního vedení VVN 
- základové stanice mobilních operátorů 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice…) 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

Doplnění staveb však není logicky možné provést do odůvodnění původního územního plánu (kap. 3.3.5), protože toto
se vztahuje obsahově k původnímu ÚP a jeho výkresům. 

●  V  grafické  části  –  v   koordinačních  výkresech-   je  zapracována  plocha  pro  ochranu  pohledového  horizontu
nadregionálního významu Pustevny – Radhoštěť  (okraj  katastrálního území Rožnov p.  R. přiléhající  ke k.ú.  Dolní
Bečva a k.ú. Trojanovice) v rozsahu dle podkladů z ÚAP včetně popisu v legendě výkresu. 

● Plocha smíšená brownfields – SB nemohla být do územního plánu zapracována, protože do odporuje metodice zpra-
cování ÚP- katalogu jevů. Zmíněná plocha (lokalita L62) byla nakonec vymezena jako plocha smíšená specifická (SX)
a byl pro ni stanoven odpovídající regulativ ve spolupráci projektanta a pořizovatele tak, aby vyhovoval požadovanému
využití a jednotné metodice Zlínského kraje. 

● Dokumentaci nebylo nutno vyhodnocovat ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným v § 4 a 5 zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, poněvadž ve změně nejsou žádné plochy změn navrhovány. Obdobně nejsou změnou
dotčeny pozemky k plnění funkcí lesa ani pásmo 50 m od okraje lesa.

●  Změnou nejsou navrhovány žádné nové veřejně prospěšné stavby ani opatření.  Byla prověřena potřeba vyme-
zených VPS a VPO na tomto základě je vypuštěna veřejně prospěšná stavba s označením "propojení ulice Slezské a
Bezručovy"  č. 508 včetně práva vyvlastnění (viz lokalita  L41). Dále byla napravena nezákonnost, kdy je pro stavbu
rozšíření hřbitova v ploše č. 300 namísto vyvlastnění stanovena možnost uplatnění předkupního práva ve prospěch
města Rožnov pod Radhoštěm (viz lokalita L49).

●  Změna územního plánu je  na aktuálním mapovém podkladu (účelová KM ZK k datu 1. 10. 2015) a za použití ak-
tuálních dat ÚAP v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Změna je vzhledem k rozsahu a charakte-
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ru změn zpracována nad čistým mapovým podkladem v rozsahu měněných částí s označením jednotlivých měněných
lokalit (včetně jejich popisu) a ve struktuře výkresů výroku platného ÚP. K vydání změny č. 2 ÚP Rožnov pod Rad-
hoštěm bude vyhotoven ÚP Rožnov pod Radhoštěm zahrnující právní stav po vydání této změny (součástí změny jsou
předpokládané podoby výkresů výroku po změně) včetně koordinačního výkresu, jež zahrnuje také přesah pro pre-
zentaci návazností a vazeb na sousední území. Zpracován je rovněž výkres širších vztahů jako výřez z platné ZUR ZK
v měřítku 1:100 000. Dokumentace je zpracována v digitální podobě dle Metodiky jednotného digitálního zpracování
územně  plánovací dokumentace Zlínského kraje – Sjednocení dÚP HKH 2007. V průběhu rozpracovanosti návrhu
změny č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm konzultoval projektant návrh změny s Městským úřadem Rožnov
pod Radhoštěm, odborem výstavby a územního plánování. 

B/I.3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Územní plán Rožnov pod Radhoštěm byl vydán 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. 
Změnou č.  2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm je měněna výroková část platného Územního plánu Rožnov pod
Radhoštěm v následujícím rozsahu a s tímto zdůvodněním:

B/I.3.1 - Vymezení zastavěného území

(1)  Změnou  je  celkově  prověřováno  a  aktualizováno  vymezené  zastavěné  území  ke  dni  1.  10.  2007  a
aktualizované ve změně č. 1 ke dni 31. 12. 2012. 

(2) V rámci změny č. 2 je zastavěné území jednak aktualizováno ke dni 1. 1. 2016 (viz lokality L01) a dále je
měněno i věcně (územně rozšiřováno), a to z důvodů:

‐ využití zastavitelných ploch změn (zastavění) a jejich zahrnutí do zastavěného území (viz např. lokality  L02,
L03, …) dle Zprávy o uplatňování ÚP a v souladu se stavem v katastru nemovitostí ve smyslu § 58 odst. 2
písm. a) SZ

‐ intravilánu (viz lokality  L48)  dle § 58 odst.  2 SZ -  do zastavěného území jsou zahrnuty dřívější  pozemky
v intravilánu  (zastavěné  území  vymezené  k 1.  9.  1966),  vyjma  pozemků  přiléhajících  k hranici  intravilánu
navrácených do orné půdy nebo pozemků k plnění funkce lesa

(3)  Nově  vymezené  zastavěné  území  respektuje  platnou  legislativu  i  judikaturu  a  je  tedy  nástrojem pro
k dosažení cílů  a  úkolů  územního  plánování  (ochrana  nezastavěného  území,  přírodních  hodnot,  krajinného  rázu,
zemědělské půdy aj.).

B/I.3.2 - Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

V souladu s aktuálním zněním přílohy č.  7, vyhlášky č.  500/2006 Sb.,  o územně  analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly, obsahově
se daná kapitola nemění.

B/I.3.3 - Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch           
přestavby a systému sídelní zeleně

Změnou není zasahováno do urbanistické koncepce. Aktualizováno je dle využití či  trvání zájmu na změně
vymezení  zastavitelných  ploch  a  ploch  přestavby  (viz  lokality  L02-  L47).  Dále  jsou  prověřovány  a  zapracovány
požadavky na úpravu ploch dle Zprávy a dalších v průběhu zpracování změny uplatněných požadavků - viz lokality
L50- L74. Všechny lokality změny promítající se do grafické části územního plánu jsou shrnuty a zdůvodněny v tabulce
níže. Vymezení systému sídelní zeleně se nemění.
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LOKALITA
ZMĚNY

V GRAFIC
KÉ ČÁSTI
VÝROKU

POPIS ZMĚNY
GRAFICKÉ ČÁSTI VÝ-

ROKU

PROMÍTNUTÍ LOKALI-
TY ZMĚNY DO TEX-

TOVÉ ČÁSTI VÝROKU 
ZDŮVODNĚNÍ LOKLAITY ZMĚNY

L01

Aktualizace vymezení za-
stavěného území (změna
datumu vymezení zastavě-
ného území)

Kap. 1., bod (1) … aktua-
lizace k 1. 1. 2016

Dochází  ke změně  datumu vymezení zastavěného území
(územně se zastavěné území však nemění)

L02

Část zastavitelné plochy BI
č. 12 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

Promítá se vznikem nové
plochy (rozdělení na č.
12 a nově č. 17)

Část plochy BI č. 12 zastavěna RD aj. stavbami dle KN –
plocha  vymezena  jako  stabilizovaná  a  zahrnuta  do
zastavěného území. Zároveň  došlo k rozdělení  plochy na
BI č. 12 a BI č. 17

L03

Zastavitelná plocha BI č.
16 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

V kap. 3.2.1, bod (1) se
vypouští plocha č. 16

Část  plochy  BI  zastavěno  RD  dle  KN-  zbytek  pozemků
posouzených jako proluky či pozemky obklopené ostatními
pozemky zastavěného území

L04

Zastavitelná plocha pře-
stavby BI č. 146 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.1 se vypouští
plocha č. 146

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití-  bydlení  v  RD  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L05

Zastavitelná plocha pře-
stavby BI č. 152 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.1 se vypouští
plocha č. 152

Dtto.

L06

Část zastavitelné plochy
přestavby BI č. 35 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

NEPROMÍTÁ SE
Realizace RD v ploše (KN) – část této plochy zahrnuta do
ploch stabilizovaných BI

L07

Zastavitelná plocha BI č.
51 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

V kap. 3.2.1, bod (1) se
vypouští plocha č. 51

Realizace RD v ploše (KN) – celá plocha zahrnuta do ploch
stabilizovaných BI

L08

Zastavitelná plocha pře-
stavby BI č. 173 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.1 se vypouští
plocha č. 173

Plocha  se  stavbami  RD-  zastavitelná  plocha  přestavby
ponechána  aktuálnímu  využití-  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L09

Část zastavitelné plochy BI
č. 185 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Část  plochy  BI  č.  185 zastavěno RD dle  KN-  vymezeno
jako stabilizovaná plocha- zbytek pozemků ponecháno jako
zastavitelných

L10

Část zastavitelné plochy BI
č. 71 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Na části plochy realizována stavba RD dle KN – zahrnuto
tedy do ploch stabilizovaných v zastavěném území

L11

Zastavitelná plocha BI č.
80 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

V kap. 3.2.1, bod (1) se
vypouští plocha č. 80

Na 2 pozemcích realizovány stavby RD- zbývající pozemky
posouzeny  jako  proluky  a  celá  plochy  vymezena  jako
stabilizovaná

L12

Zastavitelná plocha pře-
stavby BI č. 103 se mění
na stabilizované plochy BI
a P*

Plocha se vypouští z kap.
3.2.1, bod (1) i z kapitoly
3.3.1

Plocha  zastavěna  novostavbami  RD  –  část  plochy
vymezeno jako veřejné prostranství dle stavu v území a KN

L13

Zastavitelná plocha BI č.
111 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

V kap. 3.2.1, bod (1) se
vypouští plocha č. 111

Zastavěno- RD – úprava na plochu stabilizovanou BI

L14

Zastavitelná plocha pře-
stavby BI č. 204 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.2.1, bod (1) se
vypouští plocha č. 204

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití-  bydlení  v  RD  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L15

Zastavitelná plocha pře-
stavby BI č. 113 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.1 se vypouští
plocha č. 113

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití-  bydlení  v  RD  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha
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L16

Zastavitelná plocha BI č.
130 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území a stabi-
lizovanou plochu DS

Promítá se vznikem nové
plochy (rozdělení na č.
130 a nově č. 131)

Rozvojová  lokalita,  zajištěna  parcelace  a  veřejná
infrastruktura  a  rozestavěny  další  RD.  Do  ploch
stabilizovaných  zahrnut  pozemek  s  RD  dle  KN  a  dále
pozemek komunikace jako DS

L17

Zastavitelná plocha BI č.
143 se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

V kap. 3.2.1, bod (1) se
vypouští plocha č. 143

Novostavba  RD – vymezeno  jako plocha  stabilizovaná  v
zastavěném území

L18

Zastavitelná plocha pře-
stavby BI č. 919 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.1 se vypouští
plocha č. 919

Pozemek náležející ke stávajícímu stabilizovanému bydlení
– převedeno do ploch BI- stav

L19

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 85 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 85

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití-  bydlení  v  RD  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L20

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 86 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 86

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití  -  bydlení  v  RD  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L21

Zastavitelná plocha SO.2
č. 350 se mění na stabi-
lizovanou plochu SO.2 v
zastavěném území

V kap. 3.2.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 350

Související lokality- plochy vymezené dle aktuálního využití
území jako stabilizované. S vyhodnocení uplatňování ploch
č. 350 a 351 plyne i úprava části plochy stabilizované VP -
je měněno dle skutečného využití na plochu SO.2

L22

Zastavitelná plocha SO.2
č. 351 se mění na stabi-
lizovanou plochu SO.2 v
zastavěném území

V kap. 3.2.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 351

L23

Část stabilizované plochy
VP se mění na stabi-
lizovanou plochu SO.2 v
zastavěném území

NEPROMÍTÁ SE

L24

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 352 se
mění na stabilizovanou
plochu SO.2

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 352

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití-  občanské  vybavení  –  vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L25

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 353 se
mění na stabilizovanou
plochu O

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 353

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu využití- občanské vybavení (ubytovací zařízení-
penzion) – vymezena jako stabilizovaná plocha

L26

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 354 se
mění na stabilizovanou
plochu O

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 354

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití,  převážně  RD-   vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L27

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 355 se
mění na stabilizovanou
plochu SO.2

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 355

Dtto.

L28

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 356 se
mění na stabilizovanou
plochu SO.2

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 356

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití  -  RD,  bytový  dům-   vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L29

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 357 se
mění na stabilizovanou
plochu SO.2

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 357

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití,  převážně  RD-   vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L30

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 365 se
mění na stabilizovanou
plochu SO.2

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 365

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití,  usedlost  s  RD-   vymezena  jako
stabilizovaná plocha

L31

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.3 č. 391 se
mění na stabilizovanou
plochu SO.3

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 391

Dtto.

L32 Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.3 č. 392 se

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 392

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu využití, parkoviště ke stavbě pro administrativu-
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mění na stabilizovanou
plochu SO.3

vymezena jako stabilizovaná plocha SO.2

L33

Zastavitelná plocha pře-
stavby O č. 292 se mění
na stabilizovanou plochu
SO.2

V kap. 3.3.3 se vypouští
plocha č. 292

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu využití,  realizován  nákupní  dům -  vymezena
jako stabilizovaná plocha 

L34
Zastavitelná plocha pře-
stavby O č. 294 se mění
na stabilizovanou plochu O

V kap. 3.3.3 se vypouští
plocha č. 294

Realizována  stavba  a  cvičiště  pro  kynology  –  vymezeno
jako plocha stabilizovaná

L35

Zastavitelná plocha OS č.
340 se mění na stabi-
lizovanou plochu OS v za-
stavěném území

V kap. 3.2.3 se vypouští
plocha č. 340

Areál pivovaru- vymezen jako plocha stabilizovaná

L36

Zastavitelná plocha pře-
stavby SX č. 927 se mění
na stabilizovanou plochu
SX

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 927

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití  –  jiná  stavba-   vymezena  jako
stabilizovaná plocha VP (soulad se zbývající částí plochy)

L37

Zastavitelná plocha pře-
stavby VD č. 631 se mění
na stabilizovanou plochu
VP

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 631

Vymezeno  na  základě  stavu  v  území  jako  plocha
stabilizovaná 

L38

Zastavitelná plocha VZ č.
421 se mění na stabi-
lizovanou plochu VZ v za-
stavěném území

V kap. 3.2.5, bod (1) se
vypouští plocha č. 421

Zastavěno – vymezeno jako plocha stabilizovaná

L39

Zastavitelná plocha VZ č.
430 se mění na stabi-
lizovanou plochu VZ v za-
stavěném území

V kap. 3.2.5, bod (1) se
vypouští plocha č. 430

Plocha pro parkoviště u polikliniky- realizovaná- vymezeno
jako stabilizovaná ploch a O (součást polikliniky)

L40
Zastavitelná plocha pře-
stavby DS č. 512 se mění
na stabilizovanou plochu O

V kap. 3.3.7 se vypouští
plocha č. 512

Související  plochy.  Upuštění  od  záměrů  propojení  ulic
Slezská  a  Bezručova-  plochy  navráceny  do  ploch  dle
skutečného využití území jako stabilizované

L41

Zastavitelná plocha pře-
stavby DS č. 508 se mění
na stabilizované plochy O,
SO.2,BI, P* a WT

V kap. 3.3.7 se vypouští
plocha č. 508 + v kap. 7
se vypouští VPS

L42

Zastavitelná plocha pře-
stavby DS č. 517 se mění
na stabilizované plochy O
a P*

V kap. 3.3.7 se vypouští
plocha č. 517

L43

Část zastavitelné plochy
přestavby DS č. 524 se
mění na stabilizovanou
plochu DS

NEPROMÍTÁ SE
Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  v  části  svému
aktuálnímu  využití,  komunikace-   vymezena  jako
stabilizovaná plocha DS

L44

Zastavitelná plocha pře-
stavby DS č. 515 se mění
na stabilizovanou plochu
P*

V kap. 3.2.7 se vypouští
plocha č. 517

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití,  komunikace-   vymezena  jako
stabilizovaná plocha DS

L45

Zastavitelná plocha pře-
stavby TV č.611 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.2.8 se vypouští
plocha č. 611

Nadále již netrvá zájem na realizaci záměru (je případně v
jednotlivých plochách přípustný)

L46

Zastavitelná plocha pře-
stavby TV č.612 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.8 se vypouští
plocha č. 612

L47

Zastavitelná plocha pře-
stavby SO.2 č. 373 se
mění na stabilizovanou
plochu SO.2

V kap. 3.3.4, bod (1) se
vypouští plocha č. 373

Zastavitelná  plocha  přestavby  ponechána  svému
aktuálnímu  využití  –  RD -   vymezena  jako  stabilizovaná
plocha

L48

Zahrnutí ploch do zastavě-
ného území (intravilán ve
smyslu § 58 odst. 2 SZ)-
bez úpravy ploch

NEPROMÍTÁ SE

Pozemky zahrnuté do intravilánu (zastavěné území k 1. 9.
1966), jež nebyly navráceny do orné půdy či PUPFL, jsou
zahrnuty do zastavěného území ve smyslu § 58 odst. 2 SZ
- bez změny funkčních ploch

L49 U VPS s označením
"rozšíření hřbitova" č. 300

V kap. 7 se vypouští VPS
č. 300 a nově se uvádí v

Pro veřejně prospěšnou stavbu občanského vybavení není
možné  uplatnit  vyvlastnění,  ale  pouze  předkupní  právo.
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se vypouští právo vy-
vlastnění a nově se
stanovuje předkupní právo

kap. 8…
Změnou  tedy  upraveno  a  stanovena  možnost  uplatnění
předkupního  práva  ve  prospěch  města  Rožnov  pod
Radhoštěm

L50

Zastavitelná plocha pře-
stavby VD č. 630 se mění
na stabilizovanou plochu
VZ

V kap. 3.3.5, bod (1) se
vypouští plocha č. 630

Na základě žádosti prověřeno a upraveno vymezení ploch
v souladu  se  skutečným  využitím  území.  Zastavitelná
plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu využití  –
stavba  pro  zemědělskou  výrobu-   vymezena  jako
stabilizovaná  plocha.  Část  plochy  se  stavbou  bydlení
související  s provozem  farmy  je  vymezena  vhodněji  jako
plocha smíšená obytná vesnická (SO.3)

L51
Část stabilizované plochy
BI se mění na stabi-
lizovanou plochu SO.3

NEPROMÍTÁ SE

L52

Část stabilizované plochy
L se mění na stabi-
lizovanou plochu SO.3 v
zastavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Na  základě  žádosti  upravena  plocha  lesa  na  plochu
smíšenou  obytnou  vesnickou  (SO.3)  s ohledem  na
existující a v KN zapsanou stavbu RD

L53

Část stabilizované plochy
K se mění na stabi-
lizovanou plochu P* a O v
zastavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Stávající  plocha parkoviště  při  komunikaci  I/58 vymezena
jako veřejné prostranství dle stavu v území

L54

Část stabilizované plochy
K se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Na základě  žádosti  rozšířena  plocha  bydlení  (BI)  o  část
pozemku parc. č. 722, který je pod společným oplocením a
souvisí se stavbou RD na pozemku parc. č. st. 721 

L55

Část stabilizované plochy
Z se mění na stabi-
lizovanou plochu SO.3 v
zastavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Na  základě  žádosti  a  po  dohodě  s CHKO  Beskydy  je
stávající  plocha  upravena,  při  zachování  jejího  rozsahu.
Zároveň  je  upravena  funkce  dle  stavu v území  a  KN na
plochu smíšenou obytnou vesnickou (SO.3)

L56

Stabilizovaná plocha VZ se
mění na stabilizovanou
plochu SO.3 a stabi-
lizovanou plochu Z

NEPROMÍTÁ SE

L57
Část stabilizované plochy
BI se mění na stabi-
lizovanou plochu O

NEPROMÍTÁ SE
Na  základě  žádosti  a  dle  skutečného  využití  území  je
plocha upravena na plochu občanské vybavenosti (O) 

L58

Zastavitelná plocha pře-
stavby VD č. 633 se mění
na stabilizovanou plochu
BI

V kap. 3.3.5, bod (1) se
vypouští plocha č. 633

Na  základě  žádosti  v části  plochy  je  celá  zastavitelná
plocha  přestavby  ponechána  svému aktuálnímu využití  –
stavba RD-  vymezena jako stabilizovaná plocha BI

L59

Část stabilizované plochy
K se mění na stabi-
lizovanou plochu BI v za-
stavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Na základě žádosti a dle stavu v území (v ploše se nachází
stavba RD) je plocha krajinné zeleně  z části změněna na
plochu bydlení individuálního (BI)

L60
Část stabilizované plochy
VP se mění na stabi-
lizovanou plochu O

NEPROMÍTÁ SE
Na základě  žádosti a ve snaze o racionální využití areálu
Loany  je  část  plochy  vymezena  jako  plocha  občanské
vybavenosti

L61
Část stabilizované plochy
BI se mění na stabi-
lizovanou plochu SO.3

NEPROMÍTÁ SE
Na základě  žádosti  vymezena  část  plochy  BI  nově  jako
SO.3  (smíšená  obytná  vesnická),  což  bude  lépe
korespondovat s aktuálním využitím území

L62
Stabilizovaná plocha VP
se mění na stabilizovanou
plochu SX

V souvislosti s lokalitou
se nově definují pod-
mínky pro využití plochy
SX

Na  základě  žádosti  o  vymezení  plochy  jako  „plocha
brownfield“  pro  polyfunkční  využití  plochy  byla  hledána
funkce  v rámci  metodiky  ZK.  Plocha  vymezena  jako
smíšená specifická (SX) s tím, že byly  nově  definovány i
podmínky  pro  využití  plochy.  Tato  úprava  umožní
polyfunkční využití areálu

L63

Část stabilizované plochy
L se mění na stabi-
lizovanou plochu RI v za-
stavěném území

NEPROMÍTÁ SE
Na základě  požadavku byl pozemek parc. č. st. 4648  se
stavbou  pro  rodinou  rekreaci  dle  KN  i  stavu  v území,
vymezen jako plocha pro rodinnou rekreaci (RI)

L64
Část stabilizované plochy
Z* se mění na stabi-
lizované plochy DS

NEPROMÍTÁ SE
Na základě  požadavku byly  pozemky se stavbami garáží
dle KN i stavu v území vymezeny jako plochy pro silniční
dopravu (DS)

L65
Část stabilizovaných ploch
VP a K se mění na stabi-
lizovanou plochu DS

NEPROMÍTÁ SE
Na  základě  požadavku  je  komunikace  k psímu  útulku
vymezena jako plocha pro silniční dopravu (DS)

L66
Část stabilizované plochy
L se mění na stabi-
lizovanou plochu Z

NEPROMÍTÁ SE
Na základě  požadavku a dle stavu v KN (TTP) upravena
funkce  pozemku  parc.  č.  544  na  plochu  zemědělskou
(místo plochy lesa)
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L67
Stabilizovaná plocha BI se
mění na stabilizovanou
plochu P*

NEPROMÍTÁ SE
Na  základě  požadavku  a  dle  stavu  v území  vymezena
plocha  stávajícího  parkoviště  jako  plocha  veřejného
prostranství (P*)

L68

Stabilizovaná plocha L se
mění na stabilizovanou
plochu K v nezastavěném
území

NEPROMÍTÁ SE
Na základě  požadavku a dle stavu v KN (ostatní  plocha)
upravena funkce pozemku parc. č. 577/1 na plochu krajinné
zeleně (místo plochy lesa)

L69
Stabilizovaná plocha VZ se
mění na stabilizovanou
plochu VD

NEPROMÍTÁ SE
Na  základě  požadavku  a  dle  stavu  v území  upravena
plocha  zemědělské  výroby  na  plochu  drobné  výroby  a
služeb (VD)

L70

Stabilizovaná plocha Z se
mění na stabilizovanou
plochu BI v zastavěném
území

NEPROMÍTÁ SE

Na základě  požadavku  a po prověření  v území  pozemky
posouzeny  jako  pozemky  obklopené  ostatními  pozemky
zastavěného území ve smyslu § 58 SZ – vymezeno jako
zastavěné území, plocha bydlení (BI)

L71

Stabilizovaná plocha Z se
mění na stabilizovanou
plochu BI v zastavěném
území

NEPROMÍTÁ SE

Na základě požadavku a po prověření v území posouzeno
jako pozemek pod společným oplocením (dle vydaného
UR) a zahrnuto do zastavěného území – plochy bydlení
(BI)

L72
Nezastavitelné území pro
plochu č. 660 se vypouští

NEPROMÍTÁ SE

Vzhledem k aktuální metodice digitálního zpracování ÚP ve
ZK a s ohledem na § 2 SZ (pouze pojem nezastavitelný po-
zemek) je vypuštěna plocha nezastavitelného území z vý-
kresu základního členění území („nezastavitelnost“ dána
podmínkami pro využití plochy)

L73
Stabilizovaná plocha BI se
mění na stabilizovanou
plochu O

NEPROMÍTÁ SE
Vymezení stávající plochy občanské vybavenosti s
prodejním stánkem při komunikaci I/58

L74
Část stabilizované plochy
L se mění na stabi-
lizovanou plochu Z

NEPROMÍTÁ SE Požadavek plynoucí z vyhodnocení společného jednání.

B/I.3.4 - Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování

Koncepce veřejné infrastruktury  není  změnou podstatně  měněna.  Vypuštěna je  pouze plocha pro  veřejně
prospěšnou stavbu propojení ulic Slezská a Bezručova kolem polikliniky (plocha č. 508) – na tomto záměru již není ze
strany města zájem (i obtížné podmínky v území atd.). 

B/I.3.5 -  Koncepce uspořádání krajiny,  včetně  vymezení ploch a     stanovení podmínek pro    
změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny,       
protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostů

V souladu s aktuálním zněním přílohy č.  7, vyhlášky č.  500/2006 Sb.,  o územně  analytických podkladech,
územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu  evidence  územně  plánovací  činnosti  byl  upraven  název  kapitoly  a
podkapitoly týkající se dobývání ložisek nerostů, obsahově  se daná kapitola nemění. V rámci změny jsou měněny
některé  pozemky nezastavěného území jak  na plochy zastavěného území,  tak  jiné  plochy nezastavěného území
s odůvodněním uvedeným v tabulce v kap. C./3.

B/I.3.6 -  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 stanovení podmíněně      přípustného využití těchto ploch   
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například   výškové regulace zástavby, rozmezí výměry pro              
vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

(1) V souladu s aktuálním zněním přílohy č. 7, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly, a dále
byla daná kapitola měněna i obsahově s věcným dopadem do rozhodování v území. 
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Upravovány byly podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, zejména v plochách
týkajících se zastavěného území. Na základě praktického užívání ÚP a dle pokynů pořizovatele byly podmínky ploch
upraveny:

-  doplněno přípustné využití  pro  plochy  bydlení  individuální  (BI) o  výrobní  služby,  dopravní  a  technickou
infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím a bytové domy při splnění prostorové regulace do 2.NP + možnost
podkroví.  
- doplněno přípustné využití pro plochy  bydlení hromadného (BH),  rekreace hromadné (RH), individuální
rekreace- zahrádkářské osady (RZ) o dopravní a technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím
-  doplněno přípustné  využití  pro  plochy  občanské vybavenosti  (O) o  dopravní  a  technickou infrastrukturu
slučitelnou s hlavním využitím a podmínky prostorového využití o požadavek na zajištění odclonění záměrů od
sousedních obytných ploch výsadbou vzrostlé nadzemní izolační zeleně (stromy, keře)
-  doplněno  přípustné  využití  pro  plochy  občanského  vybavení-  kultura  (OV.  4),  veřejná  pohřebiště  a
související  služby (OH),  tělovýchovu a sport  (OS),  občanské vybavenosti  specifických forem (OX) o
dopravní a technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím
-  doplněno  přípustné  využití  pro  plochy  technické  infrastruktury  (T*)  a vodního  hospodářství  (TV) o
související dopravní infrastrukturu
- doplněno přípustné využití ploch veřejných prostranství (P*) o dětská hřiště a hřiště pro volnočasové aktivity
- doplněno přípustné využití pro plochy smíšené v centrální zóně (SO.1) o dopravní a technickou infrastrukturu
slučitelnou s hlavním využitím a podmínky prostorového uspořádání o požadavek, že v případě nových staveb,
nástaveb a přístaveb je třeba respektovat výškovou hladinu a charakter okolní zástavby
- doplněno přípustné využití pro plochy smíšené obytné městské (SO.2) a smíšené obytné vesnické (SO.3) o
dopravní a technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím
- doplněno přípustné využití pro plochy smíšené obytné vesnické (SO.3) o veřejná prostranství vč. zpevněných
ploch a parkovacích ploch
- stanoveny jsou nově podmínky pro využití plochy smíšené specifické (SX)
- doplněny jsou podmínky prostorového uspořádání pro plochy  průmyslové výroby a skladů (VP) o fakt, že
zeleň sloužící k odclonění od obytné zástavby musí být „vzrostlá nadzemní izolační“
- doplněno přípustné využití pro plochy  vodní a toky (WT) o dopravní a technickou infrastrukturu slučitelnou
s hlavním využitím, brody a přemostění
- doplněno přípustné využití pro plochy krajinné zeleně (K), přírodní (P), zemědělské o dopravní a technickou
infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím
- doplněno přípustné využití pro plochy  lesní (L)  o dopravní a technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním
využitím a vyloučeno přípustné využití převodu kultur v rámci PUPFL a ZPF
- doplněno přípustné využití pro plochy smíšené nezastavěného území (S*) a těžby nerostů (T) o dopravní a
technickou infrastrukturu slučitelnou s hlavním využitím

(2) Výše uvedené úpravy podmínek pro využití ploch vychází zejména z praktických zkušeností pořizovatele a
z rozhodování v území. Doplnění přípustnosti ploch technické a dopravní infrastruktury slučitelné s hlavním využitím
odpovídá smyslu vymezování ploch pro vzájemně se doplňující a nekolidující činnosti (viz § 3 odst. 2) písm. a) vyhl. č.
501/2006 Sb.). Zároveň  je problematické posuzovat a povolovat technickou a dopravní infrastrukturu nesouvisející
přímo s danou plochou, přestože by realizace záměru nikterak nenarušovala hlavní využití dané plochy. Dále jsou
doplněny  přípustné  využití  např.  bytových  domů  při  splnění  prostorové  regulace  v plochách  BI,  dětská  hřiště
v plochách P* atd. Tyto činnosti  nikterak nenarušují  hlavní využití  ploch a odpovídají  smyslu a účelu vymezených
ploch. Nově je definován regulativ pro plochy smíšené specifické (SX) z důvodu efektivních možností využití brownfield
areálu  bývalé  osevy  (lokalita  L62).  Vypuštěna  byla  přípustná  změna  kultur  plochy  lesa  na  ZPF z důvodu,  že  to
odporuje principům ochrany lesa (PUPFL). Vyjmutí z PUPFL musí být posouzeno koncepčně v rámci změny územního
plánu. Upřesněny či doplněny byly rovněž podmínky prostorového uspořádání – jednak ve smyslu lepší definice zeleně
pro odclonění od okolní zástavby v plochách VP a O a dále byl  doplněn požadavek na charakter nové zástavby,
dostavby i nástaveb v plochách smíšených v centrální zóně (musí respektovat výškovou hladinu a charakter okolní
zástavby daný historickým centrem města s nemovitými kulturními památkami). Další viz kap. E.2.

B/I.3.7 -  Vymezení  veřejně  prospěšných staveb,  veřejně  prospěšných opatření,  staveb a  
  opatření k     zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze   
  práva k pozemkům a     stavbám vyvlastnit  

Byla vypuštěna veřejně prospěšná stavba „propojení ulice Slezské a Bezručovy“, u niž již není zájem na její
realizaci, a dále vypuštěna stavba „rozšíření hřbitova“, pro níž je nově stanoveno předkupní právo namísto vyvlastnění-
viz následující kapitola. 
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B/I.3.8 - 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 katastrálního 
zákona

V souladu s aktuálním zněním přílohy č.  7, vyhlášky č.  500/2006 Sb.,  o územně  analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti byl upraven název kapitoly i její obsah.
Pro  jednotlivé  veřejně  prospěšné  stavby  a  veřejné  prostranství  byly  doplněny  parcelní  čísla  pozemků  dotčených
stanoveným předkupním právem (de facto  pouze interpretace  platné grafické části,  výkresu veřejně  prospěšných
staveb a opatření) s uvedením, v čí prospěch je předkupní právo zřizováno. Věcně se v dané kapitole doplňuje pouze
veřejně  prospěšná  stavba  pro  rozšíření  hřbitova  s možností  uplatnění  předkupního  práva.  Původně  stanovené
vyvlastnění  pro  rozšíření  hřbitova  je  v rozporu  s platnou  legislativou,  proto  je  touto  změnou  místo  vyvlastnění
stanovena možnost uplatnění předkupního práva (lokalita změny L49). Rozsah veřejně  prospěšné stavby rozšíření
hřbitova se však nemění. 

B/I.3.9 - Stanovení kompenzačních opatření

V souladu s aktuálním zněním přílohy č.  7, vyhlášky č.  500/2006 Sb.,  o územně  analytických podkladech,
územně  plánovací  dokumentaci  a  způsobu evidence územně  plánovací  činnosti  byla  do textové  části  návrhu ÚP
Rožnov pod Radhoštěm doplněna kapitola týkající se stanovených kompenzačních opatření. Tato jsou stanovována
v případě, kdy má koncepce územního plánu významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy NATURA 2000 a
není možné najít jiné řešení, přičemž převažuje naléhavý veřejný zájem na realizaci koncepce. V případě ÚP Rožnov
pod Radhoštěm nejsou stanovena kompenzační opatření, tudíž se toto uvádí i v doplněné kapitole výroku ÚP.

B/I.3.10 -  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické  
  části

Počet listů návrhu právního stavu textové části výroku se nemění, pouze je upraveno číslování kapitoly. 

Změnou č.  2  ÚP Rožnov pod Radhoštěm nejsou navrhovány nové zastavitelné plochy změn a není  tak potřeba
prokazovat potřebu vymezení nových zastavitelných ploch dle § 55, odst. 4 stavebního zákona. 

B/I.4 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 

Dle schválené Zprávy o uplatňování ÚP Rožnov pod Radhoštěm byl vyloučen významný vliv na evropsky
významné lokality a ptačí  oblasti  NATURA 2000, a nebyl tak stanoven požadavek na posouzení koncepce řešení
změny  č.  2  územního  plánu  podle  §  45i  zákona  č.114/1992  Sb.  Dle  uvedené  Zprávy  nebylo  třeba  provést  ani
posouzení koncepce řešení územního plánu z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle §10i a přílohy č.9
zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  Nebylo tak provedeno ani vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb. a zpráva se tedy neuvádí.  

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

Předkládané řešení změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm nemá nárok na zábor půdního fondu. Změnou
je  řešena  zejména  aktualizace  vymezení  zastavěného  území  a  využití  ploch  změn,  dále  úprava  funkce  u
stabilizovaných ploch a úprava podmínek pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

Příloha č.  3    strana 25 z 25


