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 Zpráva 

o uplatňování Územního plánu Roţnov pod 

Radhoštěm za období 2012-2015 

dle. ust. § 55 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v 

platném znění, za období  2012-2015. 
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Základní údaje o dokumentaci  

Územní plán Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „ÚP Rožnov pod Radhoštěm“) byl pořízen podle zákona 

č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona) ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „stavební zákon“) a vydán opatřením obecné povahy č. 04/2011 Zastupitelstvem města Rožnova 

pod Radhoštěm dne 15. 12. 2011 usnesením č. 14 / VIII s nabytím účinnosti dne 30. 12. 2011.  

Změna č. 1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byla vydána opatřením obecné povahy č. 01/2014 

Zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dne 30. 9.2014 usnesením č. 32/XXIII s  nabytím 

účinnosti 16. 10. 2014. 

 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm za období 2012-2015 (dále jen 

„Zpráva o uplatňování“) vychází z § 55 odst. 1 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a § 15 

vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů. V uvedeném § 55 odst. 1 stavebního 

zákona je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu nejpozději do 4 let po vydání územního plánu 

zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.  

 

Územní plán je zveřejněn dálkovým přístupem na www.roznov.cz  a www.juap-zk.cz .  

 

Řešené území zahrnuje tři katastrální území - Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice . 

 

 

A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě 

kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení případných 

nepředpokládaných negativních dopadů na udrţitelný rozvoj území 

Vyhodnocení urbanistické koncepce: 

 

             Územní plán Rožnov pod Radhoštěm byl projednán formou úpravy územního plánu dle § 188 

odst. 1 stavebního zákona. Tento proces byl umožněn za podmínky, že nebude změněna 

urbanistická koncepce původního územního plánu. Současně platný územní plán přebíral koncepci 

územního plánu schváleného  17. 9. 2002. Urbanistická koncepce územního plánu respektovala 

zastavěné území města a v rámci možností umožňovala rozvoj všech typů výstavby potřebných 

pro fungování organismu města zejména - bydlení, výroba a podnikání, rekreace, občanská 

vybavenost, technická infrastruktura apod.  Zároveň zachovává přírodní a kulturní hodnoty území.      

             Výstavba a rozvoj na území města v uplynulém období probíhaly podle platného územního plánu 

a schválené urbanistické koncepce. Stavební činnost se soustředila především na výstavbu 

v Plochách pro bydlení individuální - BI , v Plochách smíšených obytných v centrální zóně - SO.1, 

v Plochách smíšených obytných městských -SO.2 a v Plochách smíšených obytných vesnických-

SO.3. V Plochách bydlení hromadného-BH probíhala dostavba jednoho bytového domu nad 

finančním úřadem, další plochy pro bytové domy nad ulicí Kulturní nebyly využity.  

              

             V průběhu sledovaného období došlo ke změnám nadřazených územně plánovacích dokumentací, 

které jsou závazné pro územní plánování:  

            Po nabytí účinnosti územního plánu Rožnov pod Radhoštěm vláda dne 15. 4. 2015 schválila   

            Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky usnesením č.276/2015.     

 
          Dále je území města Rožnov pod Radhoštěm řešeno Aktualizací Zásad územního rozvoje    

          Zlínského kraje (dále jen „Aktualizace ZUR ZK“),  která byla pořízena na základě Zprávy o  

          uplatňování  ZUR v uplynulém období 2008-2010. Tato Aktualizace ZUR ZK byla vydána  

http://www.roznov.cz/
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          Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č.0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne  

         5. 10. 2012.  

           Podrobné vyhodnocení územního plánu vzhledem k nadřazeným územně plánovacím  

           dokumentacím je uvedeno v kapitole C.1. a  C.2.  této Zprávy o uplatňování.    
 

 

Využití jednotlivých zastavitelných ploch je vyhodnoceno v následujících tabulkách:  

 
BI   Plochy bydlení individuálního - návrh - výčet zastavitelných ploch              Tab. č.1 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

10 
Balkán 0,042/Roţnov 

p.R  

 
145 

Pod Lázem 

Realizováno 

0,16/Roţnov 

p.R. 

0,16/Roţnov 

p.R. 

11 
Balkán 

Částečně v realizaci  

9,58/Tylovice 

0,15/Tylovice 

146 
Pod Lázem 0,58/Roţnov 

p.R. 

12 Balkán 

Částečně v realizaci 

 1,26/Roţnov p.R. 

0,15  Roţnov 

p.R.    

147 
Pod Lázem 

Realizováno 

0,09/Roţnov 

p.R. 

0,09/Roţnov 

p.R. 

13 Balkán 0,35/Tylovice 
150 

Pod Chlacholovem 

Částečně v realizaci 

6,14/Roţnov 

p.R. 

0,20/Roţnov 

p.R. 

15 Balkán 0,23/Roţnov 

p.R.  
151 

Pod Chlacholovem 0.79/Roţnov p.R. 

16 Balkán  

Částečně v realizaci 

1,96/Roţnov 

p.R. 

1,35/Roţnov 

p.R. 

152 
Pod Chlacholovem 

Realizováno 

0,79/Roţnov 

p.R. 

0.79/Roţnov 

p.R. 

20 
Na Drahách 0,30/ Roţnov 

p.R. 
153 

Pod Chlacholovem 

Částečně  v realizaci 

0,95/Roţnov 

p.R. 

0,11/Roţnov 

p.R. 

21 
Na Drahách  1,72/Roţnov 

p.R. 
155 

Pod Chlacholovem 0,16/Roţnov 

p.R. 

22 
Na Drahách  4,10/Roţnov 

156 
Pod Chlacholovem 0,07/Roţnov 
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p.R. p.R. 

30 
Pod Rysovou 3,14/Roţnov 

p.R. 
160 

Chlacholov 4,04/Roţnov 

p.R. 

31 
Pod Rysovou 1,87/Roţnov 

p.R. 
170 

Pod lesem  1,49/Roţnov 

p.R. 

32 
Pod Rysovou  0,44/Roţnov 

p.R.  
171 

Pod lesem 0,63/Roţnov 

p.R. 

35 
Dolní Dráhy  

Částečně v realizaci 

1,85/Roţnov 

p.R. 

O,56/Roţnov 

p.R. 

172 
Pod Kozincem 5.05/Roţnov 

p.R 

40 
Dolní Dráhy  6.02/Tylovice 

173 
Pod Kozincem 

Částečně v realizaci  

0,53/Roţnov 

p.R 

0,40/Roţnov 

p.R. 

41 
Dolní Dráhy 0.53/Tylovice 

179 
U Sladského potoka 0,13/Roţnov 

p.R. 

42 
Harcovna 0,38/Tylovice 

180 
U Sladského potoka  

Částečně v realizaci  

2,21/Roţnov 

p.R. 

1,03/Roţnov 

p.R. 

50 
Tylovické Horečky 1 3,50/Tylovice 

181 
U Sladského potoka 0,11/Roţnov p.R. 

51 
Tylovické Horečky 1 

Realizováno  

0,45/Tylovice 

0,45/Tylovice 

182 
U Sladského potoka  

Částečně v realizaci 

0,71/Roţnov p.R. 

0,08/Roţnov p.R. 

52 
Tylovické Horečky 1 0,03/Tylovice 

183 
U Sladského potoka  

Částečně v realizaci  

4,24/Roţnov p.R. 

0,12/Roţnov p.R. 

59 
Tylovické Horečky 2     0,214/Tylovice 

184 
U Sladského potoka  0,15/Roţnov p.R. 

60 
Tylovické Horečky 2 0,532/Tylovice 

185 
U Sladského potoka  

Částečně v realizaci 

1,73/Roţnov 

p.R. 

0,20/Roţnov 

p.R. 

61 
Tylovické Horečky 2 1,8/Tylovice 

186 
U Sladského potoka 0,36/Roţnov 

p.R. 

62 
Tylovické Horečky 2  0,1 /Tylovice 

187 
U Sladského potoka  0,18/Roţnov 

p.R. 
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Realizováno 0,10/Tylovice 

63 
Tylovické Horečky 2 

Částečně v realizaci 

0,25/Tylovice 

0.90/Tylovice 

188 U Sladského potoka  0,11/Roţnov 

p.R. 

70 
Háţovické Horečky  0,3/Háţovice 

190 
Dolní Paseky-Putýrky    

Částečně v realizaci  

0,86/Roţnov 

p.R. 

0,22/Roţnov 

p.R. 

71 
Háţovické Horečky 

Částečně v realizaci  

0,8/Háţovice 

0,39/Háţovice 

191 
Dolní Paseky-Putýrky 0,93/Roţnov 

p.R. 

80 
Pod lomem 

Částečně v realizaci 

0.76/Háţovice 

0,28/Háţovice 

192 
Dolní Paseky-Putýrky  0,28/Roţnov p.R. 

81 
Pod lomem 0.34/Háţovice 

193 
Dolní Paseky v Mokrém 0,58/Roţnov p.R. 

90 Pod vodojemem  0.91/Háţovice 
194 

Dolní Paseky v Mokrém  0,53/Roţnov 

p.R. 

91 Pod vodojemem 1,10/Háţovice 
200 

Horní Paseky  

Částečně v realizaci  

2,43/Roţnov 

p.R. 

0,20/Roţnov 

p.R. 

92 Pod vodojeme 0,60/Háţovice 202 Horní Paseky  0,30/Roţnov 

p.R. 

100 Na fojtství 2,80/Háţovice 
203 

Horní Paseky  0.10/Roţnov 

p.R. 

101 Na fojtství 2,46/Háţovice 
204 

Horní Paseky  

Realizováno  

0,30/Roţnov 

p.R. 

0,30/Roţnov 

p.R. 

103 
Na fojtství 

Realizováno 

0,87/Tylovice 

0,87/Tylovice 

210 
Dolní Paseky  1,04/Roţnov 

p.R. 

110 
Na Drahách 0,15/Tylovice   

212 Kozinec 0,32/Roţnov 

p.R. 

111 
Na Drahách  

Realizováno 

0.08/Tylovice 

0,08/Tylovice  

 
214 

Dolní Paseky, Kozinec  1,56/Roţnov 

p.R.  

112 
Pod farmou  0,28/Tylovice   

230 Uhliska  0,16/Roţnov 

p.R. 
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Částečně v realizaci 0,19/Tylovice 

113 
Pod farmou 

Částečně v realizaci 

0,78/Tylovice 

0,28/Tylovice 

 
250 

Na Láni-Plesník 0,16/Roţnov 

p.R. 

120 
Za sokolovnou 

Částečně v realizaci 

2,38/Roţnov 

p.R. 

0,67/Roţnov 

p.R. 

 
901 

Horní Paseky, Sladské I 0,19/Roţnov 

p.R. 

130 
U školy  

Částečně v realizaci 

3.61/Roţnov 

p.R.  

0,76/Roţnov 

p.R. 

 
905 

Na Láni 0,13/Roţnov 

p.R. 

140 
Pod Lázem 

Částečně v realizaci 

2,52/Roţnov 

p.R. 

0,14/Roţnov p.R 

 
906 Horní Paseky  0,11/Roţnov 

p.R. 

 

141 
Pod Lázem 3.61/Roţnov p.R  

907 
Kulišťákova ul.  0,06/Roţnov 

p.R. 

142 
Pod Lázem 

Částečně v realizaci 

1,60/Roţnov p.R 

0,41/Roţnov 

p.R. 

 
913 

Kramolišov-nad zahrádkami 0,45/Roţnov 

p.R. 

143 
Pod Lázem 

V realizaci  

0,17/Roţnov 

p.R. 

0,17/Roţnov 

p.R. 

 
914 Horní Paseky, Sladské II 0,18/Roţnov 

p.R. 

144 
Pod Lázem 

Částečně v realizaci 

0.36/Roţnov 

p.R. 

0,24/Roţnov 

p.R. 

 
918 

Háţovice 0,20/Roţnov 

p.R. 

 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné ploše bydlení individuálního - 12,04 ha.    

SO.2  - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ MĚSTSKÉ 

SO.2   Plochy smíšené obytné městské - návrh   - výčet zastavitelných ploch Tab. č. 2 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

85 
Háţovice u pily 0,56/Háţovice  

361 
Horní Paseky 1,16/H. Paseky 
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Realizováno 0,56/Háţovice 

86 Háţovice u pily 

Realizováno 

0,10/Háţovice 

  

0,10/Háţovice 

362 
Horní Paseky  1,17/Roţnov p.R. 

350 
Hradisko-Bučiska 

Realizováno 

0,32/Roţnov 

p.R 

0,32/Roţnov 

p.R 

363 
Horní Paseky  0,14Roţnov p.R. 

351 
Hradisko-Bučiska 

Částečně realizováno 

0,18/Roţnov 

p.R 

0,10/Roţnov 

p.R 

364 Horní Paseky  0,72/Roţnov p.R. 

352 
U Polikliniky 

Realizováno 

0,51/Roţnov 

p.R 

0,51/Roţnov 

p.R 

365 Stroza 

Realizováno 

0,35/Roţnov p.R. 

0,35/Roţnov p.R. 

353 
U Polikliniky 

Realizováno 

0,23/Roţnov 

p.R 

0,23/Roţnov 

p.R 

 
366 

Výsluní-Caltra 

Realizováno 

0,79/Roţnov p.R.  

0,79/Roţnov p.R. 

354 
U Polikliniky 

Realizováno  

0,12/Roţnov 

p.R 

0,12/Roţnov 

p.R 

 
367 

Výsluní –Caltra 

Částečně realizováno 

0,26/Roţnov p.R. 

0,13/Výsluní 

355 
U Polikliniky 

Realizováno   

0,16/Roţnov 

p.R 

0,16/Roţnov 

p.R 

 
368 

Koryčanské Paseky  0,31/Roţnov p.R. 

356 
U Polikliniky  

Realizováno 

0,08/Roţnov 

p.R 

0,08/Roţnov 

p.R 

 
369 

Horní Paseky – Nad 

Loanou 

0,69/Roţnov p.R. 

357 
U Eroplánu  

Realizováno  

0,81/Roţnov 

p.R 

0,81/Roţnov 

p.R 

 
370 

U Polikliniky 

Realizováno 

0,17/Roţnov p.R. 

0,17/Roţnov p.R.  
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360 
Horní Paseky  2,13/H. Paseky  

373 
Pod Černou Horou 

Realizováno 

0,36/Roţnov p.R. 

0,36/Roţnov p.R. 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné ploše smíšené obytné vesnické  - 4,79 ha.    

SO.3  - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ 

SO.3 Plochy smíšené obytné vesnické - návrh   - výčet zastavitelných ploch Tab. č. 3 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

380 
Horní Paseky, Pod 

Chumchálky 

0,15/Roţnov 

p.R 

 
386 

U Hřbitova 0,20/Roţnov p.R 

381 
Horní Paseky, Pod 

Chumchálky 

0.32/Roţnov 

p.R 
387 U Hřbitova 0,20/Roţnov p.R 

383 
Horní Paseky, Pod 

Chumchálky 

0,37/Roţnov 

p.R 
390 

U Sladského potoka 0,10/Roţnov p.R. 

384 
Horní Paseky, Pod 

Chumchálky 

1,06/Roţnov 

p.R 
391 

Na Drahách  

Realizováno 

0.37/Roţnov p.R 

0,37/Roţnov p.R. 

385 U Hřbitova 0,80/Roţnov 

p.R 
392 Dolní Paseky-Sněţná  

Realizováno 

0,16/Roţnov p.R. 

0,16/Roţnov p.R. 

    
924 U Sladského potoka II  0,10/Roţnov p.R. 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné ploše smíšené obytné vesnické  - 0,53 ha.    

BH  - PLOCHY BYDLENÍ HROMADNÉHO 

BH   Plochy bydlení hromadného- výčet zastavitelných ploch Tab. č. 4 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

260 Písečný 0,53 /Roţnov 

p.R 

 
262 Písečný 9,45/ Roţnov 

p.R. 

261 Písečný 0,53/Roţnov 

p.R. 
264 Harcovna 

V realizaci 

0,76/Tylovice 

0,76/Tylovice  

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné ploše bydlení hromadného – 0,76 ha. 

Souhrnná plocha realizovaných staveb v zastavitelných plochách bydlení -  18,12 ha tj. 14.02%. 

RZ-PLOCHY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI-ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY 
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RZ Plochy pro individuální rekreaci-zahrádkářské osady -  výčet zastavitelných ploch Tab. č. 5 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

911 Balkán 0,80/Tylovice   
   

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše pro individuální rekreaci- zahrádkářské osady -  0%. 

 

 

O  - PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ  

O  Plochy občanského vybavení –návrh  - výčet zastavitelných ploch  Tab. č. 6 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

280 
Gymnázium  0,96 /Roţnov 

p.R. 

 
292 

U autobusového nádraţí  

Realizováno 

0,17/Roţnov 

p.R. 

0,17/Roţnov p.R 

281 
Pod Relaxem 1.63/Roţnov 

p.R. 

 
293 

U Loany 0.31/Roţnov 

p.R. 

282 
Meziříčská 1.67/Roţnov 

p.R 

 
294 

U autobusového nádraţí  

Realizováno  

076/Roţnov p.R. 

0,76/Roţnov 

p.R. 

291 
U Loany  

Částečně v realizaci 

0,34/Roţnov 

p.R 

0,34/Roţnov 

p.R 

 
   

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše občanského vybavení - 1.27 ha tj. 21,7%. 

OH  - PLOCHY  PRO VEŘEJNÁ POHŘEBIŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ SLUŢBY  

OH Plochy pro veřejná pohřebiště a související sluţby- návrh -výčet zastavitelných 

ploch  

Tab. č. 7 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

300 
Hřbitov 1,31/Roţnov 

p.R 

 
 

  

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše pro veřejná pohřebiště a související služby - 0%. 
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OS  - PLOCHY  PRO  TĚLESNOU  VÝCHOVU A SPORT 

OS   Plochy pro tělesnou výchovu a sport –návrh  - výčet zastavitelných ploch  Tab. č.8 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

310 
Bučiska 1,02/Roţnov 

p.R 

 
332 

Bučiska 0,47/Roţnov p.R 

320 
Horní Paseky  1,04/Roţnov 

p.R 

 
333 

Bučiska 0,27/Roţnov 

p.R. 

331 
Bučiska 0,56/Roţnov 

p.R 

 
340 

Za Švajdovým potokem  

Realizováno 

0,13/Roţnov 

p.R. 

0,13/Roţnov 

p.R. 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše pro tělesnou výchovu a sport -  0,13 ha  tj. 3,7%. 

OX  - PLOCHY  OBČANSKÉ  VYBAVENOSTI  SPECIFICKÝCH   FOREM  

OX   Plochy občanské vybavenosti specifických forem –návrh - výčet zastavitelných 

ploch  

Tab. č.9 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

908 
Pod skládkou 0,07/Roţnov 

p.R 

 
 

  

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše občanské vybavenosti specifických forem  -  0%. 

SX  - PLOCHY  SMÍŠENÉ SPECIFICKÉ 

OX   Plochy smíšené specifické –návrh - výčet zastavitelných ploch  Tab. č.10 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

927 
Roţnovský pivovar 

Realizováno 

0,42/Roţnov 

p.R 

0,42/Roţnov 

p.R 

 
 

  

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše smíšené specifické – 0,42 ha tj. 100%.    

VD - PLOCHY DROBNÉ VÝROBY A VÝROBNÍCH SLUŢEB 

VP -  Plochy drobné výroby a výrobních sluţeb- návrh  - výčet zastavitelných ploch  Tab. č.11 
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označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

630 
 Háţovice 0,24/Háţovice  

635 
Tylovice, U školního 

statku 

Realizováno 

0,72/Tylovice 

0,72Tylovice 

631 
Tylovice-Kovorys  

Realizováno 

0,06/Tylovice 

0,06/Tylovice 

 
915 

Tylovic  ,U školního 

statku 

Částečně realizováno 

0,74/Tylovice 

0,25/Tylovice 

633 
Tylovice –U školního 

statku 

0,22/Tylovice  
 

  

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné ploše drobné výroby a výrobních služeb- 1,03 ha tj. 52%.    

 

VP - PLOCHY PRŮMYSLOVÉ VÝROBY A SKLADŮ 

VP -  Plochy průmyslové výroby a skladů - návrh  - výčet zastavitelných ploch  Tab. č.12 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

400 
Zubersko 7,28/Roţnov 

p.R 

 
402 

Zubersko 0,35/Roţnov p.R 

401 
Zubersko 1,61/Roţnov 

p.R 

 
 

  

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše průmyslové výroby a skladů  -  0%. 

Pozn.: Probíhala výstavba v plochách výroby v zastavěném území.   

 
 

VZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ VÝROBY 

VZ -  Plochy zemědělské a lesnické výroby - návrh  - výčet zastavitelných ploch  Tab. č.13 

označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

 označení a název lokality výměra v ha 

/ kat. území 

420 
Chlacholov 

Realizováno 

0,04/Roţnov 

p.R 

0,04/Roţnov 

p.R 

 
430 

Pod Černou Horou 

Částečně realizováno 

0,98/Roţnov p.R. 

0.66/Roţnov p.R. 

421 
Chlacholov 0,07/Roţnov  
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Realizováno p.R 

0,07/Roţnov 

p.R 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše zemědělské a lesnické výroby- 0,77 ha tj. 70,6%. 

 

 

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

 
DS- PLOCHY PRO SILNIČNÍ DOPRAVU   
  

DS- silniční doprava – návrh –výčet zastavitelných ploch   Tab. č.14 

označení 

lokality 

výměra 

v ha  

charakteristika lokality  označení 

lokality 

výměra 

v ha  

charakteristika lokality 

501 
0,34 Parkoviště -Lesní ulice  

516 
2,80 Úprava –III.4867 Tylovice-Háţovice 

V realizaci  (komunikace a chodníky  ) 

502 
0,63 Křiţovatka -U Eroplánu   

518 
0,02 Parkoviště II.- Hrnčířská 

503 
0,17 Parkoviště - Kemp Jašek   

520 
0.04 Most přes Roţnovskou Bečvu (u 

knihovny) 

504 
0,10 Parkoviště- Písečný  

V přípravě 

 
521 

0,12 Kramolišov 

505 
0,16 1. máje -Písečná (sídliště)  

522 
0,06 Kramolišov 

506 
0,08 Koryčanské Paseky  

523 
0,20 Úprava a doplnění Sladké ulice 

507 
0.33 Okruţní křiţovatka -1.máje 

(UTesly) 

 
524 

0,11 

0,07 

Ţerotínská 

částečně realizováno 

508 
0,41 Slezská-Bezručova ulice  

525 
0,21 Úprava -Lesní ulice 

509 
0,24 

   0,24 

Okruţní křiţovatka -

5.května/Písečná (sídliště) 

Realizováno 

 
527 

4,60 

  0,65 

Rozšíření Meziříčská a křiţovatky u 

Janíka  

částečně realizováno 

510 
0,25 Okruţní křiţovatka -1.máje-

5.května 

 

 
528 

1,10 Rozšíření Meziříčské 

Zahájena realizace. 

512 
0,05 

0,05 

Parkoviště-U Polikliniky 

Realizováno 

 
903 

 Pionýrská, Nábřeţí Dukelských hrdinů 

513 
0,05 Parkoviště  - Hrnčířská ul.  

925 
 Úprava Hrnčířská-Bayerova ul., Most 
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514 
0,10 Na Drahách   

 
  

515 
0,03 

   0,03 

Na Fojství  (Tylovice, k novému 

stavebnímu obvodu) 

 Realizováno 

 
 

  

 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše pro silniční dopravu – 1,04 ha tj. 8,55%. 

 
TE- PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-ENERGETIKA 
 

TE-   Plochy technické infrastruktury-energetika - návrh   Tab. č.15 

označení a název lokality 

kat. území 

výměra 

v ha   

charakteristika lokality  

 

600 
Západ-Kutiska (u hranice)  

Roţnov p.R,  

1.20 koridor pro VVN 

601 
Západ-Kutiska 

Roţnov p. R. 

0,81 průchod VVN biokoridorem LBK 9 

602 
Jih-Kútiska-Uhliska 

Roţnov p. R. 

6,16 koridor pro VVN 

603 
Jih-Uhliska 0,28 průchod VVN biokoridorem LBK 28  

604 Jih-Uhliska 

Tylovice, Háţovice 

21,48 koridor pro VVN 

605 Jih 

Háţovice 

0,18 průchod VVN biokoridorem LBK 10 

 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše technické infrastruktury-energetika - 0%. 

 
 

TV-PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY- VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 

TV-   Plochy vodního hospodářství- návrh   Tab. č. 16 

označení a název lokality 

kat. území 

výměra 

v ha   

charakteristika lokality  

 

611 
Kramolišov-Na Drahách   

Roţnov p. R.  

0,03 

0,03 

Propojení vodovodní sítě 

Realizováno 
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612 
Na Včelíně 

Roţnov p. R. 

0,13 

0,13 

Propojení vodovodní sítě  

Realizováno 

613 
Pod Chlacholovem 

Roţnov p. R. 

0,03 

 

Propojení vodovodní sítě  

.  

614 
Severka  

Roţnov p. R. 

0,24 Vodojem a propojení vodovodní sítě  

615 
Polanského 

Roţnov p. R. 

0,20 Propojení vodovodní sítě  

616 
Polanského 

Roţnov p. R. 

0,05 Propojení vodovodní sítě  

617 
Polanského 

Roţnov p. R. 

0,21 Propojení vodovodní sítě 

618 
Sladské 

Roţnov p. R. 

0.08 Propojení vodovodní sítě , vodojem 

619 
Polanského 

Roţnov p. R. 

0,06 Propojení vodovodní sítě  

620 Sladské  

Roţnov p. R. 

0,06 Propojení vodovodní sítě  

 

 

Souhrnná plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše technické infrastruktury –vodní 
hospodářství - 0,16 ha tj. 5,50 %. 

 
 

 
 

P - PLOCHY PRO VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ 
 

P    Plochy pro veřejné prostranství- návrh  

- výčet zastavitelných ploch  

Tab. č.17 

 

označení a název lokality 

 

výměra v ha / kat. území  

552 
Dolní Paseky               ------------------------ plocha neexistuje,číslo bude zrušeno 

555 
Horská ulice              0,07/Roţnov pod Radhoštěm  
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556 
Jurajdova-Sluneční ul.               0,13/Tylovice 

557 
Nezdařilova ulice              0,02/Tylovice 

558 
Na fojtství              ------------------------- plocha neexistuje, číslo bude zrušeno  

560 
Kulišťákova ulice              0,05/Roţnov pod Radhoštěm 

561 
Na Pařeničkách              0,16/Roţnov pod Radhoštěm 

562 
Písečný              0,09/Roţnov pod Radhoštěm 

563 Písečný               0,03/Roţnov pod Radhoštěm 

564 
Písečný              0,05/Roţnov pod Radhoštěm 

565 
Písečný              0,04/Roţnov pod Radhoštěm 

566 
Kulišťákova ulice              0,09/Tylovice 

567 
Na Pařeničkách              0,04/Roţnov p. R. 

904 
Na Láni              0,03/Roţnov p. R. 

 

Plocha realizovaných staveb v zastavitelné Ploše pro veřejné prostranství - 0%. 

 

SYSTÉM  ZELENĚ 
 

  Plochy sídelní zeleně:  

ZP-Plochy parků a historických zahrad 

PZ-Plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch  

- výčet zastavitelných ploch  

Tab. č.18 

 

označení a název lokality 

 

výměra v ha / kat. území  

660 
ZP-Pod Kozincem                         0,94/Roţnov p. R. 

526 
PZ-U polikliniky                         0,15/ Roţnov p. R. 

 
 

Při naplňování územního plánu od doby jeho schválení do schválení této zprávy nebyly zjištěny 

negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 
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B.  Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů  

 

Územně analytické podklady (dále jen „ÚAP“) zpracované v rozsahu správního území obce s rozšířenou 

působností Rožnov pod Radhoštěm byly pořízeny k 31. 12. 2008 a jsou průběžně aktualizovány. Úplná 

aktualizace byla pořízena k datu 31. 12. 2010, 31. 12. 2012 a 31. 12.2014. 

 

Z ÚAP vyplývají k řešení v územním plánu Roţnov pod Radhoštěm tyto problémy:  

 

-Prověřit případně doplnit moţnost umístění protipovodňových opatření   

-Prověřit moţnost umístění protipovodňových opatření jako ochranu komunikace I/35   

 

Vyhodnocení: 

V současné době pořizuje Mikroregion Rožnovsko Studii proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 

protipovodňových opatření. Podle této studie jsou navržena určitá opatření, která nemají dopad do 

územního plánu. Vzhledem k tomu, že studie navrhuje řadu dílčích opatření, jež by měla přispět ke 

komplexnímu zlepšení území ve vztahu k povodním, dá se očekávat i pozitivní vliv na ochranu 

komunikace I/35.  

Záměr výstavby protipovodňové stěny na Tyršově nábřeží dle zpracované dokumentace a vydaného 

stavebního povolení nechce město realizovat a požádalo o vypuštění tohoto opatření z Národního plánu 

povodí Dunaje, návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, návrhu Plánu dílčího 

povodí Moravy a přítoků Váhu.   

 

-Prověřit vhodnost umístění zastavitelné plochy v záplavovém území, případně navrhnout  nová  

protipovodňová opatření 

 

Vyhodnocení: 

Zastavitelná plocha Průmyslové výroby a skladů se nachází mezi areálem Osevy a Starozuberským 

potokem. Podmínkou úpravy územního plánu v roce 2011 bylo zachovat stávající funkční využití, proto 

byly návrhové plochy do upraveného ÚP převzaty. 

V současné době není vybudováno vhodné dopravní napojení (z komunikace I/35 je možný 

pouze jeden vjezd). Vyloučení plochy z ÚP by bylo značně komplikované, plocha bude ponechána v ÚP.  

Protipovodňová opatření ÚP nenavrhuje, budou řešena až v rámci navazujících konkrétních řízení. 

 

-Vyhodnotit účelné vyuţití zastavěného území, moţnosti vyuţití zastavitelných ploch a potřeby 

vymezení zastavitelných ploch       

 

Vyhodnocení: 

Toto je předmětem samostatné kapitoly D zprávy o uplatňování.  

 

 -Prověřit moţnost sníţení negativních vlivů dopravy silnice I/35 na zastavěné území   

- Neúnosné dopravní zatíţení tranzitní komunikace vedoucí na Slovensko 

   

  Vyhodnocení: 

  Konfigurace města a platný územní plán nedávají možnost pro odvedení tranzitní dopravy mimo    

  město. Negativní vlivy dopravy ze silnice I. třídy na zastavěné území lze eliminovat pouze vhodnou   

  organizací příslušné komunikace včetně křižovatek, například umístěním záchytné zeleně mezi 

  komunikací a obytnou zástavbou.         

  V současné době začíná realizace úpravy komunikace I/35 včetně křižovatky U Janíka. Město   

  Rožnov pod Radhoštěm již neuvažuje o obchvatu, proto tento problém nebude řešen nástroji   

  územního plánu. Ke snížení intenzity tranzitní dopravy na silnici I/35 může přispět i realizace   

   připravovaných kapacitních silnic R49 Fryšták-Zlín-  Horní Lideč a Bohumín-Mosty u Jablunkova.   
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-Prověřit moţnost umístění kulturního zařízení s dostatečnou kapacitou    
 

Vyhodnocení: 

Město Rožnov p. R. disponuje plochami, na kterých lze kulturní zařízení realizovat (např. na  místě 

stávajícího Kina )  proto není nutno řešit plochy nové. O záměru umístění kulturního zařízení na jiném 

místě popřípadě využití např. původních průmyslových areálů nemá pořizovatel prozatím informace.  

 

-Prověřit a zohlednit při vymezování funkčního vyuţití území staré ekologické zátěţe 

 

Vyhodnocení: 

Nové funkční plochy předpokládaných změn, projednaných v rámci zprávy o uplatňování, nebudou  

řešeny v plochách starých ekologických zátěží.  

 

-Při vymezování zastavitelných ploch nutno zohlednit limity vyplývající z podmínek pro ochranu 

přírody a krajiny 

 

Vyhodnocení: 

Tato podmínka je splněna tím, že dle stavebního zákona je nutno územně plánovací dokumentaci a její 

změny projednat s dotčenými orgány státní správy tj. i s SCHKOB, včetně kontrolních mechanismů. 

 

- Prověřit moţnosti navýšení počtu parkovacích míst v daných lokalitách   

Vyhodnocení: 

  V současné době je řešeno navýšení parkovacích míst v rámci zastavěného a zastavitelného území města,     

  pořizovateli není znám záměr, který by vyžadoval změnu územně plánovací dokumentace. Je zpracovaný    

  generel dopravy, který řeší statickou dopravu v rámci zastavěného území 

  Otázkou parkování se bude zabývat podrobněji  např. projekt revitalizace panelových sídlišť. Plánováno  

  je zpracování studie centra města, jejíž součástí by mělo být řešení parkování.   

 

 

-Prověřit vhodnost umístění zastavěných ploch v lokalitách, které zasahují do sesuvných území 

 

Vyhodnocení: 

Některé návrhové plochy pro bydlení zasahují do evidovaných sesuvných území. Tato území byla 

mapována v průběhu různých časových období, jejich režim není stanoven rozhodnutím. Proto bude 

každá lokalita posuzována individuálně a pro další řízení u stavebního úřadu bude v případě potřeby 

požadováno geologické posouzení konkrétních ploch. V rámci aktualizace ÚAP bude prověřena 

aktuálnost a význam daných ploch.   

     

 

C.  Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
C.1  Vyhodnocení souladu s Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje České republiky  

 

Vláda ČR schválila Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky usnesením č.276/2015  

dne 15. 4. 2015 (dále jen „Aktualizace č. 1 PUR“).    

V tomto dokumentu byly vymezeny republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 

rozvoje území, které stanovují rámce k vytváření vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost soužití obyvatel v území.   
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V tomto dokumentu byly nově vymezeny specifické oblasti.     

 

Pro řešené území z dokumentace Aktualizace č.1 PUR  vyplývají republikové priority:  

 

 
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   

Vyhodnocení:  

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.   Z  této priority nevyplývá požadavek pro zpracování změny 

územního plánu.  

 

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  

Vyhodnocení: 

Je respektováno a nevyplývají požadavky pro zpracování změny územního plánu. 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.  

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.  

Vyhodnocení: 

Urbanistická koncepce územního plánu byla včetně stanovení ploch  funkčního využití území byla 

vypracována s ohledem na tyto požadavky, v současné době nevyplývají požadavky pro zpracování změny 

územního plánu: 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.  
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Vyhodnocení:  
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 V současné době z této priority nevyplývají požadavky pro změnu územního plánu. 
 
 (19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční vyuţívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně vyuţívat 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 vyuţívání 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 udrţitelný rozvoj území.  
Vyhodnocení: 
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 do návrhu na změnu územního plánu zařazeny dvě lokality  
týkající se hospodárného využití zastavěného území- Lokalita č.11 - Areál Loany (záměr změny na 
občanskou vybavenost) a Lokalita č.13-bývalá Oseva (záměr změny na Plochu smíšenou brownfieds) -  a 
tyto záměry budou prověřeny projednáním změny ÚP dle stavebního zákona.       
 
(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 moţné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 
rozmanitosti a kvality ţivotního 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 
udrţování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu 
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udrţování 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 vyuţití přírodních zdrojů.  
Vyhodnocení:  
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. V této oblasti není  
nutnost změny územního plánu.    
 
20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně ţijící ţivočichy a pro 
člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně plánovací činnosti 
omezovat neţádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny.  
Vyhodnocení: 
Je respektováno,v ÚP jsou zachována dopravní propojení ve stávajících trasách a  nevyplývají požadavky 
na zpracování změny územního plánu.  

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 jejichţ území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s vyuţitím 
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. 
Vyhodnocení: 
Je respektováno a nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. 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.       
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(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a vyuţití 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 umoţňují celoroční 
vyuţití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyţařská, hipo). 
Vyhodnocení: 
Je respektováno a nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. 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 souběţně. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým 
účinkům tranzitní ţelezniční 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 ţeleznic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro 
dopravní stavby i moţnému neţádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  
Vyhodnocení: 
Je  respektováno a nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. 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 poţadavky ochrany veřejného zdraví, zejména 
uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Moţnosti 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. ţelezniční, cyklistickou).  
Vyhodnocení:  
Požadavek je v územního plánu zohledněn, nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. 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.  
 
(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 sráţkových 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 zadrţování, vsakování i 
vyuţívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.  
Vyhodnocení:  
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 Zlínského kraje dne 17.2.2006 tj. po schválení územního plánu města 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  
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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.  
Vyhodnocení: 
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 nejdou 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, vyloučení již navržených ploch prozatím nebude předmětem změny ÚP.             

 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím 
podporovat její účelné vyuţívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněţ podmínky pro zkvalitnění 
dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 
moţnostem, 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 udrţitelného rozvoje území vyuţívat 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 
ţelezniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 
spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protoţe 
mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.  
Vyhodnocení: 
Požadavek je v rámci územního plánu zohledněn, návrh veřejné infrastruktury je předmětem platného 
územního plánu a  nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. 
 
(28) Pro zajištění kvality ţivota obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, poţadovat 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  
Vyhodnocení: 
Požadavek je možno řešit v rámci stávajícího územního plánu , nevyplývají z něj požadavky na změnu 
územního plánu. 

 
(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, 
umoţňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, 
výroby a dalších ploch, s poţadavky na kvalitní ţivotní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj 
účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné moţnosti mobility a 
dosaţitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a uţívání vhodné sítě pěších a 
cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  
Vyhodnocení: 
Požadavek je v rámci územního plánu možno řešit, urbanistická koncepce platného územního plánu  
navrhuje a stabilizuje plochy pro dopravu, umožňující účelné propojení ostatních funkčních ploch.  
Nevyplývají  požadavky na změnu územního plánu. 
 
(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 
koncipovat tak, aby splňovala poţadavky na vysokou kvalitu ţivota v současnosti i v budoucnosti. 
Vyhodnocení: 
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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 ţivotnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při 
respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.  
Vyhodnocení: 
Požadavek je v rámci územního plánu možno řešit, nevyplývají z něj požadavky na změnu územního 
plánu 
 
(32) Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných 
městských částech a v souladu s poţadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou 
infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby.  
Vyhodnocení: 
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, v současné 
době nevyplývají požadavky na změnu územního plánu. 

 

Řešené území je součástí Specifické oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy, ve které byly pro 

usměrňování územního plánování stanoveny v Aktualizaci č.1 PUR  úkoly pro územní plánování: 

 

a) Vytvářet podmínky pro umisťování aktivit spojených s restrukturalizací ekonomiky 

Vyhodnocení: 

Je respektováno, v rámci 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 

Vyhodnocení: 

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.)       

 

 

C.2  Vyhodnocení souladu územního plánu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  

 

Správní území města Rožnov pod Radhoštěm je řešeno Aktualizací Zásad územního rozvoje Zlínského 

kraje (dále jen „Aktualizace ZUR ZK“), která byla pořízena na základě Zprávy o uplatňování  ZUR 

v uplynulém období 2008-2010. Tato Aktualizace ZUR ZK byla vydána Zastupitelstvem Zlínského kraje 

usnesením č.0749/Z21/12 dne 12. 9. 2012 a nabyla účinnosti dne 5. 10. 2012. Požadavky na respektování 

kriterií podmínek pro rozhodování o změnách v území vyplývají z následujícího vymezení:  

   

 -priority územního plánování  

viz vyhodnocení v předchozí kapitole C.1. 
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 -rozvojová oblast nadmístního významu NOB1 Podbeskydsko   

viz vyhodnocení v předchozí kapitole C.1. 

 

-krajský heliport Rožnov pod Radhoštěm, LO3  

Je respektováno, dle textové části návrhu územního plánu, kapitola 4.3.6. se uvažuje s umístěním 

heliportu v místě stávající Městské Polikliniky.   

 

-koridor elektrického vedení nadmístního významu Zubří-Hutisko VVN+TR110 kV/22 kV, E11 

Je respektováno, koridor pro VVN je v Územním plánu Rožnov pod Radhoštěm vymezen. 

 

-koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 

V rámci projednání územního plánu byl kladen důraz na ochranu a rozvoj uvedených hodnot, 

územní plán byl projednán se všemi dotčenými orgány chránící zájmy podle zvláštních právních 

předpisů, výsledky projednání byly do ÚP zohledněny.    

-regionální biocentrum č. 132- Kluzov, PU79 

-regionální biocentrum č. 134- Kamenárka , PU81 

-regionální biokoridor č. 1567- Kluzov - Střítež PU149 

-regionální biokoridor č. 1568- Adámky - Kluzov,PU150 

Je respektováno, v územním plánu jsou všechny tyto biocentra a biokoridory zapracovány.   

 

-plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu Pustevny-Radhošť 

  Tato plocha (okraj katastrálního území Rožnov p.R. přiléhající ke k.ú. Dolní Bečva a k.ú.    

  Trojanovice) bude zapracována do koordinačního výkresu v rozsahu dle podkladů z ÚAP v    

  rámci změny č. 2.    

 

D.  Prokázání nemoţnosti vyuţití vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 stavebního zákona 
 

Z tabulek č.1-18 Zprávy o uplatňování vyplývá velmi pomalé naplňování rozvojových ploch.. 

Územním plánem bylo navrženo celkem 129. 20  ha ploch pro bydlení. K termínu vyhodnocení údajů 

pro aktualizaci Rozboru udržitelného rozvoje území (RURU) tj. k  30. 9. 2014  bylo zastavěno 17,91 ha  

což je 13,9 %. K  zastavění tedy zbývá 111,29 ha ploch pro individuální bydlení. ( Toto bylo ověřeno 

v rámci Zprávy o uplatňování, kdy bylo zjištěno zpřesněným výpočtem 14,02% zastavěných ploch, čili 

zanedbatelná odchylka).  

 

Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji počtu obyvatel v obci vyplývajícího z aktualizace 

RURU, kdy by měl počet obyvatel ve městě v roce 2028 dosáhnout počtu 16433  ze  16672  (údaj k 1. 

1.2014) obyvatel, což znamená pokles obyvatel. Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení 

(vypočteno kalkulačkou URBANKA) dle zpracované prognózy bydlení do roku 2028 je 81,75 ha. 

 

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídá prognóze vývoje počtu obyvatel (soudržnost obyvatel) 

tj. nevznikla potřeba vymezení dalších ploch pro bydlení změnou územního plánu.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že při ponechání navržených ploch pro bydlení v Územním plánu Rožnov 

pod Radhoštěm, které nejsou dosud zastavěny, nelze prokázat potřebu zapracování 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 této zprávy o uplatňování není omezení nebo vypuštění zastavitelných ploch řešeno. 

Změny  funkčního využití v jednotlivých plochách v rámci zastavěného území jsou možné.   
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Na základě výsledků projednání Zprávy o uplatňování územního plánu a z  důvodu pomalého naplňování 

zastavitelných ploch pořizovatel navrhuje u velkých zastavitelných ploch pro bydlení zpracování studií.     

 

E. Návrh na změnu územního plánu a pokyny pro zpracování změny územního plánu 

 
  E.1. Návrhy na změny ÚP Roţnov pod Radhoštěm, jejichţ projednávání bylo schváleno 

zastupitelstvem města Roţnova pod Radhoštěm na zasedáních dne 11.9.2012 č. usnesení 

VII/20 a dne 23.6.2015  č. usnesení VI/21.   

 

Návrhy na změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm jsou vyhodnoceny po projednání Zprávy o 

uplatňování  včetně projednání pokynů pro zpracování  změny č.2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm  následně:  

 
 

Lokalita      

Ţadatel  

 

Současný stav 

dle ÚP 

 

Navrhovaný stav 

 

 

Katastrální 

území  

Parcelní čísla                  

 

Vyhodnocení lokalit po 

projednání Zprávy o 

uplatňování ÚP Roţnov p.R.  

 

č.1 

Uhliska  

Marie 

Dobrozemská 

 

Zemědělská 

krajina  

 

Bydlení individuální 

–BI 

 

Roţnov pod 

Radhoštěm  

615/1 

 

Na základě výsledků Zprávy o 

uplatňování není tato plocha do 

změny ÚP zařazena. Ze Zprávy o 

uplatňování a  RURU vyplývá 

nemoţnost zařadit další návrhové 

plochy pro bydlení, které nelze 

odůvodnit. Je zde nesouhlas 

SCHKOB , který je opakovaný a 

nelze předpokládat jeho změnu. . 

Tato lokalita nebude z důvodu 

nemoţnosti  navyšování 

zastavitelných ploch pro bydlení 

dále  projednávána. 

č.2 

U revíru 

Pavel a Martina 

Gallovi 

 

 

 

Lesní plocha- 

dle výpisu KN se 

jedná o  pl. 

zahrad a ostatní 

plochu)  

 

Bydlení individuální 

–BI 

Poţadavek na 

oplocení, nikoliv 

stavbu 

 

Roţnov pod 

Radhoštěm 

 

2664/2, 2664/4 

Na základě výsledků Zprávy o 

uplatňování není tato plocha do 

změny ÚP zařazena. Ze zprávy o 

uplatňování a  RURU vyplývá 

nemoţnost zařadit další návrhové 

plochy pro bydlení, které nelze 

odůvodnit. Je zde částečný 

nesouhlas AOPK, pracoviště 

SCHKOB. Tato lokalita nebude 

z důvodu nemoţnosti navyšování 

zastavitelných ploch pro bydlení 

dále projednávána. 

č.3 

Háţovice-  

farma Zerlina  

 

Plocha bydlení 

individuálního, 

Plocha smíšená 

obytná   

Vesnická-SO3 

 

Háţovice 

 

Doporučujeme prověřit 

projektantem, jedná se o zastavěné 
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Kristina 

Herman 

Plocha drobné 

výroby  

Plocha zemědělské 

výroby  -VZ 

177/1 

St.178, 179, 180 

území, které bude vhodněji členěno 

pro provoz farmy.   

č.4  

Horní Paseky 

Pod Bačovým 

vrchem  

Roman Krhut 

 

Plocha lesa 

(dle výpisu KN se 

jedná o ostatní 

plochu) 

 

Smíšená obytná 

vesnická –SO3  

Roţnov pod 

Radhoštěm 

st.1264, 3388/9  

Doporučujeme prověřit 

projektantem, jedná se o zastavěné 

území v   bezprostředním okolí 

stávající stavby RD.  

č.5 

Horní Paseky 

U Jánoštíka  

Gabriela 

Besedová  

 

Krajinná zeleň 

Občanská 

vybavenost-O 

(přemístění 

prodejního stánku) 

Roţnov pod 

Radhoštěm 

2973/3, 2982/1 

Doporučujeme prověřit 

projektantem, stávající stánek leţí 

na VTL plynovodu, plocha O bude 

o minimálním rozměru tj.70m2.  

č.6 

Háţovice 

Karla 

Fiurášková 

 

Krajinná zeleň 

 

Plocha bydlení 

individuálního-BI 

 

Háţovice 

722 

Doporučujeme prověřit 

projektantem úpravu plochy  

zastavěného území  pod 

společným oplocením dle SZ, o 

minimální velikosti.  

č.7 

Horní Paseky-

naproti Loaně  

Ludvík Růčka  

 

Zemědělská 

krajina  

 

Plocha smíšená 

obytná vesnická-

SO.3 

 

Roţnov pod 

Radhoštěm 

Část 2013/2 a 

2012/1 

Doporučujeme prověřit 

projektantem, dle skutečného 

vyuţití je stávající objekt vyuţíván 

jako RD v ploše smíšené SO.3,   

Zastavěné území doporučujeme 

upravit při zachování  stejné 

výměry. 

č.8 

Písečný 

Navmatix   s.r.o 

 

Plocha bydlení 

individuálního 

Plocha veřejného 

prostranství  

 

Plocha pro 

podnikání-

(programování, 

finanční 

poradenství)Plocha 

smíšená obytná 

městská SO.2 

 

Roţnov pod 

Radhoštěm 

2218/4, st.973, 

st.4965, 

2235/9,1250/21 

 

Doporučujeme prověřit 

projektantem, jedná se o zastavěné 

území, kdy plocha u křiţovatky 

není vhodná pro čisté bydlení.    

č.9 

U školního 

statku 

Jiří a Lucie 

Pavlicovi 

 

Plocha drobné 

výroby a 

výrobních sluţeb 

 

Plocha bydlení 

individuálního -BI 

 

Tylovice  

713/1, 713/2 

Doporučujeme prověřit 

projektantem, jedná se o 

zastavitelné území, kde je změna 

funkčního vyuţití akceptovatelná. 

Ţadatel poţádal  také o prominutí 

úhrady nákladů  z důvodu, ţe 

okolní pozemky jsou jiţ zastavěny 

RD a současné vyuţití dle ÚP je 

nereálné.  
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č.10 

Háţovice 

Fojtášková 

Anna, Fojtášek 

Jaroslav 

 

Plocha krajinné 

zeleně 

 

Plocha bydlení 

individuálního -BI 

 

Háţovice 

735/1 

 

Doporučujeme prověřit 

projektantem zahrnutí poţadavku  

do zastavěného území tj. plochu 

původního objektu před poţárem.  

č.11 

Areál Loany 

Neovit s.r.o. 

 

 

Plocha 

průmyslové 

výroby a skladů-

VP 

 

Občanská 

vybavenost, 

sluţby,drobná 

výroba,obchod  

bydlení . 

 

Roţnov pod 

Radhoštěm 

1321/4, 1321/1, 

1312/1  

 

Doporučujeme prověřit 

projektantem  změnu vyuţití 

vzhledem k  nereálnému  vyuţití 

objektu jen pro výrobu. Nutno 

vyspecifikovat .  

č.12 

Tylovice 

Salamandr 

s.r.o. 

 

Plocha bydlení 

individuálního 

 

Plocha smíšená 

obytná vesnická-

SO.3 

 

Tylovice  

627, 628, 629, 630 

 

Doporučujeme prověřit 

projektantem, jedná se o zastavěné 

území, nové vyuţití bude 

korespondovat s okolní zástavbou. 

č.13  

Zemědělská 

ulice-Oseva 

Roţnovská 

travní semena 

s.r.o. 

 

Plocha 

průmyslové 

výroby a skladů 

 

 

 

Plocha smíšená 

brownfields - SB  

 

Roţnov pod 

Radhoštěm , 

1062/1, 1062/3, 

1062/4,1062/18 

st.1105, 

st.956/1, 956/2  

 

Doporučujeme prověřit 

projektantem, jedná se o zastavěné 

území, nové vyuţití nebude 

kolidovat s okolní zástavbou  

 

 
E.2.Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu 

 

E.2.1. 

 

●Změna územního plánu bude 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 budou prověřeny výše uvedené lokality, jejichž zařazení schválilo 

zastupitelstvo města Rožnova pod Radhoštěm.  

 Na území města Rožnova pod Radhoštěm je dle rozboru udržitelného rozvoje území v současné době 

dostatek návrhových ploch pro bydlení a další návrhové plochy pravděpodobně nebude možno  dle § 55 

odst. 4 zdůvodnit. 

 

●  Zapracovat dle pokynů pořizovatele tyto záležitosti, vyplývají z praktického používání územního 

plánu:   
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-dle § 58 odst.2 a 3 aktualizovat zastavěné území města Rožnova pod Radhoštěm s nutností zohlednit 

intravilán stanovený k 1.9.1966.   

    

-Zapracovat  stávající stav pro zpevněnou plochu u restaurace Jánoštík, část parc.č.2974/1 k. ú. Rožnov 

pod Radhoštěm jako stávající Plochu veřejného prostranství P*.  

 

- Zapracovat stávající stav plochy parc. č. st. 1264 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm jako Plochu smíšenou 

obytnou vesnickou SO.3 z důvodu již dříve zapsané stavby ( návaznost na  Lokalitu č.5 Horní Paseky) 

 

-Zapracovat plochu par. č. st. 4648 k. ú. Rožnov pod Radhoštěm (lokalita Pod Černou Horou) jako 

Plochu stávající rekreace individuální RI z důvodu již dříve zapsané stavby.    

 

-Zapracovat stávající stav ploch garáží  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 jako plochy silniční dopravy DS. 

 

-Zapracovat komunikaci k Psímu útulku parc. č.782/21 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm jako Plochu 

silniční dopravy DS.  

 

-Pozemek parc.č. 544 Tylovice v blízkosti toku Hážovka zapracovat dle skutečného stavu jako Plochu 

zemědělskou nikoliv jako Plochu lesní.  

 

-Upravit znění regulativů u Plochy bydlení individuálního BI: 

Doplnit do přípustného využití výrobní služby, které nevykazují negativní vliv na životní prostředí a 

neovlivňující kvalitu bydlení (pouze drobná činnost např. výroba cukrovinek a domácího pečiva, výroba 

drobných uměleckých předmětů) pouze jako součást obytné stavby.  

Doplnit do podmíněně přípustného využití doplnit Bytové domy s výškovou regulací do 2.NP + 

podkroví. 

 

-Upravit znění regulativů u Plochy veřejného prostranství P*: 

V podmíněně přípustném využití doplnit dětská hřiště a hřiště pro volnočasové aktivity       

 

-Doplnit případně upravit regulativ u Ploch BI, BH, RI, O, OV.4, OH, OS, OX, TV, TE, P*, PZ, SO.1, 

SO.2, SO.3, SX, WT, K, P, Z, L, S*, T  o  vhodnější terminologii - přípustné využití:  dopravní a 

technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím     

-Doplnit regulativ u plochy WT- přípustné využití - brody a přemostění    

 

-Zvážit doplnění regulativu zejména u ploch VP, VD a  O o procento zastavitelnosti v návaznosti na 

rozmezí výměry stavebních pozemků.   

U plochy O doplnit regulativ prostorového uspořádání o nutnost nadzemní izolační zeleně (keře, stromy) 

oddělující záměr od obytné zástavby.  

U plochy VP doplnit regulativ prostorového uspořádání následně:  „V  rámci areálu nutno zajistit 

odclonění od sousedních obytných ploch výsadbou vzrostlé  zeleně (keře, stromy)“.             

   

-Vypustit regulativ u Plochy lesní -L : 

Podmíněně přípustné využití: převody kultur v rámci PUPFL a ZPF.  

 

- Plochu bydlení individuálního BI, parc.č.138/1 a 275 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm (  u vjezdu do ulice 

Na Drahách) z důvodu záměru stavby parkoviště a hřiště převést na Plochu veřejného prostranství P*. 

 

-Plochu lesní parc.č.577/1 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm v souladu s provedenou změnou kultury  zařadit 

do Plochy krajinné zeleně -K.    
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-Plochu zemědělské a lesnické výroby VZ (bývalý kravín na Balkáně, parc. č.840 k.ú. Tylovice ) převést 

na Plochu drobné výroby a výrobních služeb VD.        

 

-Část parc. č. 842 k.ú. Tylovice z důvodu existence vzrostlých soliterních stromů zařadit do plochy 

krajinné zeleně.       

 

-Prověřit a upravit ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu dle platného znění energetického zákona.   

 

-Pozemky parc. č. 1930/20 a 1930/4 k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - zvážit změnu funkčního využití území 

ze Z na BI u těchto proluk v rámci zastavěného území.  

 

● Zohlednit novelu stavebního zákona (ve znění zákona č.350/2012 Sb.) a souvisejících předpisů  

 

● Prověřit a případně upravit stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem      

   využití 

 

● Prověřit řešení organizace krajiny, vymezení ÚSES, vymezená protierozní opatření a opatření pro 

zadržování vody v krajině. 

 

●Prověřit vymezení zastavěného území a aktualizovat jej v souladu s § 58 odst. 3) stavebního zákona 

k datu vypracování změny ÚP. Jako podklad použít též tabulkové vyhodnocení zastavitelných ploch.    

 

●Změna bude respektovat požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace 

č.1 s z Aktualizace  Zásad územního rozvoje Zlínského kraje pro území města Rožnova pod Radhoštěm. 

Dále bude změna respektovat všechny známé koncepční dokumenty a širší vztahy v území.  

 

● Do regulativů u Plochy smíšené obytné v centrální zóně SO.1 doplnit do podmíněně přípustného  

využití: „V případě nových staveb, nástaveb a přístaveb respektovat výškovou hladinu a charakter okolní 

zástavby.“  Toto doplnění zvážit i u ostatních ploch pro bydlení.  

●Do grafické části do koordinačního výkresu bude pod legendou doplněna poznámka: Celé řešené území 

je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování druhů staveb, vyjmenovaných v Textové 

části – Odůvodnění, v kapitole    

 

Do textové části Odůvodnění do kapitoly 3.3.5 bude doplněno do seznamu staveb, u kterých musí být 

vydáno stanovisko Ministerstva obrany:  

-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)  

 

●Do grafické části do koordinačního výkresu dopracovat plochu 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 
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popisu v legendě výkresu.     
 

●V případě realizace návrhu nové funkční Plochy smíšené brownfields –SB bude navržen nový regulativ 

pro tuto plochu ve spolupráci projektanta a pořizovatele tak, aby vyhovoval požadovanému využití a 

jednotné metodice Zlínského kraje.     

●  Dokumentaci je nutno zpracovat ve vztahu k zásadám a povinnostem stanoveným  v § 4 a 5 zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně ZPF.  Ve vyhodnocení dopadů navrhovaného řešení na ZPF je třeba rozlišit 

plochy  vymezené v původní  ÚPD a jejich změnách od ploch nově navrhovaných. Zvýšenou ochranu je 

třeba zajistit u pozemků, které jsou dle kvality půdy zařazeny do I. a II. třídy ochrany zemědělské půdy.   

● V případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo dotčení pásma 50 m od okraje lesa, 

musí být územně plánovací dokumentace zpracována dle ust. § 14 odst. 1 zákona o lesích.           

E. 2. 2. Poţadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich  

vyuţití, které bude nutno prověřit 

 

Ve změně územního plánu není předpoklad vymezování ploch a koridorů územních rezerv. 

 

E. 2. 3. Poţadavky na prověření a vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude moţné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 

Prověřit potřebu vymezení veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO).  

Záměr „Rozšíření hřbitova“ bude v souladu s platnou legislativou přeřazen z kategorie VPS do VPO.  

      

Dle nových požadavků na změnu ÚP nebudou vymezovány nové veřejně prospěšné stavby,   

veřejně prospěšná opatření a asanace, pro které lze uplatnit právo na vyvlastnění nebo předkupní 

právo. 

 

E. 2. 4. Poţadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách  

v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením  

dohody o parcelaci 

 

V rámci změny územního plánu nebudou uplatněny požadavky na vymezení uvedených ploch a koridorů.    

 

E. 2. 5. Případný poţadavek na zpracování variant řešení  

 

Požadavek na zpracování variant řešení není stanoven. 

 

E. 2. 6. Poţadavek na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho  

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení  

 

 Změnu územního plánu zpracovat s přihlédnutím k aktuálním metodickým doporučením 

zpracování změn územních plánů pro Zlínský kraj, na aktuálním mapovém podkladu  

(účelová KM ZK) a za pouţití aktuálních dat ÚAP  v souladu se stavebním zákonem a 

prováděcími předpisy 

- rozsah výkresové části bude vycházet z  ÚP Rožnov pod Radhoštěm a z pokynů pořizovatele  

- k vydání změny č. 2 ÚP Rožnov pod Radhoštěm bude vyhotoven ÚP Rožnov pod Radhoštěm 

zahrnující právní stav po vydání této změny 

- koordinační výkres bude zahrnovat také přesah pro prezentaci návazností a vazeb na sousední 

území 
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- výkres širších vztahů bude zpracován jako výřez ze ZUR ZK v měřítku 1:100 000 

- dokumentace bude zpracována v digitální podobě dle Metodiky jednotného digitálního zpracování 

územně plánovací dokumentace Zlínského kraje – Sjednocení dÚP  HKH 2007. Kontrolu dat 

digitálního zpracování územního plánu dle metodiky zajistí Krajský úřad Zlínského kraje před 

předáním čistopisu dokumentace. 

 Projektant bude v průběhu rozpracovanosti návrhu změny č. 2 územního plánu Rožnov pod 

Radhoštěm konzultovat s Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm, odborem výstavby a 

územního plánování s určeným zastupitelem – min. 2 výrobní výbory. 

 

    ●     V souladu s ustanovením §56 stavebního zákona se lhůta pro zpracování a projednání návrhu  

          změny územního plánu Rožnov pod Radhoštěm určuje do 31. 6. 2017.   

 

 Dokumentace bude odevzdána: 

- pro společné jednání v 1 tištěném vyhotovení a v 1 digitálním vyhotovení na CD 

- pro veřejné projednání ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na CD 

- po veřejném projednání ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení na CD  

 
F. Poţadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny ÚP na udrţitelný rozvoj  

území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je poţadováno vyhodnocení vlivů na ţivotní 

prostředí nebo nelze vyloučit významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí  

oblast 

 

Ve většině případů se nepředpokládá přímý ani nepřímý negativní vliv na životní prostředí. Jedná se o 

změny funkčního využití v zastavěném území města. 

Návrh zastavitelných ploch: 

V případě Lokality č.6 , Horní Paseky u Jánoštíka,  je plánovaný rozsah změny cca 70 m² a jedná se o 

plochu občanské vybavenosti. Plocha se nachází těsně vedle zpevněné plochy a komunikace I/35.Proto 

zde není nutnost vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Stanovisko dotčených orgánů po projednání  zprávy o uplatňování: 
  Změnu č. 2 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm není nutno posoudit z hlediska vlivů na životní   

  prostředí dle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.       

 

G. Poţadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, jeli-zpracování variant 
vyţadováno   

 

  Zpracování variantního řešení není požadováno.  

 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny A) aţ 

D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu 

 

  Ze zprávy o uplatňování nevyplývá potřeba pořízení nového územního plánu. Dílčí změny neovlivní  

  podstatně urbanistickou koncepci územního plánu.   

 

I. Poţadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udrţitelný 

rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny 

 

Požadavek není stanoven, protože nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj (viz závěr 

kapitoly A). 

 

J. Návrhy na aktualizaci Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 
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Ze zprávy o uplatňování nevyplývá požadavek na aktualizaci Aktualizace Zásad územního rozvoje 

Zlínského kraje.  

 

K. Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Roţnov pod Radhoštěm    

      

Výsledek projednání 
 

V souladu s § 55 stavebního zákona pořizovatel vypracoval Zprávu o uplatňování územního plánu 

Rožnov pod Radhoštěm za uplynulé období  2012 - 2015. 

Projednávání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena od 8.7.2015 do 10.8.2015. Návrh 

zprávy byl vystaven k nahlédnutí rovněž od 8.7.2015 do 10.8.2015 včetně. 

Ve lhůtě 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.  

Dotčené orgány, Krajský úřad jako nadřízený orgán, dále Krajský úřad jako příslušný úřad a sousední 

obce mohly ve lhůtě do 30 dnů od obdržení oznámení o projednání návrhu zprávy o uplatňování 

územního plánu uplatnit svá vyjádření, stanoviska a podněty.   

Vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování s nadřízeným orgánem územního plánování , dotčenými 

orgány, organizacemi a veřejností je uvedeno v následující tabulce. Na základě výsledků projednání  

byly dopracovány pokyny pro změnu územního plánu , které jsou v textu Zprávy o uplatňování 

zvýrazněny červeným tiskem.      

 

 

 

KRAJSKÝ ÚŘAD, 

DOTČENÉ ORGÁNY, 

ORGANIZACE, 

SOUSEDNÍ OBCE, 

VEŘEJNOST 

OBSAH VYJÁDŘENÍ, STANOVISKA, PODNĚTU NEBO 
PŘIPOMÍNKY  

 

VYHODNOCENÍ 
 

 

 
A 

KRAJSKÝ ÚŘAD – JAKO 

NADŘÍZENÝ ORGÁN  

  

 Krajský úřad Zlínského kraje, 

Odbor územního plánování a 

stavebního řádu, Třída T. Bati 

21, 761 90 Zlín 

 

Vyjádření čj.KUZL 42560/2015 ze dne 28.7.2014:  

a) koordinace využívání území zejména s ohledem na širší 

územní vztahy-nemáme další požadavky  

b)Politika územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č.1, : 

 Z hlediska souladu s PUR ve znění aktualizace č.1,   

požadujeme ve Zprávě o uplatňování v kapitole C. 1 Soulad 

s PUR vyhodnotit jednotlivě: 

-Republikové priority ÚP včetně priorit doplněných či 

měněných aktualizací č.1  

-Úkoly pro územní plánování vyplývající ze Specifické oblasti 

SOB2. 

 
c)ÚPD vydaná krajem -ZUR Zlínského kraje. Pro řešené území 
vyplývají ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje, zahrnující 
právní stav ke dne 5.10.2012, požadavky na respektování 
kriterií podmínek pro rozhodování o změnách v území 
vyplývající z následujícího vymezení: 
 -priority územního plánování 
-rozvojová oblast nemístního významu N-OB1 Podbeskydsko-
krajský heliport Rožnov pod Radhoštěm, LO3 

 

Vzato na vědomí 

 

 

 

Je kompletně 

doplněno do 

kapitoly C.1.     
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-koridor elektrického vedení nemístního významu Zubří-
Hutisko VVN+TR110Kv/22Kv,E11 
-koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území 
-cílové charakteristiky krajiny: krajinný celek Rožnovsko, 
krajinný prostor Rožnov 
-plochy a koridory skladebných prvků územního systému 
ekologické stability (ÚSES):  
-nadregionální biocentrum č.103-Radhošť-Kněhyně,PU09 
-nadregionální biokoridor č.145-Radhošť-Kněhyně-K 144 
-regionální biocentrum č.132 –Kluzov,PU79 
-RBC č.134-Kamenárka , PÚ81 
-regionální biokoridor (dále jen RBK) č.1567-Kluzov-
Střítež,PU149 
-RBK č. 1568-Adámky-Kluzov, PU150 
-plochy pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního 
významu Pustevny -Radhošť  
Z hlediska souladu se ZUR ZK platnými ke dni 5.10.2012 
požadujeme ve Zprávě o uplatňování ÚP Rožnov pod 
Radhoštěm v kap.C.2 vyhodnotit výše uvedená vymezení 
jednotlivě, včetně priorit územního plánování (každou 
prioritu jednotlivě).  
 
d) Požadavky nadřízeného orgánu dle ust.171 stavebního 
zákona, o státním dozoru ve věcech územního plánování: 
-v kap. A Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně 
vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní 
plán vydán….  Doplnit legislativní změny za uplynulé období 
(např. Aktualizace č.1 politiky územního rozvoje ČR, 
Aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje aj. a 
jejich vyhodnocení.    
-v kapitole C.1 Soulad s PUR je uvedeno: „Politika územního 
rozvoje ve znění aktualizace č.1 byla schválena….“Vláda 
schválila Aktualizaci č.1 Politiky územního rozvoje 
ČR…..uvedené opravit.  
-kap.E.2.Pokyny pro zpracování návrhu změny územního 
plánu 
-upozorňujeme na zde uvedený pokyn úpravy regulativů o 
přípustné využití:dopravní a technická infrastruktura 
slučitelná s hlavním využitím, který není v souladu s vyhláškou 
č.501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání, kde je 
ve většině ploch umožněna pouze dopravní a technická 
infrastruktura související 
-pokyn ke zvážení doplnění regulativů a některých ploch o 
procento zastavitelnosti doplnit o stanovení rozmezí výměry 
pro vymezování stavebních pozemků. Intenzitu využití 
stavebních pozemků nelze použít samostatně 
 
-v kap E.2.3 Požadavky na prověření práva vyvlastnění veřejně 
prospěšné stavby „rozšíření hřbitova“. Ust. § 170 stavebního 
zákona nám právo na vyvlastění u této vyhlášky neumožňuje. 
 
 
-upozorňujeme na závaznost dokumentů  Plánu oblasti 
povodí Moravy a Dyje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Zlínského kraje, kterou stanovuje ZÚR ZK, kde je úkolem pro 
územní plánování zajištění územního vymezení a ochrany 
koridorů a ploch v ÚP obcí formou veřejně prospěšné stavby, 
příp. veřejně prospěšného opatření.    

 

 

 

Je kompletně 

doplněno do 

kapitoly C.2. s tím, 

že plocha 

pohledového 

horizontu bude do 

dokumentace ÚP 

doplněna do 

koordinačního 

výkresu .   

 

 

Je doplněno do 

kapitoly A. 

 

Je upraveno 

v kapitole C. 

Bude ponecháno 

ve znění 

„slučitelná“ 

z důvodu lepšího 

 praktického využití 

územního plánu.    

Je doplněno do 

pokynů. 

 

Požadavek je 

doplněn do 

kap.E.2.3. 

Vzato na vědomí, 

požadavek z Plánu 

oblasti povodí 

Moravy a Dyje 
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(protipovodňovou 

hráz) lze řešit dle 

platné ÚPD v rámci 

stávajících ploch. 

V současnosti není 

určena trasa pro 

umístění opatření a 

Město Rožnov p.R. 

požádalo o vyjmutí 

záměru 

protipovodňové 

stěny  z Plánu 

oblasti povodí, 

proto není 

požadavek na 

vymezení VPS.   

B. DOTČENÉ ORGÁNY   
 

 Obvodní báňský úřad pro 

území krajů Jihomoravského 

a Zlínského, Cejl 13, 601 42 

Brno 

Vyjádření SBC 21680/2015/OBÚ -01/1 ze dne 10.7.2015 

1)sdělujeme že, podle evidence dobývacích prostorů vedené 
zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst.3 horního 
zákona, dobývací prostor v k.ú. Hážovice a Tylovice, Zlínský 
kraj, není evidován.S ohledem na uvedenou skutečnost zdejší 
úřad k Vašim záměrům v uvedeném území nemá připomínek. 

2) Podle výše uvedené evidence dobývacích prostorů je na 
k.ú. Rožnov p.R. evidován dobývací prostor Rožnov p.R. ev.č. 

4 0053 evidovaný pro organizaci UNIGEO a.s., Místecká 
329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava. Dle dokumentace 
k územnímu plánu na internetových stránkách je tento 
dobývací prostor v územně plánovací dokumentaci zakreslen. 
Vzhledem k tomu, že součástí zprávy o uplatňování ÚP 
Rožnov p. R. jsou pokyny pro dopracování návrhu změny, 
plnící funkci zadání změny , OBÚ v Brně požaduje, aby změny 
územního plánu respektovaly výše uvedený dobývací prostor 
tak, aby nebylo ztíženo, nebo znemožněno hospodářské 
využití výhradního ložiska podle ustanovení § 30 horního 
zákona.  

 

 

Vzato na vědomí 

  

 

 

Tato podmínka je 

splněna , jelikož 

záměry změn 

neovlivní neztíží ani 

neznemožní využití 

výhradního ložiska-

jedná se o záměry 

bez hloubkových 

zásahů.  

 Státní pozemkový úřad, 

Pobočka Zlín, 75501 Vsetín 
Vyjádření zn.SPU 372371/2015 ze dne 16.7.2015 

V souladu s § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb. o 
pozemkových úpravách a o změně zákona č.2259/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku sdělujeme, že k návrhu zprávy o uplatňování 
územního plánu Rožnov p. R. za období 2011-2015 nemáme 
připomínky.  

 

 

Vzato na vědomí. 

 Agentura ochrany přírody a 

krajiny, Nádražní 36, 75661 

Rožnov pod Radhoštěm 

Agentura prostudovala návrh Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm, souhlasí s jeho zněním a 
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připomínkuje pouze: 

Ad D. Prokázání nemožnosti využití vymezení zastavitelné 
plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných 
ploch podle § 55 odst.4 stavebního zákona. - Z kapitoly A 
vyplývá velmi pomalé naplňování rozvojových ploch. 
Územním plánem bylo navrženo celkem 129.20 ha ploch pro 
bydlení. K 30.9.2014 bylo zastavěno 17,91 ha což je 13,9 %. 
K zastavění tedy zbývá 111,29 ha ploch pro individuální 
bydlení. Předpokládaný demografický vývoj počtu obyvatel 
v roce 2028  signalizuje počet 16433 ze 16672 (údaj 
k 1.1.2014) obyvatel, což znamená pokles obyvatel. Potřeba 
nových zastavitelným ploch pro bydlení (vypočteno 
kalkulačkou URBANKA) dle zpracované prognózy bydlení do 
roku 2028 je 81,75 ha. Správa CHKO Beskydy podotýká, že 
s ohledem na dosavadní vývoj výstavby zůstává v řešeném 
území dostatek vymezených zastavitelných ploch nejen pro 
výstavbu rodinných domů, ale i pro ostatní nezbytné funkce 
v území.  

Ad E. Návrh na změnu územního plánu a pokyny pro 
zpracování změny územního plánu.  

E.1. Návrhy na změnu územního plánu Rožnov p. R., jejichž 
projednávání bylo schváleno zastupitelstvem města Rožnova 
p. R. na zasedáních dne 11.9.2012 č. usnes.VII/20 a dne 
23.6.2015 č. usnes. VI/21.  

Lokalita č.1 - Uhliska-NESOUHLAS. K ploše se Agentrura 
vyjadřovala nesouhlasným stanoviskem v rámci změny č.5 
v roce 2007. Opakované pozorování předmětného biotopu 
v letech 2008, 2009, 20010, 2011, 2012 a naposled v květnu a 
červnu 2012 opět potvrdilo výskyt chráněného druhu 
živočicha. V území nedošlo k takovým změnám podmínek, 
aby Správa přehodnotila a měnila své původní stanovisko. 
V této enklávě byly v minulých letech navrhovány další jiné 
požadavky na zástavbu. Vzhledem k výše uvedenému bylo ze 
strany CHKO Beskydy ke všem těchto návrhům vydáno 
nesouhlasné stanovisko.  Původní stanovisko k ploše z r.2007:  
Plocha č.5/2-„Kramolišov-Uhliska“-jedná se o pozemek parc. 
č. část 615/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, který je součástí 
IV. zóny CHKO Beskydy. Správa CHKO Beskydy nesouhlasí 
návrhem tj. zařadit jmenované území do zóny B-obytná 
zástavba. Vlastní navrhovaný pozemek je součástí udržované 
louky , přilehlé ke komunikaci, z východní strany vymezený 
vzrostlým břehovým porostem.Část jižní přiléhá k vodnímu 
toku a je svým charakterem niva potoka, území je součástí 
nivních mokřadních ploch chráněných ustanovením § 2 
oddst.2 i) zákona.Předmětné území je biologicky velmi cenné, 
je součástí biotopu chráněného chřástala polního (silně 
ohrožený druh), který zde byl zjištěn ornitologickým 
průzkumem v roce 2004 a opětovným pozorováním rovněž 
v květnu 2007. Na biotop chráněných druhů se vztahuje 
ochrana dle § 50 zákona č.114/1992 Sb. Díky rozvolněnosti 
zástavby funguje tato lokalita také jako migrační koridor 
velkých savců včetně chráněných druhů šelem mezi 
Vsetínskými a Veřovickými vrchy. Jedná se o už okrajovou část 
města, pro kterou je charakteristická rozvolněná zástavba. 

 

 

 

 

Vzato na vědomí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalita č.1 bude 

z projednávání 

vyloučena, kromě 

tohoto 

nesouhlasu nelze 

zdůvodnit návrh 

nových ploch pro 

výstavbu, zábor 

dalších ploch ZPF.    
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Zahušťování takovéhoto území stavbami je v rozporu s § 12 
odst.2)-ochrana krajinného rázu. Umístěním objektu 
v požadované lokalitě by došlo ke snížení krajinného 
rázu,konkrétně ke snížení estetické a přírodní hodnoty daného 
území.      

Lokalita č.2-U revíru-Částečný souhlas. Lokalita č.2 zahrnuje 
pozemky dvou parcel-2664/4 ostatní plocha a 2664/2 
zahrada. Parcelní číslo 2664/4-nesouhlas. Tato zalesněná 
plocha ze západu navazuje na plochu zamítanou v rámci 
minulé změny  územního plánu Rožnov pod Radhoštěm. Celá 
plocha leží v ochranném pásmu lesa, zařazeného do II., 
západním směrem do I.zóny SCHKOB a tvoří důležitý ekoton. 
Zastavěním plochy by došlo m.j. ke zhoršení migrační 
propustnosti území. Parcela číslo 2664/2- souhlas. Plocha 
parcely č.2664/2 je součástí svažitého území s bohatou zelení, 
která vhodně doplňuje a zároveň rozděluje stávající 
zahuštěnou zástavbu, nicméně z hlediska zájmů ochrany 
přírody a krajiny je její převedení do stavebních ploch 
akceptovatelné.    

Připomínáme, že návrhy na změny u Lokality č.1 a Lokality č.2 
jsou v rozporu se zněním kapitoly D. Návrhu zprávy o 
uplatňování ÚP Rožnov pod Radhoštěm Prokázání 
nemožnosti využití vymezené zastavitelné plochy a 
vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
podle § 55 odst.4 stavebního zákona.Z jeho znění vyplývá, že 
..při ponechání navržených ploch pro bydlení v Územním 
plánu Rožnov pod Radhoštěm, které nejsou dosud zastavěny, 
nelze prokázat potřebu zapracování 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 této zprávy o uplatňování 
není omezení nebo vypuštění zastavitelných ploch řešeno.  

K dalším návrhům na změnu ÚP nemáme připomínek, nejsou 
v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Jedná se o 
území, která bezprostředně navazují na zastavěná území, 
doplňují proluky mezi stávající zástavbou, řeší změny 
funkčního využití zastavěného území nebo mají vyřešit 
komunikaci v centru města. 

E.2. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu-
„Plochu zemědělské a lesnické výroby VZ (bývalý kravín na 
Balkáně, parc.č.840 k.ú. Tylovice) převést na Plochu drobné 
výroby a výrobních služeb VD“.    –V bezprostředním okolí  
předmětné plochy byl litologickým průzkumem zjištěn a 
opětovně pozorován chráněný druh živočicha. Na biotop 
chráněných druhů se vztahuje ochrana dle § 50 zákona 
č.114/1992 Sb. Z tohoto důvodu souhlasíme s převedením 
plochy bývalého kravínu do ploch drobné výroby za 
předpokladu, že stavba a provoz zamýšleného záměru 
nebude v kolizi s výše uvedeným.    

      

 

 

 

 

Lokalita č.2 bude 

z projednávání 

vyloučena, kromě 

tohoto 

částečného 

nesouhlasu nelze 

zdůvodnit návrh 

nových ploch pro 

výstavbu, zábor 

dalších ploch ZPF 

 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

Vzato na vědomí 

 

 

Vzato na vědomí, 

bude řešeno 

v dalším stupni 

řízení. 
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 Agentura ochrany přírody a 

krajiny, Nádražní 36, 75661 

Rožnov pod Radhoštěm  

Stanovisko čj. 3500/BE/2015 

AOPK po posouzení záměru „zpráva o uplatňování ÚP Rožnov 
pod Radhoštěm“ vydává v souladu  s §  45 i odst. 1 zákona o 
ochraně přírody a krajiny toto stanovisko: Uvedený záměr 
nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti.   Odůvodnění: vzhledem k rozsahu záměrů, jež 
obsahuje předkládaná zpráva a potenciální negativní změně 
dosavadního využití s ohledem na předměty ochrany EVL a 
PO nelze předpokládat negativní ovlivnění soustavy Natura 
2000. Z výše uvedených důvodů AOPK vyloučit významný vliv 
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL či PO 
Pozn. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření orgánu ochrany 
přírody na další ustanovení zákona, které mohou být daným 
záměrem dotčeny –např. § 12 ochrana krajinného rázu, § 44 
souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných území, § 
49, 50 ochrana biotopu zvláště chráněných rostlin a živočichů 
apod).   

 

 

 

 

Vzato na vědomí.  

 Krajská hygienická stanice 

Zlínského kraje, Havlíčkovo 

nábřeží 600, 760 00 Zlín 

Vyjádření čj. KHSZL 14784/2015 ze dne 23.7.2015  

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje posoudila návrh 
zprávy o uplatňování ÚP. Po zhodnocení souladu 
předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany 
veřejného zdraví vydává KHS toto vyjádření: S návrhem 
zprávy o uplatňování Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
za období 2011-2015, jejíž součástí jsou pokyny pro 
zpracování návrhu změny územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm se souhlasí. V rámci návrhu změny územního 
plánu budou prověřeny i návrhy na změny v území 
předložené žadateli a schválené k projednávání ZM dne 
11.9.2012 a 23.6.2015. Jedná se celkem o 13 lokalit, ve 
kterých budou prověřeny návrhy žadatelů na změny ve využití 
území. Předložený návrh změny o uplatňování ÚP Rožnov p. 
R. a pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Rožnov p. R. 
není v rozporu s požadavky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.         

 

 

Vzato na vědomí 

 Ministerstvo dopravy, 

Nábřeží Ludvíka Svobody 

1222/12, 11015 Praha 1 

Vyjádření Zn.460/2015-910-UPR/2 ze dne 31.7.2015. 

K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm uplatňujeme požadavky:  Silniční doprava-
územím obce procházejí silnice I/35 a I/58. Požadujeme 
respektovat ochranná pásma v souladu se zákonem 
č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Železniční doprava-
řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná trať 
č.281 Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm, která je ve 
smyslu zákona č.266/1994 Sb., o drahách, zařazena do 
kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona. 
Z hlediska letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, 
neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy.        

 

 

 

Vzato ne vědomí, 

ochranná pásma 

jsou 

respektována.  

 Ministerstvo obrany, sekce 

ekonomická a majetková , 

Odbor ochrany územních 

zájmů a řízení programů 

Vyjádření Zn. 57996/2015-8201-OÚZ-BR.  

K předloženému návrhu zprávy o uplatňování Územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm nemáme připomínek. 

 

Ochranné pásmo 

leteckých zařízení 
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nemovité infrastruktury, 

Svatoplukova 84, Brno-

Židenice  

Vzhledem k tomu, že schválený návrh zprávy o uplatňování 
územního plánu bude podkladem pro zpracování změny 
územního plánu, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek 
na zapracování a respektování limitů a zájmů Ministerstva 
obrany do textové a grafické části: Ochranná pásma 
leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, 
která je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona 
č.49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, podle ustanovení 
§ 175 odst.1 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu. (viz mapový podklad a CD, dle ÚAP jev 103).V 
tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
ministerstva obrany. Jedná se o výstavu (včetně rekonstrukce 
a přestavby) :    -větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení VVN a VN, základových stanic mobilních 
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren, výškových staveb nad 30m nad terénem 
a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána.   

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany 
posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. (dle 
ÚAP-jev 119). Na celém správním území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany: -výstavba, 
rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, 
silnic I., II. a III. třídy., výstavba a rekonstrukce železničních 
tratí a jejich objektů,  výstavba a rekonstrukce letišť všech 
druhů, včetně zařízení, výstavba vedení VN a VVN, výstavba 
větrných elektráren, výstavba radioelektronických zařízení 
(radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové 
stanice……), výstavba objektů a zařízení vysokých 30m a více 
nad terénem, výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky), 
výstavba objektů tvořících dominanty v území např. 
rozhledny. Vzhledem k tomu, že se tento zájem dotýká celého 
správního území zapracujte do grafické části např. formou 
textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu : 
„Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva 
obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb.“ Výše uvedené údaje o území jsou v souladu 
s předanými podklady pro zpracování územně analytických 
podkladů ORP.        

 

je již v ÚP  

zakresleno 

v koordinačním 

výkrese.Do 

textové části 

Odůvodnění bude 

do kapitoly 3.3.5. 

Letecké radiové 

spoje doplněn 

výčet staveb o:  

vedení VVN a VN 

a základové 

stanice mobil. 

operátorů.  

 

 

 

 

 

 

Požadavku se 

vyhovuje, do 

kapitoly E.2.1. 

bude doplněn 

požadavek že do 

grafické části do 

koordinačního 

výkresu pod 

legendu  bude 

doplněn příslušný 

text.    

    

 Městský úřad Rožnov pod 

Radhoštěm, Odbor ŽP, 

Palackého 480, Rožnov p.R. 

Koordinované stanovisko čj. MěÚ 
RpR/OŽP/25855/2015/SIT/375-246.6   

MěÚ Rožnov p.R. jako dotčený orgán státní správy k ochraně 
veřejných zájmů vydává toto stanovisko podle níže 
uvedených zvláštních  právních předpisů: 

1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 2 

S předloţeným návrhem MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odbor 
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ŢP, jako příslušný vodoprávní úřad neuplatňuje ţádné 
připomínky. 
 
2. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

§ 79 odst. 1 písm. j) 

K předloţenému návrhu MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odbor 
ŢP, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového 
hospodářství neuplatňuje ţádné připomínky. 
 
3. zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 48 
odst. 2 písm. b)  

K předloţenému návrhu MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odbor 
ŢP, jako příslušný orgán státní správy lesů neuplatňuje ţádné 
připomínky. 

  4. zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského    
  půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 5 

K předloţenému návrhu MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odbor 
ŢP, jako příslušný orgán státní správy na úseku ochrany ZPF 
neuplatňuje ţádné připomínky. 
 
5. zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 2 písm. e) 

Městský úřad Roţnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a 
územního plánování, oddělení územního plánu a památkové 
péče, jako věcně příslušný orgán státní památkové péče Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, obdrţel dne 
3.8.2015 ţádost o vyjádření  k návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu  Roţnov pod Radhoštěm  za období 2011-
2015 .  

Ochrana řešeného území z hlediska zákona o státní 

památkové péči – legislativní rámec: 

V rámci řešeného území se nachází: Ochranné pásmo 

národní kulturní památky Valašského muzea v přírodě 

v Roţnově pod Radhoštěm, prohlášené Rozhodnutím 

Okresního úřadu Vsetín dne 5.11.1998 pod č.j. 555/401/98. 

 Ochranné pásmo kostela Všech svatých v Roţnově pod 
Radhoštěm, prohlášené Rozhodnutím Okresního úřadu 
Vsetín dne 14.3.1994 pod č.j.165/401/94. 

 Národní kulturní památka Valašské muzeum v přírodě, 
prohlášená Nařízením vlády č. 336/2002 Sb. ze dne  19. 
Června 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 
Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění 
nařízení vlády č. 171/1998 Sb. 

V řešeném území se dále nacházejí nemovité kulturní 

památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek 

ČR pod příslušným číslem rejstříku. Jejich seznam je 

k dispozici na webových stránkách Národního památkového 

ústavu: www.npu.cz, rubrika MonumNet.  

Řešené území města je nutno chápat téţ jako území 

s archeologickými nálezy  ve smyslu  zákona o státní 

památkové péči.  

Po posouzení z hledisek státní památkové péče správní orgán 
státní  památkové péče vydává podle ustanovení § 29 odst. 2 
písm. c)  zákona o státní památkové péči ve spojení 
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona 

vyjádření k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu   
Roţnov pod Radhoštěm za období 2011-2015 

a uplatňuje  

Vzato na vědomí 

 

 

 

Vzato na vědomí 

 

Vzato na vědomí 

 

Vzato na vědomí 
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poţadavky na obsah změny územního plánu: 
 

Textová část – návrh 

Ad. 6.1. Stanovení podmínek pro vyuţití ploch 

s rozdílným způsobem vyuţití 

6.1.7. Plochy smíšeného vyuţití 

U  Plochy smíšené v centrální zóně – SO.1 v podmínkách 

prostorového uspořádání doplnit regulativ:  

„V případě nových staveb, nástaveb a přístaveb respektovat 

výškovou hladinu a charakter okolní zástavby.“ 

Plocha SO.1, smíšená v centrální zóně, jak vyjadřuje její název, 

zahrnuje centrum města s historickým jádrem. Aţ do roku 2011 

se výstavba centrální části města řídila podle Územních plánů 

zón – Na Zahradách, Palackého ulice, Jihozápadního obchvatu. 

Po jejich zrušení   pro usměrňování výstavby na tomto území 

zbylo minimum nástrojů. Architektonická úroveň novostaveb a 

stavebních úprav je v mnoha případech zcela neadekvátní 

významu území, nacházejícímu se v historickém jádru města a 

jeho těsné blízkosti. Neregulovaná výstavba v této lokalitě můţe 

znamenat nevratné zásahy do atraktivního prostředí. Z tohoto 

důvodu správní orgán poţaduje alespoň doplnění regulativu ve 

výše uvedeném znění.  

  6. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních    
  komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40   
  odst. 4 písm. d)         

K předloţenému návrhu MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, odbor 
dopravy jako příslušný silniční správní úřad neuplatňuje ţádné 
připomínky. 

 
7. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ve znění pozdějších předpisů, §15 odst. 5 

Útvar tajemníka  Městského úřadu v Roţnově pod Radhoštěm 

jako příslušný dotčený orgán se dle § 15 odst. 5 zákona 

239/200 Sb., o IZS v platném znění,  se v letech 2011 – 2015 

vyjadřoval k Územnímu plánu Roţnov pod Radhoštěm, včetně 

realizovaných změn.  

Případná doporučení ve vydaných stanoviscích byla brána 

v úvahu, během této doby nebylo vydáno negativní stanovisko 

k navrhované změně Územního plánu.  

Doporučení:  při nejbliţší změně Územního plánu na základě 

dlouhodobých negativních zkušeností především s fy ON 

Semiconductor s.r.o., Roţnov pod Radhoštěm, upravit text 

týkající se moţného omezení z hlediska umísťování 

nových zdrojů rizik závaţné havárie způsobené 

nebezpečnými chemickými látkami v Průmyslovém areálu 

Tesla i mimo něj, kdy dosavadní stav územního plánu 

obsahuje vyjádření „bez omezení“. Tato úprava by se mělo 

týkat také technologických změn ve stávajících objektech 

(dosavadní technologie bez nebezpečných chemických látek 

můţe být změněna na jejich pouţívání) včetně provozování 

skladů nebezpečných chemických látek (viz bývalá firma 

VITRUM s.r.o. v objektu M2, nyní jiţ sklad zrušen).  

 

 

 

 

 

Požadavku se 

vyhovuje, do 

pokynů bude 

doplněn požadavek 

na úpravu 

regulativu v ploše 

SO.1 v části 

podmínky 

prostorového usp.:    

„V případě nových 

staveb, nástaveb a 

přístaveb je nutno 

respektovat 

výškovou hladinu 

a charakter okolní 

zástavby.“ 

 

 

 

Vzato na vědomí 

 

 

Nelze v této fázi již  

doplnit do pokynů 

pro zpracování 

změny ÚP. Je 

nutno uvést v textu 

zadání další změny  

a  tento návrh 

zveřejnit formou 

veřejné vyhlášky již 

ve fázi projednání 

zadání.  Dle  

doporučení bude 
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Město se v současné době vyjadřuje pouze v rámci „kolečka“ ke 

stavbám, případně územním změnám, pokud se to dotýká 

přímo majetku města nebo je město dotčeno jako sousední 

vlastník. Pokud tomu tak není, informace o záměru nějaké 

výstavby nebo změně technologie se dostane pouze ke 

stavebnímu úřadu. Omezením vyjadřování útvaru tajemníka 

(krizového řízení) k dané problematice se město Roţnov pod 

Radhoštěm v podstatě vzdalo práva/povinnosti vyjadřovat se 

oprávněně ke stavbám, které mohou svým charakterem vytvořit 

zdroj rizika a ohroţovat občany města v blízkém i vzdáleném 

okolí od stavby. 

V posuzovaném období došlo k výraznému sníţení rizika 

ohroţení obyvatelstva města Roţnova pod Radhoštěm i 

okolních obcí, kdy v měsíci červenci byl po 40 letech 

ukončen provoz zastaralé čpavkové technologie na 

zimním stadionu Bučiska v Roţnově p.R. Nová technologie 

je bezčpavková. 

Závěr: 

Městský úřad Roţnov p. Radh., na základě výše 
uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních 
předpisů, s projednávaným návrhem „Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Roţnov pod 
Radhoštěm za období 2011 – 2015“ souhlasí za výše 

uvedených podmínek. 

 

požadavek řešen   

v další změně ÚP.   

Vzato na vědomí, 

územní plán neřeší 

kompetence 

jednotlivých 

odborů MěÚ, 

netýká se ÚP.   

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

Vzato na vědomí. 

 

 

 

 Krajský úřad Zlínského kraje, 

Odbor ŽP zemědělství, 

lesního hospodářství, 

myslivosti a rybářství, Třída 

Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín   

KOORDINOVANÉ STANOVISKO  čj. KUZL 42561/2015 ze 
dne 7.8.2015, k  ochraně veřejných zájmů podle 
jednotlivých zvláštních právních předpisů:    

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 
na úseku ochrany ZPF podle ustanovení § 17a písmene 
a) zákona č. 334/1992  Sb.,  o  ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,  k 
předložené dokumentaci Návrhu zprávy o uplatňování 
ÚP Rožnov pod Radhoštěm, podle ust. § 5 odst. 2 zák. č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění, nelze  uplatnit stanovisko.  
Odůvodnění:  Orgán ochrany ZPF uplatní stanovisko až 
v dalším stupni projednání za podmínky, že v ÚPD 
budou uvedeny již konkrétní a nezbytné údaje, které 
jsou nutné k jejímu posouzení.  Upozorňujeme, že z 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm je patrné velmi nízké využití 
zastavitelných ploch pro bydlení (využito 13,9% z 
celkové výměry navrhovaných ploch  129,20  ha). Dále 
je konstatováno, že rozsah zastavitelných ploch pro 
bydlení odpovídá prognóze vývoje počtu obyvatel a 

 

 

 

V další fázi bude 

posouzen až 

konkrétní návrh 

změny ÚP, kde 

pořizovatel 

nedoporučuje  

další zastavitelné 

plochy. Do pokynů 

je dopracováno že   

ve vyhodnocení 

dopadů  

navrhovaného 

řešení na ZPF je 

třeba rozlišit 

plochy  vymezené v 

původní  ÚPD a 
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nevznikla potřeba vymezení dalších ploch pro tento 
účel. Při zachování současného stavu  ploch bydlení 
nebude orgán ZPF kladně posuzovat nové návrhové 
plochy.  V dalším stupni zpracování bude řešení 
posuzováno orgánem ochrany ZPF ve vztahu k zásadám 
a povinnostem stanoveným  v § 4 a 5 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF.  Ve vyhodnocení dopadů  
navrhovaného řešení na ZPF je třeba rozlišit plochy  
vymezené v původní  ÚPD a jejich změnách od ploch 
nově navrhovaných. Zvýšenou ochranu je třeba zajistit 
u pozemků, které jsou dle kvality půdy zařazeny do I. a 
II. třídy ochrany zemědělské půdy.      

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 
na úseku státní správy lesů podle ustanovení § 48a 
odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (zákon o lesích), 
ve znění pozdějších předpisů,  k předloženému návrhu 
nelze uplatnit stanovisko.  Odůvodnění:  Stanovisko 
orgánu státní správy lesů bude uděleno k dalšímu 
stupni územně plánovací dokumentace, kde budou již 
uvedeny konkrétní, nezbytné údaje nutné k jejímu 
posouzení. V případě dotčení pozemků určených k 
plnění funkcí lesa nebo dotčení pásma 50 m od okraje 
lesa, musí být územně plánovací dokumentace 
zpracována dle ust. § 14 odst. 1 zákona o lesích.        

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 
na úseku ochrany ovzduší podle ustanovení § 27 odst. 
1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
v platném znění,  k předloženému návrhu, podle ust. § 
11 odst. 2 a) zákona o ochraně ovzduší vydává 
souhlasné stanovisko.  Odůvodnění:  Navržené změny 
v územním plánu nemohou žádným zásadním 
způsobem negativně ovlivnit kvalitu ovzduší daného 
území. Případné umísťování nových vyjmenovaných 
zdrojů znečišťování ovzduší krajský úřad posuzuje vždy 
individuálně s ohledem na umístění ve vztahu k okolní 
obytné zástavbě.                                                                                                   

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 
na úseku vodního hospodářství podle ust. § 104 odst. 
1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 
o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů:  K předloženému návrhu  zprávy o 
uplatňování územního plánu  nelze  uplatnit  
stanovisko  podle  ustanovení § 107 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona.  Odůvodnění:  Stanovisko 
vodoprávního úřadu bude uděleno k dalšímu stupni 

jejich změnách od 

ploch nově 

navrhovaných. 

Zvýšenou ochranu 

je třeba zajistit u 

pozemků, které 

jsou dle kvality 

půdy zařazeny do I. 

a II. třídy ochrany 

zemědělské půdy.           

 

 

 

Vzato na vědomí, 

v další fázi bude 

posouzen až 

konkrétní návrh. 

Požadavek na 

zpracování 

dokumentace je 

doplněn do 

pokynů.   

 

 

 

 

Vzato na vědomí 
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územně plánovací dokumentace, kde budou již 
uvedeny konkrétní údaje, které jsou nutné k jejímu 
posouzení.      

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství jako příslušný správní orgán na 
úseku dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů,  Z hlediska silnic II. a III. třídy, 
které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a v majetkové 
správě Ředitelství silnic Zlínského kraje,  procházejí 
řešeným územím silnice III/01879, III/48612, III/4867, 
III/48611, III/4868, III/05726. Silnice III/4868 a III/4867 
jsou využívány jako alternativní varianta k silnici I. třídy 
č. I/35 na trase Valašské Meziříčí –  Rožnov pod 
Radhoštěm –  Prostřední Bečva a silnice   III/05726  jako 
zkratka na trase do Vsetína. Trasy silnic jsou v území 
stabilizovány a rozsáhlejší úpravy, mající územní 
nároky, se nepředpokládají. Dle sčítání dopravy v roce 
2010 je zde, na silnici č. III/4868, intenzita 1157 vozidel/ 
24 hodin, na silnici  č. III/4867 pak 3568 vozidel /24 
hodin a na silnici č. III/05726  je  to  2852  vozidel/24  
hod.  Nedoporučujeme navrhovat nové plochy, které 
by měly za následek prodloužení průjezdního úseku na 
silnicích III/4868, III/4867 a III/05726.  Z hlediska 
dopravy nemáme  ke Zprávě o uplatňování ÚP Rožnov 
pod Radhoštěm  žádné připomínky, ani požadavky na 
změnu ÚP.                                                                                   

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a 
památkové péče jako příslušný správní orgán na úseku 
odboru kultury podle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů,  posoudil předložený návrh zprávy 
o uplatňování ÚP Rožnov pod Radhoštěm a z hlediska 
zájmů státní památkové péče k němu nemá 
připomínek.  Odůvodnění:  Krajský úřad Zlínského 
kraje, odbor kultury a památkové péče, jako příslušný 
správní orgán na úseku státní památkové péče dle ust. 
§ 28 odst. 2 písmene c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisu, posoudil 
předložený návrh zprávy o uplatňování ÚP Rožnov pod 
Radhoštěm a shledal, že z hlediska zájmů státní 
památkové péče nedochází k negativnímu dotčení 
památkově chráněných hodnot území, kterými v 
řešeném území jsou    1.  Národní kulturní památka 
Valašské muzeum v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm), v 
rozsahu  nařízení vlády č. 336/2002 Sb. ze dne 19. 
června 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 
Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých 
kulturních památek za národní kulturní památky, ve 
znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.  2. Ochranné 

 

Vzato na vědomí  

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí 
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pásmo národní kulturní památky Valašského muzea v 
přírodě v rozsahu rozhodnutí OkÚ ve Vsetíně o určení 
ochranného pásma národní kulturní památky 
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
čj. 555/1/401/98 ze dne 27. 11. 1998.  3. Ochranné 
pásmo kulturní památky - kostela Všech svatých v 
Rožnově pod Radhoštěm v rozsahu  rozhodnutí OkÚ ve 
Vsetíně o určení ochranného pásma barokního kostela 
Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm čj. RK 
165/401/94ze dne 14.3.1994,   a další kulturní památky 
prohlášené v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči.     

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán 
na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle 
ustanovení § 22 písmene e) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), v platném znění, uplatňuje 
toto   STANOVISKO  v souladu s § 10i odst. 3 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí a jako příslušný 
orgán ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ke Zprávě o uplatňování 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm:  změnu č. 2 
územního plánu Rožnov pod Radhoštěm není nutno 
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí.     
Odůvodnění:  Po důkladném prostudování předložené 
Zprávy o uplatňování územního plánu Rožnov pod 
Radhoštěm a po posouzení dle kritérií uvedených v 
příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí nebyla shledána nezbytnost komplexního 
posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) a to převážně 
z důvodů:  -  orgán ochrany přírody (CHKOB) ve 
stanovisku č. j. 3500/BE/2015 ze dne 4. srpna 2015 
uvedl, že předložená koncepce nemůže mít významný 
vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,  -  
změny funkčního využití území nespadají svým 
charakterem a rozsahem mezi záměry spadající k 
posouzení vlivů na životní prostředí.  Zájmy ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví lze prosadit 
standardními postupy, podle zvláštních předpisů.   

Krajský úřad Zlínského kraje na základě výše uvedených 
stanovisek, vydaných dle jednotlivých úseků veřejné 
správy, v nichž chrání veřejný zájem, uplatňuje k   
návrhu „Zprávy o uplatňování Územního plánu Rožnov 
pod Radhoštěm“ kladné koordinované stanovisko.                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí 

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí. 
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C ORGANIZACE  
 

  

Správa železniční dopravní 

cesty, státní organizace,  

Dlážděná 1003/4, Praha    

 

 

Vyjádření zn. 30123/2015-SŽDC-026 ze dne 15.7.2015 

Řešeným územím je vedena jednokolejná neelektrizovaná 
trať č.2081 Valašské Meziříčí-Rožnov pod Radhoštěm, která je 
vy smyslu §3 zákona č.266/1994 Sb. o drahách, zařazena do 
kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat 
ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o 
drahách. 

 

 

Vzato na vědomí, 

ochranné pásmo je 

respektováno. 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Šumavská 33, 612 54 Brno 

 

Vyjádření zn. 005251/11300/2015 ze dne 17.7.2015  

Na základě oznámení o projednání návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, podává 
ŘS a D následující vyjádření : Správním územím procházejí 
tyto silnice: I/35, 1/58, III/01879, III/05726, III/4867, III/4868, 
III/48611, III/48612. Silnice I/35 a I/58 jsou ve vlastnictví 
státu, ostatní silnice jsou ve vlastnictví Zlínského kraje. Silnice 
I.třídy procházející správním územím obce Rožnov pod 
Radhoštěm jsou územně stabilizovány a jejich případné 
úpravy se budou týkat pouze zlepšení technického stavu 
stávajících tras a odstranění dopravních závad. Ke zprávě o 
uplatňování Územního plánu Rožnov pod Radhoštěm 
nemáme připomínky.    

 

 

 

 

 

Vzato na vědomí 

 Povodí Moravy  s.p., 

Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Vyjádření PMO37145/2015-203/Hoj  ze dne 10.8.2015.  

K předloţenému návrhu “Zprávy” Vám sdělujeme 

následující: 

Připomínky všech vyjádření vydaných k územnímu plánu 
Roţnov pod Radhoštěm zůstávají v platnosti, 
doplňujeme následující: 

1. K návrhu vypuštění záměru výstavby 
protipovodňové stěny na Tyršově nábřeţí z  
návrhu Plánu pro zvládání povodňových rizik v 
povodí Dunaje, návrhu Plánu dílčího povodí 
Moravy a přítoků Váhu - Jedná se o koncepční 
a dlouhodobé řešení, proto byl list opatření 
MOV217009 s názvem "Protipovodňová 
opatření na Roţnovské Bečvě km 13,995 - 
15,170" v PDP Moravy ponechán. 

 
2. Ponechání zastavitelné plochy Průmyslové 

výroby a skladů mezi areálem Osevy 
a Starozuberským potokem v záplavovém území 
vodního toku Roţnovská Bečva (Rozhodnutí KÚ 
Zlínského kraje vydané dne 17. 2. 2006 pod č. j. 
KUZL 8644/2005 ŢPZE-IK) v ÚP – 
Nesouhlasíme se zařazením plochy mezi 
areálem Osevy a Starozuberským potokem do 
ploch průmyslové výroby a skladů z důvodu 
umístění v záplavovém území. Poţadujeme 

 

 

 

 

Vzato na vědomí 

 

 

Průmyslová plocha 

byla zařazena do 

územního plánu 

ještě před vydáním 

rozhodnutí KUZL o 

vymezení 

záplavové území 

řeky Bečvy tj. 

17.9.2002. Úprava 
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plochu ponechat nezastavěnou pro moţnost 
rozlivu povodňových vod v souladu s kapitolou 

D.4. Plánu oblastí Povodí - Opatření na ochranu 
území před extrémními vodními stavy - 
Správných postupů v oblasti ochrany před 
povodněmi a negativním účinkem sucha.  

 

územního plánu 

účinná od 

30.12.2011 
neumoţňovala 

změnu funkčního 

vyuţití území. Proto 

byly návrhové 

plochy v ÚP 

ponechány.      

Jelikoţ se nejedná 

a aktivní zóny 

záplavového území, 

lze předpokládat ţe 

potřebná opatření 

lze řešit v rámci  

schváleného 

územního plánu a 

dle Rozhodnutí o 

vyhlášení 

záplavového území 

ve spolupráci 

s dotčeným 

vodoprávním 

úřadem tj. MěÚ 

Roţnov pod 

Radhoštěm, 

Odborem ŹP  a 

správcem toku 
Povodí Moravy.  

D  VEŘEJNOST  

Ing. Blanka Pivoňková, 

jednatel Rožnovský travní 

semena s.r.o., Meziříčská 

100, Rožnov pod Radhoštěm  

 

Připomínka ze dne 17.7.2015 

Dne 2.4.2015 jsme navrhovali změnu využití území ze 
současné VP-Plochy průmyslové výroby a skladů na SB-plocha 
smíšená brownfields. V bodu  E.2.1 je sice „SB“ zmiňovaná, 
ale chybí její konkrétní naplnění. Bylo by nanejvýš vhodné 
toto doplnit v námi navrhovaném znění, popřípadě. Zadat 
jako úkol pro zpracovatele nového územního plánu. 
Očekáváme tedy , že kategorie „SB“ bude ponechána 
v přesném znění, tak jak námi byla navržena, popř. o přesném 
znění naší kategorie „SB“ vznikne se zpracovatelem 
(kanceláří, která pro město  zpracovává územní plán) dialog. 
Zároveň jsme při kontrole výčtu parcel zjistili, že v tomto 
výčtu je chyba-překlep u parc.č.956/1 chybí jednička. Prosíme 
o opravu této skutečnosti.       

V případě 

realizace návrhu 

nové funkční 

Plochy smíšené 

brownfields –

SB bude 

navržen nový 

regulativ pro 

tuto plochu ve 

spolupráci 

projektanta a 

pořizovatele 

tak, aby 

vyhovoval 

požadovanému 

využití a 

jednotné 

metodice 

Zlínského kraje 

pro zpracování 

ÚP.     

Chyba v psaní je 

opravena.  
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Údaje o schválení zprávy: 

Zpráva o uplatňování územního plánu Rožnov pod Radhoštěm byla schválena Zastupitelstvem města 

Rožnova pod Radhoštěm  dne  15.9.2015  usnesením č. 20/VII.  

 

 

 

 ............................................                                            ........................................... 

      Mgr. Kristýna Kosová                                                      Ing. Radim Holiš  

          místostarostka                                                                   starosta       

                                                                                                                                                          


