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Požadavky na změnu územního plánu v rámci zprávy o uplatňování ÚP Rožnov p.R.   
 
A) Podněty od žadatelů:  
 

 
Lokalita      
Ţadatel  

 
Současný stav 
dle ÚP 

 
Navrhovaný 
stav 
 

 
Katastrální 
území  
Parcelní čísla                  

 
Doporučení  
Odboru výstavby a ÚP 

 
Doporučení 
Komise 
stavební RM 

č.1 
Uhliska  
Marie 
Dobrozemská 

 
Zemědělská 
krajina  

 
Bydlení 
individuální -BI 

 
Roţnov pod 
Radhoštěm  
 
615/1 

Nedoporučujeme, 
nelze odůvodnit nárůst 
zastavitelných ploch 
pro bydlení. Nesouhlas 
SCHKOB při 
projednání dřívější  
změny ÚP. 
 

Nedoporučuje 
návrh na 
změnu 
 

č.2 
U revíru 
Pavel 
a Martina  
Gallovi 
 
 
 

 
Lesní plocha 
(dle výpisu KN 
se jedná o 
zahradu )   

 
Bydlení 
individuální –BI 
- 
Poţadavek na 
oplocení, 
nikoliv stavbu 

 
Roţnov pod 
Radhoštěm 
 
2664/2, 2664/4 

 
Převod na plochu BI 
nedoporučujeme-nelze 
odůvodnit nárůst 
zastavitelných ploch 
pro bydlení.    

 
Nedoporučuje 
návrh na 
změnu  

č.3 
Háţovice- 
farma Zerlina 
Kristina 
Herman 
 

Plocha bydlení 
individuálního, 
Plocha drobné 
výroby  

Plocha 
smíšená 
obytná   
Vesnická-SO3 
Plocha 
zemědělské 
výroby  -VZ 

Háţovice 
 
177/1 
St.178, 179, 
180 

Doporučujeme prověřit 
projektantem, jedná se 
o zastavěné území, 
které bude vhodněji 
členěno pro provoz 
kozí farmy.   

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

č.4 
Pod  Černou 
Horou 
Petr Jašek 

Plocha 
občanské 
vybavenosti-
veřejná 
vybavenost  

Plocha bydlení 
individuálního 
-BI 

Roţnov pod 
Radhoštěm 
 
st.396 

Nebude projednáváno, 
ţádost byla vzata zpět 

 

č.5  
Horní Paseky 
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 území v 
bezprostředním okolí 
stávající stavby RD  

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

č.6 
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.  

Doporučuje  
návrh na 
změnu  
 

č.7 
Tylovice 
Zdenko a 
Zdenka 
Solanští 

Zemědělská 
krajina 

Plocha bydlení 
individuálního -
BI 

Tylovice 
1101/1 

Nedoporučujeme, 
nelze odůvodnit nárůst 
zastavitelné plochy pro 
bydlení.  

Nedoporučuje 
návrh na 
změnu  
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č.8 
Háţovice 
Karla 
Fiurášková 

Krajinná zeleň Plocha bydlení 
individuálního-
BI 

Háţovice 
722 

Doporučujeme prověřit 
projektantem úpravu 
plochy  zastavěného 
území .   

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

č.9 
Pod Černou 
Horou 
Radim Špůrek  

Krajinná zeleň, 
Zemědělská 
krajina 

Plocha bydlení 
individuálního-
BI 

Roţnov pod 
Radhoštěm 
1873/4,1873/8, 
1878/3 

Doporučujeme část 
plochy  prověřit 
projektantem-jednalo 
by se  o  úpravu 
plochy zastavěného 
území parc. č.398/2 
náhradou za plochu 
1873/4, 1873/8, 
1878/3. Poţadovaná 
plocha by byla 
zmenšena, dle 
projednání 
s SCHKOB.    

Nedoporučuje 
návrh na 
změnu  

č.10 
Uhliska 
Dana 
Jakšíková  
 

Krajinná zeleň 
Zemědělská 
krajina 

Plocha bydlení 
individuálního-
BI 

Roţnov pod 
Radhoštěm 
615/4, 615/5 

Nedoporučujeme, 
nelze zdůvodnit nárůst 
zastavitelné plochy pro 
bydlení v tomto 
rozsahu. 

Nedoporučuje 
návrh na 
změnu  

č.11 
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. 

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

č.12 
Písečný 
Navmatix   
s.r.o. 
(jednatel  
Hanslianová 
Barbora) 

Plocha bydlení 
individuálního 
Plocha 
veřejného 
prostranství  

Plocha pro 
podnikání-
(programování, 
finanční 
poradenství) 
tj.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.    

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

č.13 
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.  

Doporučuje 
návrh na 
změnu  

č.14 
Háţovice 
Fojtášková 
Anna, 
Fojtášek 
Jaroslav 

Plocha krajinné 
zeleně 

Plocha bydlení 
individuálního -
BI 

Háţovice 
735/1 

Doporučujeme prověřit 
projektantem zahrnutí 
do zastavěného 
území.Jedná se o stav 
po poţáru, kdy majitel   
obnovil původní stavbu 
stodoly. 

Doporučuje 
návrh na 
změnu 
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č.15 
Uhliska 
Ladislava  
Daníšková 

Zemědělská 
krajina 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Plocha bydlení 
individuálního-
BI 

Roţnov pod 
Radhoštěm 
575/4 

Nedoporučujeme, 
nelze zdůvodnit nárůst 
zastavitelné plochy pro 
bydlení , písemný 
nesouhlas SCHKOB 

Nedoporučuje 
návrh na 
změnu 

č.16 
Horní Paseky 
Šárka 
Baierová 

Zemědělská 
krajina 

Plocha 
smíšená 
obytná 
vesnická SO.3 

Roţnov pod 
Radhoštěm 
1964/1, 1944/1  

Nedoporučujeme, 
nelze zdůvodnit nárůst 
zastavitelné plochy pro 
bydlení. 

Nedoporučuje 
návrh na 
změnu 

č.17 
Horní Paseky 
Václav 
Halamíček  

Zemědělská 
krajina  

Plocha bydlení 
individuálního –
BI (pro 
technické 
zázemí domu 
čp.1614) 

Roţnov pod 
Radhoštěm 
část 2868/1 

Nedoporučujeme, 
nelze zdůvodnit nárůst 
zastavitelné plochy pro 
bydlení. 

Doporučuje 
návrh na 
změnu , 
pokud bude 
moţno 
odůvodnit 
nárůst 
zastavitelné 
plochy  

č.18 
Areál Loany 
Neovit  s.r.o. 
(jednatel J. 
Študent) 

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.  

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

č.19 
Za Kordulkou 
Ivana a 
František  
Matuščíkovi 

 
Plocha lesní 

Plocha bydlení 
individuálního-
BI 

Roţnov pod 
Radhoštěm 
2143/5 

Nedoporučujeme, 
nelze zdůvodnit nárůst 
zastavitelné plochy pro 
bydlení. 

Doporučuje 
návrh na 
změnu 
s úpravou, 
pokud bude 
moţno 
odůvodnit 
nárůst 
zastavitelné 
plochy 

č.20 
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. 

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

č.21 
Zemědělská 
ulice-Oseva 
Roţnovská 
travní semena  

Plocha 
průmyslové 
výroby a 
skladů 

Plocha 
smíšená 
brownfields - 
SB  

Roţnov pod 
Radhoštěm , 
1062/1, 1062/3, 
1062/4,1062/18 
st.1105, 
st.956/, 956/2 
  

Doporučujeme prověřit 
projektantem, jedná se 
o zastavěné území, 
plánované vyuţití 
nebude kolidovat 
s okolní zástavbou  

Doporučuje 
návrh na 
změnu 

 
 
 


