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1. Úvod 

Špatná kvalita ovzduší je jedním z faktorů, který může významným negativním způsobem 
ovlivňovat lidské zdraví. Zdravotní problémy mohou mít akutní formu. Nejčastějším 
důsledkem jsou onemocnění dýchacích cest a oběhové soustavy, některé látky vyskytující se 
v ovzduší mají také karcinogenní účinky. I přes závažná zdravotní rizika bývá téma ochrany 
ovzduší ve společnosti často podceňováno až bagatelizováno. 

V případě, že je v zóně či aglomeraci překročen zákonem stanovený imisní limit, zpracovává 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajem Program zlepšování kvality 
ovzduší, který schvaluje ministerstvo a vyhlašuje jej ve Věstníku Ministerstva Životního 
prostředí. Dle § 9 odst. 4 zák. č. 201/2012 zákona o ochraně ovzduší: ,,Obec a kraj provádějí 
opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci 
svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje 
tato obec a kraj do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality 
ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v návaznosti na tento program svůj časový 
plán provádění opatření, který zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup.‘‘ 

Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší (dále jen AP PZKO) Rožnova pod Radhoštěm 
tedy vychází z Programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Morava aktualizace 2020 
(dále jen PZKO).  

Imisní limity jsou dle PZKO pro město Rožnov pod Radhoštěm překračovány u benzo(a)pyrenu 
a tento dokument má za cíl pomocí navržených opatření snížit imisní zatížení v Rožnově pod 
Radhoštěm pod zákonem stanovenou hranici.  

Jednotlivá opatření AP PZKO a z nich vycházející aktivity jsou v PZKO přesně definována a část 
aktivit musí být zaměřena na celou Obec s rozšířenou působností (ORP), jelikož všechny obce 
spadající do ORP Rožnov pod Radhoštěm jsou v PZKO uvedeny jako obce s překročeným 
imisním limitem benzo(a)pyrenu. 

Jediný dokument, který doposud podrobněji řešil kvalitu ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm, 
je z roku 2005: Místní program zlepšení kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm pro 
(PM10). 

Během procesu tvorby AP PZKO byly jednotlivé oblasti průběžně diskutovány se zaměstnanci 
Městského úřadu, především odboru životního prostředí a výstavby, odboru strategické 
rozvoje a projektů, odboru investic, odboru správy majetku, finančního odboru a také s 
vedením města.  
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2. Základní geografické charakteristiky 

Město Rožnov pod Radhoštěm je významným turistickým centrem Valašska. Leží 
v severovýchodní části okresu Vsetín ve středu Rožnovské brázdy severně ohraničené 
Moravskoslezskými Beskydami jižně Vsetínskou Hornatinou. Terén celého katastrálního území 
je velmi rozmanitý. Nejvyšším bodem je Velká Polana na hřebenu Radhoště (980 m n. m.) 
naopak nejníže položené místo se nachází při hranici se Zubřím (356 m n. m.). Celý katastr 
města spadá do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. 

 

Obr. č. 1: Mapa zájmového území (zdroj ČZKÚ). 

Rozloha města činí 3948,2 ha, 49 % plochy zaujímají lesy, 17 % trvalé travní porosty, orné půdy 
13 % a zahrady 4 %. 

V katastru města se dle bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ) nachází tři typy kvality 
půd. V údolí Rožnovské Bečvy a v oblasti Tylovic a Hážovic se vyskytují půdy střední kvality III. 
třídy (půdy s průměrnou produkční schopností), půdy s převážně podprůměrnou produkční 
schopností IV. třídy a půdy s velmi nízkou produkční schopností V. třídy se nachází ve vyšších 
polohách katastru.  
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3. Demografický vývoj a trh práce 

První zmínka o městě pochází z roku 1267. Ještě na počátku 19. století měl Rožnov převážně 
charakter dřevěného městečka. Ke konci 18. století se zde začalo rozvíjet lázeňství, jehož 
význam však na počátku 20. století začal upadat. Již v roce 1925 bylo v Rožnově založeno 
Valašské muzeum v přírodě, které dnes patří ke zdejším nejvýznamnějším turistickým 
lákadlům. V průběhu 19. století dochází k rozvoji průmyslu, největší rozvoj přišel po druhé 
světové válce, s výstavbou průmyslového podniku Tesla, a na něj následně navazovala 
výstavba okolních sídlišť. V tomto období počet obyvatel Rožnova postupně narostl na téměř 
18 000, poté se růst zpomalil a v roce 2001 přesáhl 18 000, ale záhy začalo obyvatel ubývat, ti 
se z velké části přesunují do okolních obcí. Ke dni 1. 1. 2022 má Rožnov 16280 obyvatel. 

Rožnov p. R. je obcí s rozšířenou působností (ORP) do jehož správního území patří osm obcí 
(Zubří, Vidče, Valašská Bystřice, Vigantice, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, 
Horní Bečva).  

Trh práce  

Podíl nezaměstnaných osob v Rožnově pod Radhoštěm měl (dle dat MPSV) od roku 2014 
klesající tendenci, na konci roku 2019 byl podíl nezaměstnaných pouhých 2,71 %, k 31. 12. 
2020 se však podíl nezaměstnaných mírně zvýšil na 3,48 %.  

Zdejší podniky jsou především průmyslového charakteru. Mezi nejvýznamnější 
zaměstnavatele patří On Semiconductor Czech Republic, s.r.o., Brose CZ spol. s r.o., Robe 
Lighting s.r.o., SCG Czech Design Center, s.r.o. a Remak a.s. 

Dle dat ze Sčítání lidí domů a bytů z r. 2011 z města Rožnov pod Radhoštěm z celkového počtu 
zaměstnaných 7177 za prací vyjíždělo 3330 (46,4 %) obyvatel, z toho téměř 50 % (1690) 
vyjíždělo do práce v rámci města, do jiné obce v rámci okresu Vsetín pak 28,3 % (942) obyvatel 
a 18 % (601) obyvatel do jiného kraje. Do města R. p. R. za prací dojíždí 2581 osob z toho  81,9 
% (2115) v rámci okresu Vsetín a 17 % (440) dojíždí z jiného kraje a 1 % (26) osob z jiných 
okresů Zlínského kraje. 
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4. Doprava a parkování 

4. 1 Automobilová  

Silniční síť města je dána především dvěma komunikacemi I. Třídy. Silnice I/35 začíná na hranici 
se Slovenskem, dále pokračuje přes Rožnov, Olomouc, Hradec Králové a Liberec až ke státní 
hranici s Německem. Tato silnice je nejvytíženější rožnovskou komunikací. Další je silnice I/58, 
ta spojuje Rožnov s Moravskoslezským krajem, protíná Frenštát a končí v Ostravě. Rožnovem 
rovněž vedou silnice II. třídy, ty zajišťují spojení města s okolními vesnicemi. Dle dat 
z celostátního sčítání dopravy z let 2010 a 2016 a dat pocházejících z měření dopravní intenzity 
v rámci zpracování plánu mobility z roku 2020 dochází téměř na všech tazích v Rožnově 
k nárůstu počtu automobilů v řádech jednotek tisíců denně, resp. desítek procent předchozího 
objemu dopravy. 

4. 2 Nákladní 

Nákladní doprava je ve městě realizována především pomocí silniční dopravy. Nejvíce 
nákladních vozidel z rožnovských firem vyjíždí z firmy Remak. Železniční nákladní doprava je 
využívána zejména pro vývoz vytěženého dřeva.  

4. 3 Hromadná 

Rožnov je s okolními městy poměrně dobře propojen pomocí hromadné dopravy, jak 
autobusové tak vlakové. Vlaková doprava je však oproti autobusové vcelku omezená, jelikož 
Rožnov je konečnou stanicí vlakové dopravy, je zde tudíž provozována pouze jedna vlaková 
linka - železniční trať č. 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm. Tato trať je regionální 
dráhou, je jednokolejná a neelektrifikovaná. V jízdním řádu 2021/22 je na trati vedeno 21 párů 
osobních vlaků v pracovní dny (z čehož jeden vlak má kategorii spěšný) a 19 párů vlaků o 
víkendech.  

Celkem 38 autobusových linek zajišťuje autobusovou obslužnost Rožnova. V pracovní dny se 
jedná o přibližně 200 párů spojů. Všechny linky jsou vedeny přes zdejší autobusové nádraží. 
Četnost autobusového spojení je největší s městy Valašské Meziříčí a Vsetín a rovněž 
s Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm. Okolní obce, pro které je Rožnov spádovým 
centrem, jsou také poměrně dobře zásobeny autobusovým spojením. Městská hromadná 
doprava v Rožnově chybí, jedinou vyloženě městskou linkou je linka 650 na Dolní Paseky. 

4. 4 Cyklistická a pěší 

Město je napojeno na celostátní síť cyklistických tras prostřednictvím regionální cyklotrasy II. 
kategorie č. 46 a Cyklostezky Bečva č. 6260 (cyklotrasa II. kategorie), která vede z Horní Bečvy 
do Valašského Meziříčí (viz mapa obr. č. 2). V okolí města je hustá síť cyklotras IV. Kategorie. 
Celková délka cyklostezek na území města je 4467 m.  
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Obr č. 2: Mapa cyklotras (zdroj cykloserver.cz). 

Cyklostezka Bečva má převážně asfaltový povrch, vede podél toku Rožnovské Bečvy, a vyjma 
úseku vedoucího přes Tyršovo nábřeží, je situována v místech bez motorové dopravy. Přes 
město je vedena po levém břehu řeky parkem kolem Valašského muzea v přírodě, následně 
přechází na druhý břeh a je vedena přes zmiňované Tyršovo nábřeží a dále pokračuje po 
pravém břehu toku až na výjezd z města směr Zubří. 

Sídliště mnoha větších zaměstnavatelů je v průmyslové zóně (areál bývalého podniku Tesla), 
ta je však díky chybějící cyklistické infrastruktuře a velmi intenzivnímu automobilovému 
provozu pro každodenní dojíždění do práce špatně dostupná, i přes tyto nedostatky je ale 
poměrně využívaná. Z hlediska bezpečnosti cyklistů je tato situace nevyhovující, což dokládá 
množství dopravních nehod s cyklisty na ulici 1. máje. 

Centrum města je na kole dostupné z jižní strany z ulic Sokolská/Bajerova, ze západní 
z Náměstí Míru a ze severní strany z ulice Palackého a ulice Nerudova, které slouží jako 
cykloobousměrky. V ul. Palackého je obousměrka vyznačena pomocí barevně zvýrazněného 
cyklopruhu.  

Největší intenzita cyklistické dopravy je na Cyklostezce Bečva, pak také v ulici Pionýrská, ul. 
Palackého, ul. 1. Máje, ul. 5. Května, ul. Svazarmovská a ul. Bezručova. 

Stojany na kola jsou v rámci města umístěny při významných občasných budovách (např. úřady 
a školy). Na železniční stanici mohou cyklisté využít půjčovnu kol, provoz této úschovny je však 
omezen. V rámci připravovaného projektu rekonstrukce železniční stanice je navrhováno 
zastřešené parkování kol. 
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Dle průzkumu, který prováděl tým odborníků (specialita na dopravní řešení, MHD a 
urbanismus) vyplynulo, že město je dobře přizpůsobeno chodcům. Téměř všechny silnice jsou 
doplněny chodníky. Pro lepší prostupnost území jsou pěší trasy situovány také mimo silniční 
síť (např. parky, nábřeží vnitrobloky).  

4. 5 Parkování 

Parkování je ve městě řešeno přímo v uličním profilu, vymezeny jsou také samostatné 
parkovací plochy (např. u supermarketů, u Valašského muzea v přírodě, v blízkosti centra…). 
Potřeba počtu parkovacích míst však vzrůstá. V blízkosti Masarykova náměstí se nachází 14 
parkovišť s docházkovou vzdáleností do 15 minut.  

Město vlastní 8 parkovacích automatů, pomocí nichž je zpoplatněno parkování na Masarykově 
náměstí (3 automaty), parkoviště u pošty, v Pivovarské ulici, v Sokolské ulici a v ulici Pivovarská 
a Palackého. Parkování je rovněž zpoplatněno u Valašského muzea v přírodě a u polikliniky. I 
přes poměrně velké množství parkovacích míst často auta parkují na chodnících a omezují 
pohyb chodců např. na ulici Kulturní či na sídlištích. Mezi slabé stránky také patří nemožnost 
zaparkovat u budovy vlakového nádraží.  
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5. Energetika 

V místních domácnostech jsou největšími spotřebiči paliv a energie vytápěcí systémy, ohřev 
vody, osvětlení a vybavení domácností. Níže uvedená tabulka č. 1 shrnuje způsob vytápění 
bytů v Rožnově p. R., v této tabulce jsou zahrnuty všechny rožnovské domácnosti, nejvíce 
domácností tedy vytápí centrální zdroj tepla a zemní plyn.  

Z hlediska používání paliv je rozdíl mezi rodinnými domy a domy bytovými. V rodinných 
domech výrazně převyšuje využití vlastních zdrojů tepla, a to především na zemní plyn (58 %) 
a dřevo (21 %). Naopak v bytových domech je dominantní vytápění dodávkami ze soustavy 
zásobování tepelnou energií, což je přibližně 85 % bytů a zhruba 14 % bytů v bytových domech 
je vytápěno zemním plynem. 

V domácnostech lze do budoucna předpokládat postupné snížení spotřeby energie, 
především z důvodu zlepšování tepelně-technických vlastností budov, a díky postupné 
výměně starých kotlů na tuhá paliva změnu skladby ve spotřebě paliv a energie. V oblasti 
bytových domů lze předpokládat zejména rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Především 
rozšíření zdrojů tepla či elektrické energie využívající sluneční energii.  

Celková spotřeba paliv a energie na území města dosáhla 304 TWh/rok. Na celkové bilanci 
spotřeby energie je nejvíce zastoupena elektrická energie 58 %, následuje zásobování 
tepelnou energií 19 % a zemní plyn 19 %. 

 
Tab. č. 1: Způsob vytápění bytů v Rožnově p. R. (CZT – centrální zdroj tepla, ZP – zemní plyn). 

Způsob vytápění bytů  Počet  Podíl (%)  
CZT  4120,1  59,0  
ZP  1885,6  27,0  
Elektřina  253,4  3,6  
Uhlí  174,5  2,5  
Dřevo  472,4  6,8  
Kapalná paliva  3,2  0,0  
Propan butan  14,6  0,2  
Ostatní  0,0  0,0  
Tepelná čerpadla  54,3  0,8  
Celkem  6978,0  100,0  
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6. Klimatická charakteristika 

Město je podle klimatické klasifikace dle Quitta zařazeno převážně do mírně teplé oblasti MT7.  

Dle Segmentové koncepce pro oblast životního prostředí z roku 2020 byla průměrná teplota 
v Rožnově 8,65 °C. Roční srážkový úhrn je přibližně 900 mm, ve vegetačním období je to 550-
600 mm, v zimním 300-350 mm.  Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou je 80-100. 

Převažující směr větru je v Rožnově západní. Níže (obr. č. 3) je uvedena větrná růžice vytvořená 
z dat pocházejících z rožnovské monitorovací stanice (leden – únor 2022), i zde je vidět také 
převládající směr větru ze západu.  

 

Obr. č. 3: Větrná růžice za období leden - únor 2022 z měřící stanice Rožnov pod Radhoštěm. 
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7. Kvalita ovzduší 

Ovzduší je v České republice monitorováno prostřednictvím Českého hydrometeorologického 
ústavu (ČHMÚ). Tento ústav spravuje Státní síť imisního monitoringu a informace z ní jsou 
zveřejňovány na internetových stránkách ČHMÚ (www.chmi.cz sekce ovzduší). 

Základními pojmy v oblasti kvality ovzduší, které jsou rovněž definovány v zákoně o ochraně 
ovzduší č. 201/2012 Sb. jsou imise a emise. Imise jsou znečišťující látky, které se nacházejí 
v ovzduší. Znečišťující látka, je každá látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo může 
mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, anebo obtěžuje zápachem. 
V zákoně o ochraně ovzduší jsou stanoveny imisní limity (viz tab. č. 2 a č. 3), což jsou hodnoty 
nejvýše přípustné úrovně znečištění. 

Tab. č. 2: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení. 

Znečišťující 
látka Doba průměrování Imisní 

limit 
Maximální počet 
překročení 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24 
Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 
Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3 18 
Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0 

Oxid uhelnatý 
maximální denní osmihodinový 
průměr1) 10 mg.m-3 0 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 0 
Částice PM10 24 hodin 50 µg.m-3 35 
Částice PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 0 
Částice PM2,5 1 kalendářní rok 20 µg.m-3 0 
Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 0 
 

1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých 
průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí 
ke dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 
předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 
hodin. 

Tab. č. 3: Imisní limity pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví 
lidí. 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m-3 
Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m-3 
Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m-3 
Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m-3 
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V Rožnově p. R. je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, imisní limity jsou zde pravidelně 
překračovány u benzo(a)pyrenu. Hraniční hodnotě imisního limitu se v minulosti blížily 
24hodinové koncentrace PM10 a imisní koncentrace PM2,5. Město se nachází v kotlině a při 
zhoršených rozptylových podmínkách zde dochází k akumulaci znečišťujících látek. Dle 
programu zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Morava je Město Rožnov p. R. zařazeno 
v seznamu cílových obcí, kde je třeba realizovat nová opatření. V tomto seznamu jsou uvedeny 
taktéž všechny obce ORP Rožnov pod Radhoštěm. 

 

7. 1. Benzo(a)pyren 

Benzo(a)pyren je aromatická organická látka vznikající při hoření organického materiálu. Tato 
sloučenina nemá žádné komerční využití, vzniká jako vedlejší produkt průmyslu např. 
v emisích uhelných elektráren, tabákovém kouři, výfukových plynech a taktéž se vyskytuje na 
grilovaných potravinách. Přirozeně se do prostředí uvolňuje při požárech a vulkanické činnosti. 
Benzoapyren je toxický a mutagenní, bývá vdechován, ale do organismu se dostává také přes 
pokožku. Dlouhodobá expozice této látce vede k řadě zdravotních obtíží – poškozuje imunitní 
systém, červené krvinky, prochází placentou a ohrožuje tak vývoj plodu a omezuje reprodukční 
schopnost. Následně v dospělosti je u jedinců vystavovaných v prenatálním období této 
škodlivině častější výskyt kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, dysfunkce ledvin či 
obezity. 

Z dlouhodobého hlediska jsou v rámci ČR nejvíce zasaženými oblastmi s vysokými hodnotami 
koncentrací benzo(a)pyrenu Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj, viz obrázek č. 4 a 5. 

 

Obr. č. 4: Roční průměrné koncentrace Benzo(a)pyrenu 2020 (Zdroj – ČHMÚ). 
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Obr. č. 5: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací 2016 – 2020 (Zdroj – ČHMÚ). 

 

 

Obr. č. 6: Překročené imisní limity benzo(a)pyrenu v roce 2019 (zdroj ČHMÚ). 
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Obr. č. 7: Překročené imisní limity benzo(a)pyrenu v roce 2020 (zdroj ČHMÚ). 

 

Dle obrázků č. 6 – 7 můžeme porovnat mapy s vyznačenými překročeným imisním limitem 
benzo(a)pyrenu v letech 2019 a 2020. Na první pohled je zde patrný úbytek plochy, kde došlo 
k překročení imisního limitu. Také podle zprávy o kvalitě ovzduší, kterou každoročně vydává 
ČHMÚ se situace z hlediska znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem postupně zlepšuje. 
Překročení imisního limitu pro tuto látku bylo zaznamenáno v roce 2020 na 4,6 % plochy ČR, 
v roce 2019 na 8,4 % plochy a na 13 % plochy v r. 2018. Největší úbytek plochy, na které došlo 
k překročení imisního limitu benzo(a)pyrenu v roce 2020 oproti roku 2019, byl zaznamenán na 
území Zlínského a Olomouckého kraje.  

 

7. 2 Suspendované částice PM10 a PM2,5 

Významným problémem v oblasti znečišťování ovzduší jsou suspendované částice (prachové 
částice o velikosti 10 µm resp. 2.5 µm). Koncentrace PM10 vykazují zřetelné výkyvy během 
roku. Nejvyšších hodnot zpravidla dosahují v chladných měsících, toto souvisí s vyššími 
hodnotami částic ze sezonně provozovaných tepelných zdrojů, tak i se zhoršenými 
rozptylovými podmínkami. Domácnosti tj. vytápění, ohřev vody a vaření se na emisích PM10 

v ČR podílejí téměř z 55 % procent a ze 71 % procent u PM2,5.  

V posledních letech dochází na území ČR ke snižování počtu překročování imisních limitů u 
PM10 i PM2,5. V roce 2018 byl 24hodinový imisní limit u PM10 (50 μg.m3, povolený počet 
překročení 35x) v ČR překročen na 31 % stanic (45 ze 144 stanic), v roce 2019 na 5 % stanic (7 
ze  147 stanic) a v roce 2020 jen na 2 % stanic (3 stanice z celkového počtu 156 stanic). Imisní 
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limit pro průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10 byl tedy v roce 2020 překročen pouze na 
0,001 % území ČR, v roce 2019 na 0,3 % a v roce 2018 na 8,3 % viz obr. č. 8. 

 
Obr. č. 8: Nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10 v roce 2020 (zdroj ČHMÚ). 

U částic PM2,5 byl imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM2,5  (20 μg.m3) v roce 2020 
překročen pouze na 2 ze 101 stanic, tzn. na 0,04 území ČR (viz obr č. 9). Imisní limit pro PM2,5  

měl do r. 2019 jinou hodnotu (25 μg.m3) než v předchozích letech. Pokud bychom data z roku 
2020 hodnotili imisním limitem platným do roku 2019, tak by v roce 2020 poprvé v historii od 
počátku měření nedošlo k překročení tohoto limitu na žádné ze stanic na území ČR. Údaje 
z předchozích let jsou následující: v roce 2019 došlo k překročení imisního limitu pro PM2,5  na 
cca 0,04 % území ČR, v roce 2018 na 1,2 % území ČR, v roce 2017 na 0,9 % území a v roce 2016 
na 0,5 % území ČR. 



17 
 

 
Obr. č. 9: Roční průměrné koncentrace PM2,5  v roce 2020 (zdroj ČHMÚ).  

 

7. 3 Emisní vstupy 

Emise je vnášení jedné nebo více znečišťujících látek do ovzduší. Emisním limitem je nejvýše 
přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze 
stacionárního zdroje a emisní strop je nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnesené 
do ovzduší za kalendářní rok. 

Emisní zdroje dělíme do 4 kategorií Registru emisí a zdrojů znečištění ovzduší - REZZO 1-4. 
Stacionární zdroje REZZO 1-3, mobilní zdroje REZZO 4. REZZO 1 jsou velké stacionární zdroje, 
jedná se o zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť 
závažných technologických procesů. REZZO 2 jsou střední stacionární zdroje, ty zahrnují 
zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných 
technologických procesů, uhelné lomy a plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu 
znečišťujících látek. Do kategorie REZZO 3 (malé stacionární zdroje) spadají především lokální 
topeniště a REZZO 4 jsou mobilní zdroje – doprava. Na znečištění ovzduší se v Rožnově podílejí 
především lokální topeniště a doprava dále také zdroje uvedené v registru emisí a zdrojů 
znečištění ovzduší (REZZO 1 a REZZO 2).  
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Obr. č. 10: Mapa zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1) okres Vsetín, zdroj ČHMÚ data z r. 2019. 

Výše uvedený obrázek (obr. č. 10) Ukazuje mapu zdrojů znečištění REZZO 1 v rámci celého 
okresu Vsetín. V ORP Rožnov pod Radhoštěm je 32 těchto zdrojů. 

V níže uvedené tabulce (tabulka č. 4) je seznam provozoven zařazených do kategorie REZZO1, 
které jsou situovány na území města Rožnov p. R. (16 provozoven). Nejvíce emisí PM10 
produkuje firma Českomoravský beton, a.s, největší množství oxidů dusíku (NOx) a oxidu 
uhličitého (CO) firma ENERGOAQUA, a.s. - výtopna Rožnov pod Radhoštěm a nejvíce druhů 
znečišťujících látek produkují rožnovské firmy LISS, akciová společnost a ON SEMICONDUCTOR 
CZECH REPUBLIC, s.r.o. 
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Tab. č. 4: Zdroje znečisťování ovzduší (REZZO1) na území Rožnova pod Radhoštěm, zdroj ČHMÚ, data 
z r. 2019 

Bárta a Cihlář, spol. s r.o. 
Českomoravský beton, a.s. - provozovna Rožnov pod Radhoštěm 
ENERGOAQUA, a.s. - výtopna Rožnov pod Radhoštěm 
ESPO, s.r.o. - Rožnov pod Radhoštěm 
Innovative Sensor Technology, s.r.o. 
KOH-I-NOOR RONAS s.r.o. - obrábění kovů 
KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o. - plynová kotelna 
LISS, akciová společnost 
MS technik 
myonic s.r.o. 
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. 
REMAK a.s. - provoz 
ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. - kotelna na biomasu 
STÖRI MANTEL, s.r.o. - lakovna 
STÖRI MANTEL, s.r.o., 
ZPV Rožnov, s.r.o. - výroba pryžových koberců 

 

7. 4 Monitorovací stanice  

Město Rožnov pod Radhoštěm má od prosince 2021 vlastní monitorovací stanici na měření 
kvality ovzduší. Měřená data jsou automaticky odesílána do databáze Informace o kvalitě 
ovzduší v ČR (ISKO) provozované Českým hydrometeorologickým ústavem. Stanice je 
umístěna u nejfrekventovanější rožnovské silnice I/35 a součástí ní je i čítač dopravy. Data 
získaná z této stanice jsou tak především ovlivněna aktuální dopravní situací, resp. dopravním 
provozem. Tato stanice je zařazena do kategorie dopravní a vzhledem ke svému umístění 
reflektuje především znečištění z dopravy.  

Město Rožnov p. R. zvažuje doplnění stanice dalšími měřícími zařízeními, která by měřila imise 
na jiných lokalitách v rámci obce a získaná data by mohla reflektovat také znečištění z lokálních 
topenišť.  

Monitorovací stanice měří kontinuálně imisní částice PM10 a PM2,5 dále oxid dusičitý a oxidy 
dusíku. Stanice také obsahuje filtry na laboratorní stanovení benzo(a)pyrenu, toto měření 
probíhá každý šestý den. Rovněž jsou zde měřeny meteorologické veličiny: teplota, rychlost a 
směr větru, srážky, tlak a vlhkost vzduchu a doba slunečního svitu. Dále stanice obsahuje 
jednotku na měření dopravy, která monitoruje četnost dopravy ve 4 velikostních kategoriích 
v rámci jednotlivých jízdních pruhů a také zaznamenává rychlost projíždějících vozidel. 

V současné době (březen 2022) není ještě k dispozici dostatečné množství naměřených dat, 
z kterých by se dala vyvozovat nějaká hodnocení. Toto bude možné až budeme mít k dispozici 
ucelenější data, např. za celé zimní období. 

Pro ilustraci je zde uveden graf vytvořený z naměřených dat z monitorovací stanice za březen 
2022 resp. jeden týden (10.-17.3).  
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Graf č. 1: Graf průměrných hodinových koncentrací prachových částic PM10 a teploty. 

V grafu č. 1 jsou zajímavé nejvyšší koncentrace PM10, které byly zaznamenány v nočních 
hodinách (až na výjimku dopolední hodiny dne 14.3.). Tyto hodnoty jsou naměřeny ve velmi 
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studených dnech, kdy teplota vzduchu v noci dosahuje výrazných mínusových hodnot. Tento 
graf je ale zatím opravdu ilustrační, a jakékoliv hodnocení či závěry by byly velmi zavádějící. 
Tato data však vzbuzují otázku, zdali přece jen měřící stanice, ač je umístěna u 
nejfrekventovanější rožnovské silnice, nezachytává znečištění z lokálních topenišť. 

  



22 
 

8. Opatření ke zlepšování kvality ovzduší 

Opatření ke zlepšování kvality ovzduší jsou definována v Programu zlepšování kvality ovzduší 
a jsou rozdělena na opatření základní s kódy PZKO_2020_1 a PZKO_2020_2 a PZKO_3. Přičemž 
PZKO_3 mají v gesci Krajské úřady a jsou zaměřena na snížení vlivu stacionárních zdrojů na 
úroveň znečištění ovzduší – snižování emisí. První dvě opatření (PZKO_1 a 2) mají v gesci mj. 
obce s rozšířenou působností a obce. Tento dokument řeší tedy opatření (PZKO_1 a 2), v nichž 
jsou obsaženy jednotlivé aktivity zaměřené především na problematiku lokálních topenišť. 
Aktivity jsou následně rozděleny na dílčí kroky.  

Dále jsou dle PZKO definována podpůrná opatření, (kódy PZKO_2020_P_1 – 23. Podpůrná 
opatření obsahují veškeré aktivity, které souvisí s ochranou ovzduší. 

Všechna opatření (aktivity a dílčí kroky) popsané v podkapitolách 8.1 a 8.2 jsou shrnuty 
v příloze na konci tohoto dokumentu: Časový plán Akčního plánu Programu zlepšování kvality 
ovzduší zóna Střední Morava PZKO ORP Rožnov pod Radhoštěm. Struktura tohoto časového 
plánu je jasně definována na stránkách MŽP. 

 

8.1 Opatření dle aktualizace programu zlepšování kvality ovzduší 

8.1.1 PZKO_2020_1 – Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele 
spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší 

8.1.1.1 Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích 
stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší 

 

a) Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP (v průběhu topné sezony) 

Domácnosti vytápějící tuhými palivy se v současné době dají v Rožnově jen velmi obtížně 
identifikovat. Dá se předpokládat, že hlavní koncentrace těchto domácností bude v okrajových 
částech města, kde není centrální rozvod tepla a ani zde není zavedena plynofikace.  

Spolupráce s obcemi spadající do územní působnosti ORP Rožnov pod Radhoštěm v oblasti 
ochrany ovzduší byla započata. Byl rozeslán email všem starostům obcí v ORP a proběhnou 
osobní schůzky se starosty, kteří projeví zájem. Rovněž budou na obecní úřady distribuovány 
informační materiály. Jednotlivé obce se doposud především snažily na svých územích v rámci 
svých možností propagovat kotlíkové dotace a informovat občany o nutnosti výměny starých 
kotlů.  

V rámci města proběhne dotazníková akce k problematice vytápění domů a bytů. Otázky 
budou reflektovat i současnou energetickou situaci. 

Mapování zdrojů na pevná paliva bude zaměřeno na ty domácnosti, které nejsou napojeny na 
teplovodní nebo plynovou infrastrukturu. U těchto domácností je největší předpoklad 
vytápění tuhými palivy a takto bude vyselektována jakási nejdůležitější skupina domácností. 
Obyvatelé těchto domácností budou osloveni s prosbou o vyplnění dotazníku a budou 
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informováni o správném postupu při topení, používání správných paliv, zákonné povinnosti 
pravidelné technické kontroly a využití akumulační nádrže.  

 

Časové vymezení 

Spolupráce s obcemi byla započata na počátku r. 2022 a v této věci bude ukončena na konci r. 
2023 resp. by měla i po skončení projektu nadále pokračovat.  

Mapování zdrojů bude započato v topné sezóně 2022/2023, ukončeno bude na konci roku 
2023. 

 

b) Ověření stavu zdrojů na pevná paliva, dle ISPOP u domů identifikovaných v mapování 
zdrojů  

V rámci této aktivity dojde k opakované kontrole údajů v databázi ISPOP. Ke konci roku 2021 
byl na území ORP Rožnov pod Radhoštěm v databázi ISPOP minimální počet záznamů. 
Můžeme se domnívat, že v databázi chybí záznamy provedených revizí před rokem 2020, kdy 
neměly autorizované osoby povinnost údaje do databáze vkládat.  

V rámci aktivity Mapování zdrojů na pevná paliva budou identifikovány domácnosti, které topí 
tuhými palivy a následně bude provedena analýza údajů získaných z tohoto mapování a 
porovnání s daty v databázi ISPOP. Domácnosti, které dle kroku a) této aktivity vytápí tuhými 
palivy a nebudou mít záznam v databázi ISPOP o technické kontrole dle § 17 odst. 1 písm. h) 
zákona o ochraně ovzduší, budou vyzvány k jejímu doplnění. 

 

Časové vymezení 

1. kvartál 2022 –  4. kvartál 2023  

 

c) Řešení sporných případů 

Tato aktivita bude realizována pouze při existenci důvodného podezření na provoz zdroje 
s povinností KTSP.  

 

Časové vymezení 

1. kvartál – 4. kvartál 2023 v případě výskytu sporných případů bude aktivita probíhat i po roce 
2023. 
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d) Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP 

V případě nesouladu kontroly technického stavu se zákonem o ochraně ovzduší, bude těmto 
domácnostem nabídnuta dotační pomoc z některých národních či krajských zdrojů na řešení 
jejich problému. 

 

Časové vymezení 

2. kvartál 2022 –  4. kvartál 2023 v případě výskytu nesouladu bude aktivita probíhat i po roce 
2023. 

 

e) Pořízení dodatečných měřících čidel pro měření kvality ovzduší pro lepší monitoring vlivu 
lokálních topenišť na kvalitu ovzduší 

V Rožnově p. R. byla na konci roku 2021 nainstalována měřící stanice kvality ovzduší, data 
z této stanice jsou posílána do databáze ISKO, která je spravována Českým 
hydrometeorologickým ústavem. Rožnovská stanice je zařazena mezi stanice dopravní. 
Reflektuje především znečištění způsobené dopravou. Aby bylo možné efektivně monitorovat 
znečištění ovzduší, budou pořízena dodatečná čidla pro měření kvality ovzduší, která budou 
instalována na vytipované lokality s větší koncentrací rodinných domů, kde je předpoklad 
vytápění tuhými palivy. Tato čidla bude možné rovněž přesouvat na jiné lokality a porovnat 
tak ovzduší na různých místech ve městě. 

 

Časové vymezení 

Výběr vhodných zařízení a následný výběr lokalit pro umístění proběhne v roce 2022, nákup a 
instalace v terénu pak v roce 2023. 

 

8.1.1.2 Finanční podpora 

 

a) Dotační program revitalizace bytových domů 

Dotační program byl zřízen na konci roku 2021. Vlastníci domů mohou při rekonstrukci svého 
domu žádat o dotaci na výměnu oken, zateplení či fasádu. Po splnění podmínek může žadatel 
získat dotaci v maximální výši 100 000 Kč. Každoročně bude v rozpočtu na tyto aktivity 
vyčleněna částka 1 mil. Kč. Tento dotační program sice přímo nesouvisí s výměnou zdroje tepla 
či s dodatečnou instalací akumulační nádrže, avšak aktivity, které je možno z nově zřízeného 
dotačního titulu financovat souvisí s úsporami energie a jedná se tedy o jakousi nepřímou 
podporu v této oblasti. 
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Časové vymezení 

Dotační program byl spuštěn v roce 2021 a je zřízen na dobu neurčitou. Každý rok je na tyto 
aktivity alokována částka 1 mil. Kč. 

 

b) Dotační program na dodatečnou instalaci akumulační nádrže 

V rámci opatření PZKO_2020_1 aktivity Finanční podpora máme zařazen již existující program 
revitalizace bytových domů. Tudíž finanční podpora v této oblasti je tímto částečně splněna. 
Vyčleňování dalších finančních prostředků pro případnou dotaci na financování aktivit 
spojených s výměnou kotlů či dodatečnou instalaci akumulační nádrže a její administrativa, by 
byly v současné době pro město velmi zatěžující a téměř nerealizovatelné. 

 

c) Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát) 

V rámci této aktivity bylo a bude občanům pomáháno s žádostmi o dotace poskytované na 
vyšší úrovni (kraj a stát). Na koci roku 2021 bylo v rožnovském turistickém informačním centru 
zřízeno místo pro pomoc občanům v této oblasti. Tato informace byla šířena mezi občany 
prostřednictvím místního měsíčníku Spektrum Rožnovska, mobilního rozhlasu a internetových 
stránek města. Lidé mohli požádat o pomoc s vyplněním předžádosti o kotlíkovou dotaci. 
V těchto aktivitách budeme pokračovat i v další fázi kotlíkových dotací a také u programu Nová 
zelená úsporám.  

 

Časové vymezení 

Tyto aktivity byly započaty na konci roku 2021 a budou pokračovat po dobu trvání výzvy na 
kotlíkové dotace a programu Nová zelená úsporám. 

 

d) Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se zprostředkovatelem 
podpory 

Tato aktivita souvisí s aktivitou předchozí. Na konci roku 2021 proběhla kampaň na zvýšení 
informovanosti občanů o kotlíkových dotacích s názvem: „Napište Ježíškovi o nový kotel“. 
Informace byly mezi občany šířeny prostřednictvím místního měsíčníku Spektrum Rožnovska, 
mobilního rozhlasu a internetových stránek města. Lidé mohli žádat o informace v městském 
informačním centru nebo se obrátit na energetika města. Tyto aktivity budou pokračovat po 
dobu trvání dotačních titulů. 

 

Časové vymezení 

Tyto aktivity byly započaty na konci roku 2021 a budou pokračovat po dobu trvání výzvy na 
kotlíkové dotace a programu Nová zelená úsporám. 
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8.1.2 PZKO_2020_2 – Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na 
kvalitu ovzduší, význam správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva 

8.1.2.1 Osvěta 

 

a) Šíření informací poskytovaných MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé 
topné sezóny) 

V rámci této aktivity budou distribuovány informační materiály poskytnuté Ministerstvem 
životního prostředí – příručka Jak správně topit a ušetřit. Distribuce proběhne na území 
samotného Rožnova a tyto materiály budou také distribuovány na všechny obce v ORP. Dále 
budou v co největší míře šířeny informace týkající se této problematiky např. Smokemanovy 
komiksy. Informace budou šířeny prostřednictvím periodika Spektrum Rožnovska a rovněž 
prostřednictvím internetových stránek města a Mobilního rozhlasu. V Rožnově bude 
zrealizována podzimní osvětová kampaň. Bude se jednat o více aktivit zaměřených na ochranu 
ovzduší, hlavní akcí bude Smokemanova show, která bude obsahovat program pro školy a 
následně pro veřejnost. Pro Střední školu zemědělskou a přírodovědnou bude zorganizována 
přednáška o ovzduší a exkurze na rožnovskou měřící stanici kvality ovzduší. 

 

Časové vymezení 

Aktivita byla započata na konci roku 2021 a bude pokračovat v následujících letech, vždy 
především v topné sezoně. 
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8.2 Podpůrná opatření  

PZKO_2020_P_1 – Požadavky na nově umisťované spalovací stacionární zdroje s celkovým 
jmenovitým tepelným příkonem do 300 kW včetně  

V rámci této aktivity bude docházet k přísnějšímu posuzování žádostí na nově umisťované 
spalovací zdroje (do 300 KW včetně) v procesu vydávání koordinovaných stanovisek, aby 
docházelo k minimálnímu vlivu nových spalovacích zdrojů na úroveň znečištění ovzduší. 
V současné době se jedná o velmi malé množství žádostí na umístění spalovacího zdroje na 
pevná paliva. Stavebníci dnes k vytápění nově budovaných nemovitostí používají v drtivé 
většině tepelná čerpadla s dodatečným zdrojem vytápění, většinou krbem, či plynové kotle.  

 

Časové vymezení 

Přísnější posuzování bylo započato na začátku roku 2022 a bude průběžně realizováno i 
v následujících letech. 

 

PZKO_2020_P_2 – Obecně závazná vyhláška k omezení či zákazu spalování suchého 
rostlinného materiálu v otevřených ohništích 

Tato obecně závazná vyhláška se v případě Rožnova p. R. jeví jako nepodstatná. Drtivá většina 
rostlinného materiálu je kompostována v kompostérech, které město občanům bezplatně 
zapůjčilo. Dále jsou pro tyto účely k dispozici hnědé popelnice, které jsou vyváženy 
v pravidelných intervalech. Město také v rámci jarního a podzimního úklidu organizuje svoz 
biologicky rozložitelného odpadu velkoobjemovými kontejnery. Ke spalování suchého 
rostlinného materiálu v otevřených ohništích proto dochází v minimální míře. 

 

PZKO_2020_P_3 – Obecně závazná veřejná vyhláška k omezení spalování pevných paliv 

Obecně závaznou vyhlášku k omezení spalování pevných paliv nelze v podmínkách Rožnova 
realizovat. Z předchozích průzkumů vyplývá, že více než 9 % bytů je závislých na vytápění 
pevnými palivy. V případě vyhlášky, která by omezovala spalování pevných paliv, by tyto 
domácnosti neměly možnost své domy vytápět. 

 

PZKO_2020_P_4 – Komunitní energetika 

Při řešení oblasti komunitní energetiky narážíme na problematickou legislativu. Naše aktivita 
bude tedy zaměřena na předběžný průzkum, který bude mapovat zájem občanů se do 
případného komunitního projektu zapojit. Občané budou dostupnými informačními kanály 
osloveni k případnému zapojení se do projektu a následně bude zrealizována schůzka 
s potenciálními zájemci o tuto problematiku a vše bude vyhodnoceno. Jakmile bude změněna 
legislativa, která umožní bezproblémové zřízení a fungování komunitního projektu v oblasti 
energetiky, budeme v těchto aktivitách pokračovat. 
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Časové vymezení 

Průzkum mezi občany proběhne v roce 2022, pak bude následovat schůzka s potenciálními 
zájemci a celá věc bude vyhodnocena na počátku roku 2023. 

 

PZKO_2020_P_5 – Snížení vlivu stacionárních zdrojů na úroveň znečištění (KÚ) 

Toto opatření má v gesci krajský úřad  

 

PZKO_2020_P_6 – Dobrovolné dohody 

V rámci této aktivity budou vytipovány firmy, které bude možno do tohoto jednání zapojit a 
následně bude zahájeno jednání se zástupci vybraných firem a navrženo řešení případné 
dohody. Vzhledem k současné energetické situaci bude jednání s firmami zaměřeno 
především na alternativní zdroje energie. 

 

Časové vymezení 

Výběr firem a schůzky s firmami 2. – 4. kvartál 2022 

Návrh řešení 4. kvartál 2023 

  

PZKO_2020_P_7 – Plány udržitelné městské mobility 

Plán udržitelné městské mobility města Rožnova pod Radhoštěm byl zpracován v rámci 
projektu Efektivní úřad v Rožnově pod Radhoštěm a schválen v roce 2021. 

 

PZKO_2020_P_8 – Rozvoj bezemisní dopravy 

V rámci zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUM) byly provedeny průzkumy týmem 
odborníků z něhož vyplynulo, že město je době přizpůsobeno chodcům. Silnice jsou zpravidla 
doplněny chodníky. Chodníky chyběly pouze v okrajové části Tylovic. Realizace tohoto 
chodníku byla započata (Chodník Hážovice -Tylovice), v roce 2022 bude realizována poslední 
(třetí) etapa tohoto chodníku. Další chodníky budou dobudovány v Mateřské škole Na 
Zahradách – 1. část bude realizována v roce 2022 a druhá v roce 2023. V roce 2022 bude 
dokončena projektová dokumentace a stavební povolení pro chodníky na sídlišti Koryčanské 
paseky (část A). Realizace stavby je předpokládaná v následujících letech (závisí na 
vypisovaných dotačních titulech). 

Pro zlepšení komfortu chodců jsou pravidelně monitorovány zkratky (vyšlapané chodníčky) na 
sídlištích, které bývají následně zpevňovány nášlapnými kameny. 
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Pro rozvoj každodenního přepravování po městě na jízdním kole je v PUM navržena tzv. 
Rožnovská švestka, tento návrh řeší klíčová cyklistická propojení v rámci města. Pro tuto 
aktivitu byla v roce 2021 zhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení k realizaci 
její první části. Samotná realizace bude následovat v nejbližších letech, je mj. závislá na 
vypisovaných dotačních titulech. 

Pro potřeby zaměstnanců městského úřadu budou v roce 2022 nakoupena 2 jízdní kola, která 
jim budou sloužit ke kratším přesunům v rámci města při práci v terénu. 

Pro rozvoj cyklistické dopravy ve městě byla zřízena půjčovna kol, koloběžek a elektrokol.  Tato 
půjčovna byla zřízena v roce 2014. Půjčovna funguje na základě smlouvy o spolupráci s firmou 
Petyša sport. Firma poskytuje jízdní kola, koloběžky a od roku 2020 i elektrokola a město 
provozuje v Turistickém informačním centru jejich půjčovnu. Půjčovna je v provozu vždy 
v cyklistické sezóně od května do září. 

 

Časové vymezení 

Chodník Hážovice-Tylovice třetí etapa realizace stavby v roce 2022. 

Chodníky v MŠ Na Zahradách – první část realizace v r. 2022, druhá část realizace v r. 2023. 

Chodníky na sídlišti Koryčanské paseky – projektová dokumentace pro stavební povolení 2022, 
realizace stavby závisí na vypisovaných dotačních titulech. 

Nášlapné chodníky na sídlištích realizováno průběžně od r. 2019. 

Nákup jízdních kol pro potřeby zaměstnanců městského úřadu 2022. 

Provoz půjčovny jízdních kol, koloběžek každoročně od roku 2014, od roku 2020 i elektrokol. 

 

PZKO_2020_P_9 – Odklon tranzitní a části vnitroměstské dopravy mimo obydlené části obcí 

Ve městě byl v minulosti vybudován JZ obchvat, který odklání dopravu z historického centra 
v JV směru. Tímto bylo zklidněno centrum města, ale celkový počet vozidel projíždějících 
městem zůstal zachován. Realizace dalšího radikálního odklonu města je, vzhledem k jeho 
poloze, v současné době více méně nemožná. 

 

PZKO_2020_P_10 – Zvýšení plynulosti dopravy v obcích 

Z provedeného průzkumu i dopravního modelu, které byly provedeny při tvorbě PUM vyplývá, 
že auta jsou směřována optimálními trasami a na těchto trasách nedochází k výraznějším 
zdržením. Při nárazovém zvýšení četnosti vozidel (např. v průběhu konání velkých akcí ve 
skanzenu) může dojít ke krátkodobému zhoršení situace, ale i toto dokáže současná silniční síť 
města zvládnout. V PUM je doporučováno tyto situace řešit mj. maximálním využití hromadné 
dopravy. 
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V PUM je navržen model městské hromadné dopravy pro město Rožnov p. R., z něhož 
vyplynula nutnost zřízení kruhového objezdu na ulici Kulturní. V roce 2022 bude provedena 
studie proveditelnosti pro tento kruhový objezd. Zpracování následné projektové 
dokumentace, žádosti o stavební povolení a realizace stavby, je závislá na vypisovaných 
dotačních titulech v novém programovém období. 

 

Časové vymezení 

Kruhový objezd na ulici Kulturní – studie proveditelnosti počátek roku 2022, projektová 
dokumentace, žádost o stavební povolení a následná realizace stavby je mj. závislá na 
vypisovaných dotačních titulech v novém programovém období. Předpoklad realizace 
nejpozději do konce roku 2027. 

 

PZKO_2020_P_11 – Omezování a zákazy vjezdu 

V PUM jsou analyzovány dopravně zklidněné oblasti, několik takových lokalit je řešeno formou 
zón TEMPO 30. Jedná se především o historické centrum města a sídliště. Obytné ani pěší zóny 
ve městě nejsou. V rámci návrhové části PUM je plánována pěší zóna v ulici Nádražní. V rámci 
komplexního projektu Rekonstrukce Náměstí 1. máje bude zřízena pěší zóna (v jižní části 
Náměstí 1. máje) a v rámci tohoto projektu je také plánováno utlumení automobilové 
dopravy. Před budovou pošty vznikne pouze 6 vyhrazených parkovacích míst a dojde k 
zabránění vjezdu automobilů před budovu pošty pomocí sloupků.  

 

Časové vymezení 

Pro celý projekt rekonstrukce Náměstí 1. máje bude v roce 2022 dokončena projektová 
dokumentace pro stavební povolení, rovněž bude podána žádost o stavební povolení a 
dokončena dokumentace pro provádění stavby. Realizace stavby je mj. závislá na 
vypisovaných dotačních titulech v novém programovém období. Předpoklad realizace 
nejpozději do konce roku 2027. 

 

PZKO_2020_P_12 – Parkovací politika 

Plán udržitelné městské mobility řeší návrh parkovací politiky pro celé město. Na sídlištích 
(především sídliště Láz, Koryčanské Paseky a Písečný) je v současné době parkování velmi 
problematické. V dokumentu je parkování navrženo jako systém 4 režimů parkování, jedná se 
o rezidenčního stání, krátkodobého a dlouhodobého stání a volného stání (to je určeno 
komukoliv na místech, kde je parkovací kapacita dostatečná). PUM řeší návrh parkovací 
politiky v obecnější rovině. Tento dokument rovněž v rámci navrhovaných opatření 
v parkování navrhuje zajištění krátkodobého parkování v blízkosti škol.  Na PUM navazuje 
podrobná koncepce parkování na sídlištích Koryčanské paseky a Láz. Další významnou akcí 
v této oblasti je vybudování parkoviště u Základní školy Pod Skalkou. 
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Časové vymezení 

Koncepce parkování na sídlištích Koryčanské paseky a Láz – projednání a schválení radou 
města a zastupitelstvem do konce roku 2022, zavedení do praxe první kvartál 2023. 

Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou – projektová dokumentace pro stavební povolení 2. kvartál 2022, 
žádost o stavební povolení 3. kvartál 2022, dokumentace pro provádění stavby 2022, realizace 
stavby 1. část 4. kvartál 2022, realizace stavby 2. část je závislá na vypisovaných dotačních 
titulech, předpokládaná realizace nejpozději do konce roku 2027. 

 

PZKO_2020_P_13 – Nízkoemisní zóny 

Zvážení případné realizace nízkoemisní zóny bylo řešeno i v rámci Plánu udržitelné městské 
mobility, který tuto problematiku vyhodnotil následovně: „V podmínkách Rožnova pod 
Radhoštěm nelze toto opatření realizovat. Vzhledem k velikosti města a jeho komunikační síti 
by rozsah takové zóny byl malý a vliv na celkovou bilanci emisí vypouštěných IAD by byl 
zanedbatelný“. 

 

PZKO_2020_P_14 – Rozvoj alternativních pohonů ve veřejné a individuální dopravě 

Město Rožnov pod Radhoštěm není vlastníkem veřejných dopravních prostředků. Součástí 
vozového parku městského úřadu jsou mj. vozidla na alternativní pohon - kombinace 
CNG/benzín a LPG/benzín.  

V roce 2021 uzavřelo Město R. p. R smlouvu o pronájmu se společností ČEZ, a. s. Město této 
společnosti pronajme pozemek k účelu výstavby dobíjecí stanice pro elektromobily. Bude se 
jednat o dvě nabíjecí místa a tato místa budou umístěna na parkovišti v centru města u ulice 
Pionýrská.  

 

Časové vymezení 

Smlouva o pronájmu pozemku k výstavbě dobíjecí stanice říjen 2021. Uvedení do provozu by 
mělo být nejpozději na počátku roku 2022 

 

PZKO_2020_P_15 – Organizační opatření k rozvoji veřejné hromadné dopravy 

V současné době se po městě lze přepravovat pomocí meziměstských spojů, které nejsou 
primárně určeny pro přesuny v rámci města, jejich vedení a časové vymezení stanovuje Zlínský 
kraj. Plošná obsluha města dnes není adekvátně zajištěna. V nejbližší době dojde k posílení 
těchto meziměstských spojů – bude se jednat o jakýsi předstupeň MHD. Dále bude zpracována 
koncepce realizace MHD v Rožnově pod Radhoštěm a následně zavedeno MHD. Zavedení 
MHD je závislé na vypisovaných dotačních titulech v novém programovém období, 
předpokládaná realizace nejpozději do konce roku 2027. 
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Časové vymezení 

Koncepce realizace MHD – konec roku 2022 

Realizace MHD je závislá na vypisovaných titulech, předpoklad realizace nejpozději do konce 
roku 2027. 

 

PZKO_2020_P_16 – Technická opatření k rozvoji veřejné hromadné dopravy 

Tímto opatřením je myšlen rozvoj vlakových, tramvajových a trolejbusových tratí. V Rožnově 
p. R. se nachází jedna vlaková trať spojující město s okolními vesnicemi a Valašským Meziříčím, 
rozšíření vlakové trati nepřipadá v úvahu. Vzhledem k velikosti města se zde nenachází a ani 
nejsou plánovány tramvajové ani trolejbusové trati. 

 

PZKO_2020_P_17 – Omezení resuspenze z dopravy 

Resuspenze (znovuzvíření) prachových částic je významným zdrojem imisí, proto je potřeba 
pravidelného čištění ulic. Blokové čištění ulic ve městě probíhá pomocí samosběrných 
zametacích strojů s čištěním tlakovou vodou pravidelně dvakrát ročně (jarní a podzimní úklid). 
Mimo zimní období dochází také k pravidelnému čištění nejfrekventovanějších úseků 
v intervalech 3-4 týdny. Dále jsou při teplotách nad 300 C kropeny silnice.  

Prašnost je také zachytávána pomocí zeleně. Výsadba zeleně a zároveň i její údržba probíhá 
ve městě pravidelně každý rok. V roce 2021 byla započata větší akce revitalizace zeleně 
v lokalitě 1. máje. V této oblasti budou realizovány liniové výsadby stromů (107 ks) a keřů 
(stovky kusů) podél ulic. Další větší akce, týkající se výsadby zeleně podél ulic, je plánována 
v rámci komplexního projektu Revitalizace sídliště Koryčanské paseky. V oblasti sídliště 
proběhne výsadba platanů, plnokvětých třešní, úzkokorunných okrasných třešní a javorů 
podél ulic Svazarmovská Oděská, Valašská a podél centrální osy sídliště. Projekt je rozdělen na 
6 částí a v roce 2022 bude připravena projektová dokumentace a stavební povolení pro část 
A. Realizace je mj. závislá na vypisovaných dotačních titulech v novém programovém období, 
předpokládaná realizace první části je nejpozději do konce roku 2027. 

 

Časové vymezení 

Blokové čistění ulic, čištění ulic mimo zimní sezonu - pravidelně každý rok. 

Výsadba izolační zeleně oblast 1. máje 4. kvartál 2021 - 4. kvartál 2022. 

Výsadba izolační zeleně na sídlišti Koryčanské paseky - projektová dokumentace a žádost o 
stavební povolení pro část A - 2. kvartál 2022. Realizace je závislá na vypisovaných dotačních 
titulech, předpokládaná realizace části A nejpozději do konce roku 2027. 
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PZKO_2020_P_18 – Emisní požadavky na lodě v kotvištích 

Město Rožnov pod Radhoštěm na svém území nemá kotviště lodí. 

 

PZKO_2020_P_19 – Omezení větrné eroze 

Podle mapového portálu https://mapy.vumop.cz/ z hlediska větrné eroze a kritéria 
ohroženost podle katastrálního území je Rožnov pod Radhoštěm v nejnižší kategorii 
ohroženosti. Podle LPIS se v Rožnově nachází několik půdních bloků, které jsou zařazeny jako 
půdy ohrožené větrnou erozí, opatření na řešení problematiky eroze u daných půdních bloků 
jsou dána v rámci samotného LPIS, např. jsou zde dány konkrétní požadavky na osevní plán 
apod. 

 

PZKO_2020_P_20 – Snížení spotřeby energie 

Město se oblasti snižování spotřeby energií věnuje dlouhodobě. V roce 2020 byla, jako součást 
Strategického plánu města, zpracována Segmentová koncepce energetiky. Město má rovněž 
obsazenu pozici městského energetika. Většina budov ve vlastnictví města je zateplená, 
průběžně jsou realizována a plánována energetická opatření.  

V roce 2022 bude realizována Revitalizace městského bytového domu Moravská a také 
rekonstruována kotelna Radnice. V rámci snižování energetické náročnosti budov bude 
připravena projektová dokumentace pro MŠ Koryčanské paseky a ZŠ záhumení a dále budou 
provedena drobná úsporná opatření (výměna termostatických hlavic v budovách škol).  

Na konci roku 2021 byl zahájen výběr dodavatele na EPC Projekt energetické úspory se 
zárukou, jehož realizace začne ve 3. kvartále roku 2022 a měl by trvat 10 let.  

Další dva významné projekty týkající se energetických úspor jsou výstavba kulturního centra 
v pasivním standartu a rekonstrukce a přístavba knihovny. Obě stavby budou zahájeny ve 2. 
kvartále roku 2022 a hotové by měly být na konci roku 2023.  Rekonstrukce knihovny bude 
obsahovat instalaci nových oken s lepšími izolačními vlastnostmi, výstavbu a zateplení 
spojovacího vikýře a novou výstavbu (přístavbu) v pasivním standartu. 

 

Časové vymezení 

Revitalizace bytového domu Moravská 2. – 4. kvartál 2022. 

Rekonstrukce kotelny Radnice 2. – 4. kvartál 2022. 

Projektová příprava pro snížení energetické náročnosti budov MŠ Koryčanské paseky a ZŠ 
Záhumení a drobná úsporná opatření (dálkové odečty vody, výměna termostatických hlavic 
ve školách) 1. – 4. kvartál 2022. 

EPC Projekt energetické úspory se zárukou příprava 2021 – 2. kvartál 2022, realizace 3. kvartál 
2022. 
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Výstavba kulturního centra a Rekonstrukce a přístavba knihovny - 2. kvartál 2022 – 4. kvartál 
2023. 

 

PZKO_2020_P_21 – Omezení prašnosti ze stavební činnosti 

Pro stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností 
je vydán Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR. Při 
vydávání koordinovaných stanovisek ke stavbám je dle tohoto pokynu postupováno a 
průběžně bude kladen větší důraz na opatření ke snížení prašnosti. 

 V letech 2022 - 2023 budou ve městě realizovány dvě velké stavby (výstavba kulturního centra 
a rekonstrukce a přístavba knihovny), které budou z hlediska ochrany ovzduší přísněji 
kontrolovány. V průběhu výstavby dojde k fyzické kontrole těchto staveb referentkou ochrany 
ovzduší. 

 

Časové vymezení 

Důsledné stanovování podmínek pro omezování prašnosti ze stavební činnosti – průběžně. 

Přísná kontrola velkých staveb 2022 – 2023. 

 

PZKO_2020_P_22 – Zpevnění povrchu nezpevněných komunikací a zvyšování podílu zeleně 
v obytné zástavbě, omezení prašnosti z odkrytých ploch a deponií 

Ve městě Rožnov p. R. je drtivá většina komunikací se zpevněným povrchem, nezpevněné 
komunikace se vyskytují pouze v okrajových částech města.  

Na katastru města je dostatek zelených ploch, především krajinné zeleně. Realizace výsadeb 
na nových lokalitách v intravilánu města je v současnosti problematická, míst, kam se dají ještě 
nové výsadby realizovat, je již velmi málo. V intravilánu dnes narážíme především na 
problematiku ochranných pásem nejrůznějších inženýrských sítí.  

V letech 2021-2022 dojde k výstavbě nového kulturního centra a přestavby a přístavby 
městské knihovny. Jedná se o komplexní projekty, které obsahují i poměrně rozsáhlou výsadbu 
zeleně v okolí obou staveb. U kulturního centra bude vysázeno 23 stromů, a trvalkové záhony, 
dále bude část střechy zelená – složena z druhů rodu Sedum. U knihovny bude vysázeno 10 
stromů, vysazen živý plot z habrů čítající 198 sazenic a trvalkové záhony, v nichž bude vysazeno 
přes 3000 ks. rostlin. Část střechy přístavby knihovny bude také ozeleněna rostlinami.  

V roce 2022 bude vybudována přírodní zahrada u MŠ Radost, zde bude vysazen živý habrový 
plot z 94 ks habrů, kvetoucí keře (31 ks), lískové keře (5 ks) s podrostem barvínku (168 ks), 
solitérní strom (javor klen), bude založeno také vřesoviště (162 ks vřesu) s jalovci (5 ks) a 
rovněž vysazeny trvalky (972 ks). 
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V rámci komplexního projektu Rekonstrukce Náměstí 1. máje dojde v centrální části náměstí 
k výsadbě stromů dřezovce trojtrnného a také k založení trvalkového záhonu a výsadbě 
cibulovin a letniček. 

Odkryté plochy sypkých materiálů se na území města nenachází. 

 

Časové vymezení 

Zeleň u nového kulturního centra 3. – 4. kvartál 2023. 

Zeleň u knihovny 1. - 3. kvartál 2023. 

Přírodní zahrada u MŠ Radost 4. kvartál 2021 – 2. kvartál 2022. 

Výsadby na Náměstí 1. máje – projektová příprava 2022, následná realizace je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech. Předpokládaná realizace nejpozději do konce roku 2027.  

 

PZKO_2020_P_23 – Územní plánování 

V roce 2021 byl započat proces tvorby nového územního plánu (ÚP) města Rožnova pod 
Radhoštěm. Na začátku roku 2022 budou zpracovány průzkumy a rozbory pro zpracování ÚP. 
Následovat bude zadání ÚP, které by mělo být hotovo v prvním kvartále roku 2023. V zadání 
ÚP bude kladen důraz na vymezení plochy pro fotovoltaickou elektrárnu, snížení přepravních 
kapacit v průmyslovém areálu, zapracování koncepce hromadné dopravy, umisťování obytné 
zástavby v souladu s hygienickými předpisy, zapracování cyklopropojení města tzv. Rožnovská 
cyklošvestka, navržení dalších ploch sídelní zeleně. Následovat bude návrh ÚP, který bude 
veřejně projednán (předpoklad mezi lety 2024-2025) a vydání nového ÚP se předpokládá na 
rok 2025. 

 

Časové vymezení 

Průzkumy a rozbory pro nový ÚP 2. kvartál 2022 

Zadání ÚP 1. kvartál 2023 

Návrh ÚP – zpracování 2023, veřejné projednání – 2024-2025 

Vydání nového ÚP nejpozději do konce r. 2025 
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9. Seznam hlavních použitých informačních zdrojů 

 

CITYTRAFFIC, S.R.O (2021): Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm, 
Analytická část. 

CittyTraffic, s.r.o (2021): Plán udržitelné městské mobility města Rožnova pod Radhoštěm, 
Návrhová část. 

EKOTOXA (2005): Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Rožnov pod Radhoštěm 
(pro PM10): Analytická část. 

ENERGO-ENVI, S. R. O (2021): Segmentová koncepce pro oblast energetiky Rožnov pod 
Radhoštěm. 

IREAS CENTRUM S. R. O. A VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O. (2013): Příručka ochrany kvality 
ovzduší. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2021): Podpůrná opatření k aktualizovaným programům 
zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2021): Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 
2020, IV.1 Suspensované částice, Znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v roce 2020. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2021): Kvalita ovzduší v České republice – Benzo(a)pyren, IV.2 
Benzo(a)pyren, Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v roce 2020. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2020): Program zlepšování kvality ovzduší, Zóna Střední 
Morava CZ07. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2020): Kvalita ovzduší v České republice – Benzo(a)pyren, IV.2 
Benzo(a)pyren. Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem v roce 2019. 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (2020): Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 
2020, IV.1 Suspendované částice. 

MISIAČEK, R. A KOL. (2020): Segmentová koncepce pro oblast životního prostředí města Rožnova 
pod Radhoštěm.  

PROCES – CENTRUM PRO ROZVOJ OBCÍ A REGIONŮ, S. R. O. (2021): Strategický plán rozvoje města 
Rožnov pod Radhoštěm na roky 2021 – 2030, Analytická, návrhová a implementační část.  

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2020 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

www.cykloserver.cz 

www.chmi.cz 

www.cuzk.cz 

www.mapy.cz 

www.mpsv.cz  

www.mzp.cz 

www.eagri.cz 

www.vumop.
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Časový plán Akčního plánu Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava 
(PZKO) ORP Rožnov pod Radhoštěm  

Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

PZKO_2020
_1 
 
 

Účinná 
kontrola 
plnění 
požadavků 
kladených na 
provozovatel
e spalovacích 
zdrojů 
zákonem o 
ochraně 
ovzduší 

obec 
(ORP) 
Rožnov 
p. R. 
 

Ověření provedení 
a výsledků 
kontroly 
technického stavu 
a provozu 
spalovacích 
stacionárních 
zdrojů na pevná 
paliva dle § 17 
odst. 1 písm. h) 
zákona o ochraně 
ovzduší (ORP) 

Mapování zdrojů na pevná paliva na 
území ORP  

 Výzva ke spolupráci obcím – 
zaslání emailu starostům 
obcí a následné schůzky se 
starosty. 

 Plošná dotazníková akce 
 Vlastní místní šetření – 

mapování zdrojů na pevná 
paliva. Mapovány budou 
především ty části města, 
které nejsou připojeny na 
centrální rozvod tepla a 
které nejsou ani 
plynofikovány 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – manažer akčního 
plánu ochrany ovzduší, Odbor 
životního prostředí – referentka 
ochrany ovzduší 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců + 
Pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP, 
náklady na cesty 

1. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023 
 

Ověření stavu zdrojů dle KTSP 
 Kontrola ohlašovaných 

dokladů v databázi ISPOP u 
domů identifikovaných 
v Mapování zdrojů.  

 V případě chybějícího 
záznamu výzva k doložení 
dokladu o KTSP (dle § 17 
odst. 1 písm. h) nebo 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů - manažer akčního 
plánu ochrany ovzduší, Odbor 
životního prostředí – referentka 
ochrany ovzduší 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců + 
Pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP, náklady na 
poštovné 

1. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023  
 

 
1 PZKO = program zlepšování kvality ovzduší 
2 Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

vyžádání informací o zdroji 
dle § 17 odst. 1 písm. d).  

Řešení sporných případů 
 Při existenci důvodného 

podezření na provoz zdroje 
s povinností KTSP a absence 
této kontroly. V krajním 
případě až s využitím 
postupu dle § 17 odst. 2.  

Odbor životního prostředí – 
referentka ochrany ovzduší 
 

osobní náklady 
referentky ochrany 
ovzduší 

1. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023 
v případě 
výskytu 
sporných 
případů bude 
aktivita 
probíhat i po 
roce 2023 

Identifikace a řešení případů 
nesouladu v rámci KTSP  

 Identifikace domácností, kde 
doklad o provedení kontroly 
technického stavu a provozu 
kotle identifikoval rozpor se 
zákonem o ochraně ovzduší, 

 řešení těchto případů, např. 
asistencí s vyřízením žádosti 
o dotace, v krajním případě 
pomocí sankcí či nápravných 
opatření.  

Odbor životního prostředí – 
referentka ochrany ovzduší, 
Odbor strategického rozvoje a 
projektů – manažer akčního 
plánu ochrany ovzduší 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců + 
Pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP, náklady na 
poštovné, 
potenciální příjmy 
ze sankcí.  

3. a 4. 
kvartál 2023  
V případě 
výskytu 
nesouladu 
bude aktivita 
probíhat i po 
roce 2023 

Pořízení dodatečných měřících čidel 
pro měření kvality ovzduší pro lepší 
monitoring vlivu lokálních topenišť na 
kvalitu ovzduší 

 Analýza situace – výběr 
vhodných zařízení 

 Výběr lokalit k umístění čidel  
 Realizace 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů 

osobní náklady 
Pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP  
Pořízení a instalace 
čidel - vlastní 
finanční zdroje 
města, bude 

2 . kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

 zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2023 

Finanční podpora 
(obec, kraj) 

Dotační program revitalizace 
bytových domů 

 Vlastníci bytových domů 
mohou při rekonstrukci 
požádat o dotaci na výměnu 
oken, zateplení a fasádu. 
Maximální výše dotace na 
jednoho žadatele je 100 000 
Kč. 

Architekt města 
Odbor financí 

Fond rozvoje 
technické 
infrastruktury 
města - 1 mil. Kč na 
kalendářní rok  

2021 -
neurčito 

Dotační program na dodatečnou instalaci akumulační nádrže 
Vzhledem k tomu, že město má zřízen již existující program revitalizace bytových domů, je aktivita finanční podpora 
částečně splněna. Vyčleňování dalších finančních prostředků, pro případnou dotaci na financování aktivit spojených 
s výměnou kotlů, či na dodatečnou instalaci akumulační nádrže, a její administrativa, by byly v současné době pro 
město velmi zatěžující a téměř nerealizovatelné. 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

Asistence při podání žádosti o dotaci 
poskytované na vyšší úrovni (kraj, 
stát) 

 Poskytování pomoci při 
vyplňování žádosti o 
poskytnutí dotace (např. 
z OPŽP nebo NZU) a realizaci 
opatření. Specifické 
zaměření na osoby, pro 
které je tento krok zásadní 
překážkou čerpání dotace.  

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – energetik města, 
manažer akčního plánu ochrany 
ovzduší 
 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců + 
Pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP 

Od vyhlášení 
výzvy (OPŽP, 
NZÚ) až do 
doby trvání 
aktivity 

Šíření informací o poskytovaných 
dotačních titulech, spolupráce se 
zprostředkovatelem podpory  

 
 Způsob distribuce informací 

v zásadě shodný 
s předchozím krokem, 
možnost přímého oslovení 
domácností identifikovaných 
v rámci mapování zdrojů. 

 Kampaň zaměřená na 
propagaci kotlíkových dotací 

 Zřízení informačního centra 
o aktuálních dotačních 
titulech na výměnu kotlů a 
souvisejících opatření 
vedoucích k ochraně ovzduší 
(kotlíkové dotace, Zelená 
úsporám) 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – energetik města, 
manažer akčního plánu ochrany 
ovzduší 

osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců a 
pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP 
 
náklady na 
zpracování a 
distribuci 
osvětových 
materiálů 

Ihned po 
vyhlášení 
výzvy po 
celou dobu 
jejího trvání 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

PZKO_2020
_2 

Zvýšení 
povědomí 
provozovatel
ů o vlivu 
spalování 
pevných 
paliv na 
kvalitu 
ovzduší, 
významu 
správné 
údržby a 
obsluhy 
zdrojů a 
volby 
spalovaného 
paliva 

obec 
(ORP) 
Rožnov 
p. R.  

Osvěta  
 

Šíření informací poskytnutých MŽP o 
správném provozování zdrojů (na 
začátku každé topné sezóny): 

 Identifikace vhodných 
komunikačních kanálů 
(místní tisk, rozhlas, 
společenské akce apod.).  

 Distribuce propagačních 
materiálů těmito 
identifikovanými kanály: 
distribuce letáků. 

 Podzimní kampaň na 
ochranu ovzduší – týden 
mobility, Smokemanova 
show – program pro školy a 
veřejnost 

 Přednáška o ovzduší a 
exkurze na měřící stanici 
kvality ovzduší Rožnov pod 
Radhoštěm 

 Každoroční kampaně Do 
práce na Kole, Pěšky do 
školy 

 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů - manažer akčního 
plánu ochrany ovzduší 

osobní náklady 
Pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP,  
náklady na 
zpracování a 
distribuci 
osvětových 
materiálů, vlastní 
finanční zdroje 
města - každoročně 
jsou na osvětové 
aktivity vyčleněny 
finanční prostředky 

3. kvartál 
2021 – 4. 
kvartál 2022 
a dále před 
počátkem a 
v průběhu 
každé topné 
sezony 

PZKO_2020
_P_1 

Požadavky 
na nově 
umisťované 
spalovací 
stacionární 
zdroje 
s celkovým 
jmenovitým 
tepelným 
příkonem do 

ORP 
Rožnov 
p. R. 

Přísnější 
posuzování při 
vydávání 
koordinovaných 
stanovisek 

V případě žádosti na nové umístění 
spalovacího stacionárního zdroje 
s příkonem do 300 kW 

 

Odbor životního prostředí – 
referentka ochrany ovzduší 

Osobní náklady 
referentky ochrany 
ovzduší 

1. kvartál 
2022 - 
neurčito 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

300 kW 
včetně  

PZKO_2020
_P_2 

Obecně 
závazná 
vyhláška 
k omezení či 
zákazu 
spalování 
suchého 
rostlinného 
materiálu 
v otevřených 
ohništích 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Tato obecně závažná vyhláška je pro Rožnov nepodstatná, drtivá většina rostlinného materiálu je kompostována v kompostérech, které 
město občanům bezplatně zapůjčilo.  Dále jsou pro občany města k dispozici hnědé popelnice na biologický odpad, které jsou pravidelně 
vyváženy. Město rovněž organizuje v rámci tzv. jarního a podzimního úklidu svoz biologicky rozložitelného odpadu velkoobjemovými 
kontejnery. Celoročně mohou biologický odpad občané také odkládat ve sběrném dvoře. Ke spalování rostlinného materiálu dochází na 
území města v minimální míře. 

PZKO_2020
_P_3 

Obecně 
závazná 
vyhláška 
k omezení 
spalování 
pevných 
paliv 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Toto opatření nelze realizovat, protože více než 9 % bytů je závislých na vytápění pevnými palivy a v případě realizace obecně závazné 
vyhlášky k omezení spalování pevných paliv, by tyto domácnosti neměly možnost své domy vytápět. 

PZKO_2020
_P_4 

Komunitní 
energetika 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Komunitní 
energetika - 
průzkum 

 Výzva občanům k zapojení 
do případného komunitního 
projektu 

 Úvodní schůzka s občany, 
kteří projevili zájem o 
komunitní projekt 

 Vyhodnocení 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů - energetik 

Osobní náklady 
energetika města 

2. Q. 2022 - 
1. Q 2023 

PZKO_2020
_P_5 

Snížení vlivu 
stacionárních 
zdrojů na 
úroveň 
znečištění 
ovzduší 

Krajský 
úřad 

Toto opatření má v gesci Krajský úřad 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

PZKO_2020
_P_6 

Dobrovolné 
dohody 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Zahájení jednání s 
firmami 

 Analýza situace 
 Schůzky s firmami 
 Návrh řešení 

Vedení města, Odbor 
strategického rozvoje a 
projektů – energetik, manažer 
akčního plánu ochrany ovzduší 

Osobní náklady 
zaměstnanců města, 
osobní náklady 
Pracovníka 
kofinancovaného 
NPŽP  
 

2. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023 

PZKO_2020
_P_7 

Plány 
udržitelné 
městské 
mobility 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm byl zpracován v roce 2021 

PZKO_2020
_P_8 

Rozvoj 
bezemisní 
dopravy 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Rožnovská 
cyklošvestka 
 
 

Projektová dokumentace pro 
stavební povolení 
 

Odbor investic 
 

Vlastní zdroje 
města (zařazeno 
v rozpočtu města 
na rok 2022) 

4. kvartál 
2022 

Realizace  Odbor investic, Odbor 
strategického a projektů 

Realizace stavby je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 2021 
- 2027, předpokládaná realizace 
nejpozději do konce roku 2027. 

Chodníky v MŠ Na 
Zahradách 
 

Stavební povolení Odbor investic Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

1. kvartál 
2022 

Realizace stavby – 1. část Odbor investic Vlastní zdroje 
města (zařazeno 
v rozpočtu města 
na rok 2022) 

3. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023 

Nákup jízdních kol  
 

Pořízení dvou kusů jízdních kol pro 
potřeby zaměstnanců městského 
úřadu – tato kola budou používána 

Odbor správy majetku Vlastní zdroje 
města 

2. kvartál 
2022 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

v rámci práce v terénu při menších 
přesunech na území města 

Půjčovna kol, 
koloběžek a 
elektrokol 

Smlouva o spolupráci – uzavření 
smlouvy mezi městem a firmou Petyša 
sport. Firma zajišťuje jízdní prostředky 
(5 jízdních kol, 2 koloběžky a 4 
elektrokola). 
 

Odbor kultury a školství – 
turistické informační centrum 

Osobní náklady 
zaměstnanců města 

2014 od roku 
2022 nová 
smlouva 
(doplněny 
elektrokola) 

Realizace půjčovny v TIC Odbor kultury a školství – 
turistické informační centrum 

Osobní náklady 
zaměstnanců města 

Každoročně 
v cyklistické 
sezoně (od 
května do 
října) 

Chodník Hážovice – 
Tylovice 3. etapa 
 

Žádost o dotaci 
 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů 
Odbor investic 

Osobní náklady 
zaměstnanců 
Dotace z OPŽP, 
finanční zdroje 
města 

1. kvartál 
2022 - 4. 
kvartál 2022 Realizace stavby 

Nášlapné chodníky 
sídliště 

Na sídlištích jsou monitorovány 
zkratky (vyšlapané chodníčky), které 
bývají následně zpevňovány 

Odbor správy majetku Každý rok jsou na 
tyto aktivity 
v rozpočtu města 
alokovány finanční 
prostředky  

2019 - 
neurčito 

Chodníky na sídlišti 
Koryčanské paseky 

Nové chodníky propojující sídliště 
východozápadním a severojižním 
směrem v rámci komplexního 
projektu Revitalizace sídliště 
Koryčanské paseky (rozděleno na 6 
částí) 

 Projektová dokumentace pro 
část A 

 Stavební povolení pro část A 

Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců, 
náklady na 
projektovou 
dokumentaci - 
vlastní finanční 
zdroje města 

4. kvartál 
2022 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

Žádost o dotaci a následná realizace 
stavby část A 

Odbor investic, Odbor 
strategického rozvoje a projektů 

Realizace stavby je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 
2021- 2027, předpokládaná 
realizace nejpozději do konce roku 
2027 

PZKO_2020
_P_9 

Odklon 
tranzitní a 
části 
vnitroměstsk
é dopravy 
mimo 
obydlené 
části obcí 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Ve městě byl v minulosti vybudován JZ obchvat, který odklání dopravu z historického centra města v JV směru. Tímto bylo vyřešeno 
zklidnění centra města, ale celkový počet vozidel projíždějících městem zůstal zachován. Realizace dalšího radikálního odklonu dopravy je 
vzhledem k poloze města více méně nemožná. 

PZKO_2020
_P_10 

Zvýšení 
plynulosti 
dopravy v 
obcích 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Kruhový objezd na 
ulici Kulturní 

Studie proveditelnosti Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců 
úřadu, Náklady na 
zpracování studie 
vlastní zdroje města 
(zařazeno 
v rozpočtu 2022) 

1. kvartál 
2022 

Projektová dokumentace, žádost o 
stavební povolení a realizace stavby 

Odbor investic Realizace stavby je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 2021 
- 2027, předpokládaná realizace 
nejpozději do konce roku 2027 

PZKO_2020
_P_11 

Omezování a 
zákazy 
vjezdu 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Pěší zóna v jižní 
části náměstí 1. 
máje, zabránění 
vjezdu na plochu 
před poštou - 
sloupky 

Řešeno v rámci komplexního projektu 
Rekonstrukce Náměstí 1. máje 

 Projektová dokumentace 
pro stavební povolení 

 Žádost o stavební povolení 
 Dokumentace pro 

provádění stavby 

Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců úřadu, 
Náklady na 
zpracování 
dokumentace - 
vlastní zdroje města 
(zařazeno v rozpočtu 
2022) 

2.– 4. 
kvartál 
2022 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

Žádost o dotaci a následná realizace  Odbor strategického rozvoje a 
projektů, Odbor investic 

Realizace stavby je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 2021 
- 2027, předpokládaná realizace 
nejpozději do konce roku 2027 

PZKO_2020
_P_12 

Parkovací 
politika 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Koncepce 
parkování na 
sídlištích 
Koryčanské paseky 
a Láz 

Projednání a schválení Radou Města a 
Zastupitelstvem  
 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů 

Osobní náklady 
zaměstnanců úřadu 
OPZ efektivní úřad, 
vlastní zdroje města 

2021 –  4. 
kvartál 2022 

Zavedení do praxe Odbor strategického rozvoje a 
projektů 

Osobní náklady 
zaměstnanců úřadu 
 

4. kvartál 
2022 – 1. 
kvartál 2023 

Parkoviště u ZŠ 
Pod Skalkou 

Projektová dokumentace pro 
stavební povolení 

Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců 
úřadu, vlastní 
finanční zdroje 
města (zařazeno 
v rozpočtu města 
na rok 2022) 
 

2. kvartál 
2022 

Žádost o stavební povolení Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců 
úřadu, vlastní 
finanční zdroje 
města (zařazeno 
v rozpočtu města 
na rok 2022) 
 

3. kvartál 
2022 

Dokumentace pro provádění stavby Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců 
úřadu, vlastní 
finanční zdroje 
města (zařazeno 

2022 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

v rozpočtu města 
na rok 2022) 
 

Realizace stavby 1. část Odbor investic Vlastní finanční 
zdroje města 
(zařazeno 
v rozpočtu města 
na rok 2022) 

4. kvartál 
2022 

Realizace stavby 2. část Odbor strategického rozvoje a 
projektů, Odbor investic 

Realizace stavby je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 2021 
- 2027, předpokládaná realizace 
nejpozději do konce roku 2027 

PZKO_2020
_P_13 

Nízkoemisní 
zóny 

 Zvážení případné realizace nízkoemisní zóny bylo řešeno i v rámci Plánu udržitelné městské mobility, který tuto problematiku vyhodnotil 
následovně: „V podmínkách Rožnova pod Radhoštěm nelze toto opatření realizovat. Vzhledem k velikosti města a jeho komunikační síti 
by rozsah takové zóny byl malý a vliv na celkovou bilanci emisí vypouštěných IAD by byl zanedbatelný“. 

PZKO_2020
_P_14 

Rozvoj 
alternativníc
h pohonů ve 
veřejné a 
individuální 
dopravě 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Dobíjecí stanice 
pro elektromobily 

Smlouva o pronájmu mezi Městem R. 
p R. a společností ČEZ, a. s. 
 

Odbor správy majetku Osobní náklady 
zaměstnanců úřadu 

14. 10. 2021 

Realizace – projektová dokumentace, 
realizace stavby a provoz dobíjecí 
stanice 

ČEZ, a. s. Finanční zdroje 
společnosti 

1. kvartál 
2022 - 1. 
kvartál 2023 

PZKO_2020
_P_15 

Organizační 
opatření 
k rozvoji 
veřejné 
hromadné 
dopravy 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Koncepce MHD Předstupeň MHD - posílení 
autobusových linek, které propojují 
město 

Vedení města Osobní náklady 
zaměstnanců 
úřadu, vlastní 
finanční zdroje 
města 

4. kvartál 
2022 

Koncepce realizace MHD v Rožnově p. 
R. 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů 

Osobní náklady 
zaměstnanců 
úřadu, vlastní 
finanční zdroje 
města (zařazeno 
v rozpočtu na rok 
2022) 

4. kvartál 
2022 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

Realizace MHD Odbor strategického rozvoje a 
projektů, Odbor investic 

Realizace akce je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 2021 
– 2027, předpokládaná realizace 
nejpozději do konce roku 2027 

PZKO_2020
_P_16 

Technická 
opatření 
k rozvoji 
veřejné 
hromadné 
dopravy 

V Rožnově p. R. se nachází jedna vlaková trať spojující město s okolními vesnicemi a Valašským Meziříčím, rozšíření vlakové trati nepřipadá v úvahu. 
Vzhledem k velikosti města se zde nenachází a ani nejsou plánovány tramvajové ani trolejbusové trati. 

PZKO_2020
_P_17 

Omezení 
resuspenze z 
dopravy 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Úklid a údržba 
komunikací 

 Blokové čištění ulic – plošné 
čištění chodníků i silnic (jarní 
a podzimní úklid) 

 Další úklid (mimo zimní 
období) – čištění 
nejfrekventovanějších úseků 
– interval čištění 3-4 týdny 

 Kropení silnic při teplotách 
nad 300 C 

Odbor správy majetku Vlastní finanční 
zdroje města 
(zařazeno 
v rozpočtu na rok 
2022) a také 
v následujících 
letech 

průběžně 
 
 

Revitalizace zeleně 
oblast 1. máje 

 Liniové výsadby podél ulic – 
(107 ks stromů, stovky keřů) 

Odbor správy majetku Vlastní finanční 
zdroje města 
zařazeno v rozpočtu 
města na rok 2022, 
dotace z OPŽP 

4. kvartál 
2021 – 4. 
kvartál 2022 

Výsadba zeleně 
podél ulic 
Svazarmovská, 
Oděská, Valašská a 
centrální osy 
sídliště Koryčanské 
paseky 

Výsadba platanů, plnokvětých třešní, 
úzkokorunných okrasných třešní a 
javorů v rámci komplexního projektu 
Revitalizace sídliště Koryčanské 
paseky (rozděleno na 6 částí) 
Projektová dokumentace pro část A 
Stavební povolení pro část A 
 

Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců, 
náklady na 
projektovou 
dokumentaci vlastní 
finanční zdroje 
města 

2. kvartál 
2022 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

Žádost o dotaci a následná realizace  Odbor strategického rozvoje a 
projektů, Odbor investic 

Realizace akce je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 2021 
– 2027, předpokládaná realizace 
nejpozději do konce roku 2027 

PZKO_2020
_P_18 

Emisní 
požadavky 
na lodě v 
kotvištích 

Toto opatření je pro Rožnov p. R. nerelevantní, na území města se nevyskytuje žádné kotviště lodí. 

PZKO_2020
_P_19 

Omezení 
větrné eroze 

Podle mapového portálu https://mapy.vumop.cz/ z hlediska větrné eroze a kritéria ohroženost podle katastrálního území je Rožnov pod Radhoštěm 
v nejnižší kategorii ohroženosti. Podle LPIS se v Rožnově nachází několik půdních bloků, které jsou zařazeny jako půdy ohrožené větrnou erozí, 
opatření na řešení problematiky eroze u daných půdních bloků jsou dána v rámci samotného LPIS např. jsou zde dány konkrétní požadavky na osevní 
plán apod. 

PZKO_2020
_P_20 

Snížení 
potřeby 
energie 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Revitalizace 
bytového domu 
Moravská 
 

 Zateplení fasády 
 Zateplení stropu 
 Předpokládaná úspora 22,75 

% energie 

Odbor správy majetku Dotace IROP, 
finanční zdroje 
města (zařazeno 
v rozpočtu města 
na rok 2022) 

2. - 4. kvartál 
2022 

Rekonstrukce 
kotelny Radnice  

 Výměna atmosférického 
kotle za kotel kondenzační 

 Rekonstrukce prostor a 
technologií 

 Celková předpokládaná 
úspora 21 % energie 

Odbor správy majetku  Dotace OPŽP, 
finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

2. - 4. kvartál 
2022 

Snížení energetické 
náročnosti budov 

Projektová příprava MŠ Koryčanské 
paseky a ZŠ Záhumení 
 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – energetik města 

Finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

1. – 4. 
kvartál 2022 

Drobná úsporná opatření 
 Výměna termostatických 

hlavic v budovách škol 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – energetik města 

Finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

1.– 4. kvartál 
2022 
následující 
roky 
obdobná 
opatření 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

EPC Projekt 
energetické úspory 
se zárukou 

Příprava 
 Výběr dodavatele 

 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – energetik města 

Finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

2021 -  2. 
kvartál 2022 

Realizace 
 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – energetik města 

Finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

3. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2032 

Výstavba 
kulturního centra 
v pasivním 
standartu 
 

 Zateplení střech a stěn 
budovy 

 Vytápění a chlazení 
tepelným čerpadlem 

 Vzduchotechnika 

Odbor investic Dotace z OPŽP, 
dotace z Krajského 
úřadu Zlínského 
kraje, dary místních 
firem, vlastní 
finanční zdroje 
města, bankovní 
úvěr 

2. kvartál 
2022 - 4. 
kvartál 2023 

Rekonstrukce a 
přístavba knihovny 

 Výstavba spojovacího vikýře 
a jeho zateplení 

 Nová hliníková okna a 
prosklená stěna Uw = max 
1,2 W/m2, nový střešní výlez 
Uw = max 1,4 W/m2 

 Rekonstrukce světlíku – 
komůrkový polykarbonát Uw 
= max 1,4 W/m2 

 Přístavba knihovny 
v pasivním standardu 

 

Odbor investic Dotace z OPŽP, 
dotace z Krajského 
úřadu Zlínského 
kraje, vlastní 
finanční zdroje 
města, bankovní 
úvěr 

2. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

PZKO_2020
_P_21 

Omezování 
prašnosti ze 
stavební 
činnosti 

Obec 
(ORP) 
Rožnov 
p. R. 

Přísnější kontrola 
realizací staveb 
 
 

Přísná kontrola velkých staveb 
 Dojde k opakované 

namátkové fyzické kontrole 
staveb „Výstavba kulturního 
centra“ a „Rekonstrukce a 
přístavba Knihovny“ 

Odbor životního prostředí – 
referent ochrany ovzduší 

Osobní náklady 
referentky ochrany 
ovzduší 

2. kvartál 
2022 – 4. 
kvartál 2023 

Důsledné stanovování podmínek 
k omezování prašnosti ze stavební 
činnosti 

 Důraz na opatření ke snížení 
prašnosti v rámci 
koordinovaných stanovisek 
dle § 11 zákona o ochraně 
ovzduší a kontrola 
dodržování těchto 
stanovených podmínek 

Odbor životního prostředí – 
referent ochrany ovzduší 

Osobní náklady 
referentky ochrany 
ovzduší 

průběžně 

PZKO_2020
_P_22 

Zpevnění 
povrchu 
nezpevněnýc
h komunikací 
a zvyšování 
podílu zeleně 
v obytné 
zástavbě, 
omezení 
prašnosti 
z odkrytých 
ploch a 
deponií 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Zeleň u nového 
kulturního centra 

 Výsadba stromů (celkem 23 
ks stromů - stromořadí 
v parkovišti, solitérní stromy, 
dosadba stromů podél 
oplocení) 

 Výsadba trvalek (záhony 
v podrostech stromů, 
samostatné záhony, bylinný 
extenzivní trávník) 

 Zelená střecha (extenzivní 
střešní zahrada – především 
rostliny rodu Sedum) 

Odbor investic Financování je 
shodné jako u 
aktivity Výstavba 
kulturního centra  

3. - 4. kvartál 
2023 

Zeleň u knihovny  Výsadba stromů (10 ks 
stromů) 

Odbor investic Financování je 
shodné jako u 
aktivity 

1.- 3. kvartál 
2023 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

 Výsadba živého plotu (198 ks 
habr obecný) 

 Trvalkové záhony (3342 ks 
různých druhů rostlin) 

 Zelená střecha 

Rekonstrukce a 
přístavba knihovny 

Přírodní zahrada 
v MŠ Radost 

 Výsadba habrového živého 
plotu (94 ks) 

 Výsadba kvetoucích keřů (31 
ks) 

 Lískoviště s podrostem 
barvínku (5 ks líska, 168 ks 
barvínek) 

 Javor klen (1 ks) 
 Vřesoviště s jalovci (162 ks 

vřes, 5 ks jalovec 
 Výsadba bylin (972 ks 

různých druhů trvalek a 
travin) 

Odbor investic Dotace SFŽP, 
finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

4. kvartál 
2021 – 2. 
kvartál 2022 

Výsadby v rámci 
Rekonstrukce 
Náměstí 1. máje 

Řešeno v rámci komplexního projektu 
Rekonstrukce Náměstí 1. máje 
(projektová příprava) 

 Výsadba stromů dřezovce 
trojtrnného v centrální části 
náměstí, doplnění o 
cibuloviny a letničky 

 Trvalkové záhony 

Odbor investic Osobní náklady 
zaměstnanců 
úřadu, Náklady na 
zpracování 
dokumentace - 
vlastní zdroje 
města (zařazeno 
v rozpočtu 2022) 

2. - 4. kvartál 
2022 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

Žádost o dotaci a následná realizace  Odbor strategického rozvoje a 
projektů, Odbor investic 

Realizace akce je závislá na 
vypisovaných dotačních titulech 
v novém programovém období 
2021- 2027, předpokládaná 
realizace nejpozději do konce roku 
2027 

PZKO_2020
_P_23 

Územní 
plánování 

Obec 
Rožnov 
p. R. 

Nový územní plán 
(ÚP) Rožnova pod 
Radhoštěm 

Průzkumy a rozbory Odbor strategického rozvoje a 
projektů – oddělení územního 
plánování 

Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců, 
náklady na 
zpracování 
dokumentů - vlastní 
finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

3. kvartál 
2021 – 2. 
kvartál 2022 

Zadání ÚP – v zadávací dokumentaci 
bude kladen důraz na: 

 Vymezení plochy pro 
fotovoltaickou elektrárnu 

 Snížení přepravních kapacit 
u průmyslového areálu  

 Zapracování koncepce 
hromadné dopravy (vychází 
z PUM) 

 Umisťování obytné zástavby 
v souladu s hygienickými 
předpisy (neumisťování této 
zástavby k dopravně 
zatíženým komunikacím) 

 Navržení cyklopropojení 
města tzv. Rožnovská 
cyklošvestka (vychází z PUM) 

Odbor strategického rozvoje a 
projektů – oddělení územního 
plánování 

Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců, 
náklady na 
zpracování 
dokumentů - vlastní 
finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

1. kvartál 
2023 
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Kód 
opatření 

dle PZKO1 

Název 
opatření dle 

PZKO 

Gesce 
dle 

PZKO 

Způsob naplnění opatření 
Náklady, zdroje 

financování 
Termín 
splnění 

Aktivita Dílčí kroky Interní gesce2 

 Navrženy další plochy sídelní 
zeleně 

 Zastavitelné plochy řešeny 
formou územních studií (ty 
neumožňují stavbu ve volné 
krajině) 

Návrh ÚP Odbor strategického rozvoje a 
projektů – oddělení územního 
plánování 

Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců, 
náklady na 
zpracování návrhu 
ÚP -  vlastní 
finanční zdroje 
města (zařazeno do 
rozpočtu města na 
rok 2022) 

1.  fáze - do 9 
měsíců od 
zadání ÚP – 
konec 2023 
 
2. fáze – 
veřejné 
jednání 2024 
- 2025 

Vydání ÚP opatřením obecné povahy Odbor strategického rozvoje a 
projektů – oddělení územního 
plánování 

Osobní náklady 
stávajících 
zaměstnanců 

2025 

 

Metodická pozn.: Výše uvedené dílčí kroky „ověření stavu zdrojů dle KTSP“ a „Řešení sporných případů“ vztahující se k ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, jsou na základě § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výkonem přenesené působnosti. V tomto rozsahu je tedy 

obecní úřad povinen postupovat v souladu s postupy pro výkon přenesené působnosti stanovenými zákonem o obcích, tedy bez autoritativní ingerence do výkonu 

přenesené působnosti při výkonu působnosti samostatné. Pobídka k realizaci výše uvedených dílčích kroků v rámci výkonu svěřené přenesené působnosti může mít tedy 

formu doporučení, nikoliv pokynu či úkolu, jako je to možné u zbylých dílčích kroků, které nemají charakter výkonu přenesené působnosti. Tuto poznámku uvádíme pro 

upřesnění charakteru jednotlivých činností uvedených ve výše označených dílčích krocích a též z důvodu, že obsah časového plánu není způsobilý měnit charakter výkonu 

přenesené působnosti svěřené na základě zákona o ochraně ovzduší, výkonu samostatné působnosti a jejich vzájemné fungování.  

 


