
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 18

Datum zasedání: 14.06.2022

Místo zasedání: obřadní místnost na MěÚ Rožnov p R.

Předsedající: Ing. arch. Karel Janča

Přítomní členové: Ing. arch. Baroš, Ing. arch. Kramoliš, Jaromír Koryčanský, Jiří Koleček

Omluveni: 
Přizvané osoby: Ing. arch Švandelíková. RNDr. Svoboda

Začátek zasedání: 15.00 hodin

Program jednáni:

Členové stavební komise se sešli na společném jednání (semináři) se zpracovateli nového územního 
plánu, které bylo určeno pro zastupitele města a stavební komisi. Programem jednání byly průzkumy 
a rozbory a zadání nového územního plánu.

1. Nový územní plán Rožnov pod Radhoštěm, prezentace etapy Průzkumů a rozborů, 
prezentace Návrhu zadání územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

Vedoucí projektantka zpracovatelského týmu nového územního plánu Ing.arch. Švandelíková, Atelier 
Kontext s.r.o., seznámila přítomné s probíhajícími pracemi na novém územním plánu města Rožnova 
pod Radhoštěm.
a) fáze Průzkumy a rozbory
Etapa doplňujících průzkumů a rozborů je před dokončením. Průzkumy a rozbory představují 
souhrnnou analýzu dat potřebných k vytvořeni nového územního plánu, a sloužící jako podklad pro 
jeho zadání. Jedná se zejména o témata:
-podrobný terénní průzkum
-detailní analýzy jednotlivých témat(dopravní a technická infrastruktura, krajina, vodní režim, hygiena 
životního prostředí)
-zjištění záměrů na provedení změn v území-z dokumentací, podkladů, od samosprávy města a 
občanů
-identifikace problémů k řešení v ÚP
Výkresová část obsahuje:
-limity využití území
-kompozice, hodnoty a potenciál území
-vyhodnocení platné ÚPD a ÚPP
-záměry na provedení změn v území
-problémy k řešení v novém ÚP
Textová zpráva obsahuje:
-analýzy a shrnutí všech zjištěných informací
-evidence záměrů na provedeni změn v území
-popis problémů k řešení
-identifikace hlavních témat budoucího rozvoje

b) fáze Návrh zadání nového územního plánu Rožnov pod Radhoštěm
Návrh zadání by měl akceptovat Cíle pořízeni nového územního plánu Rožnov pod Radhoštěm, 
zakotvené ve smlouvě o dílo:
-Zvýšení reálných možnosti zastavěni zastavitelných ploch pro bydleni
-Efektivní využití a rozvoj území pro podnikání
-Otevřenost ÚP
-Uživatelská přívětivost ÚP
-Pozitivní vnímání ÚP veřejností
-Podpora rozvoje modrozelené infrastruktury



Zadáni je koncipováno dle zákona č. 183/2006 Sb, (stavební zákon) tj.přílohy č.6, vyhlášky č.500/2006 
Sb., která určuje osnovu zadání.

Dále bude zadání obsahovat:
-upřesnění požadavků z nadřazených dokumentací-Politiky územního rozvoje ČR, Zásad územního 
rozvoje Zlínského kraje
-základní obecné požadavky na rozvoj města
-konkrétní požadavky (detailní řešení není předurčeno)
-formální požadavky 

členové stavební komise diskutovali se zpracovateli o předložených materiálech Bylo dohodnuto, že 
návrh zadání bude rozeslán všem členům k prostudování a komise se sejde ještě v červnovém 
termínu opět k tomuto tématu.

Konec zasedání: 17.15 hodin
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