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a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace 
vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů    
 
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje :  
Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PUR ),která byla schválena usnesením vlády 
České republiky dne 20. 7. 2009- č. usnesení 929. 
Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření předpokladů k zabezpečení udržitelného rozvoje 
území. V územně plánovací dokumentaci je nutno respektovat rozvojové oblasti a rozvojové 
osy, specifické oblasti a koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury, stanovené 
PUR.  
Je nutno respektovat v PUR stanovené zásady pro rozhodování o změnách v území a úkoly 
pro územní plánování, zejména:        
 

• Priorita (14) 
Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty v území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny...  
 
• Priorita (16) 
Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek... Při řešení ochrany 
hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel 
a hospodářského rozvoje území....  
 
• Priorita (19) 
... Hospodárně využívat zastavěné území....a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesnické půdy) a zachování veřejné zeleně... 
(Přednostně využít proluky v zastavěném území, plochy vhodné pro přestavbu nebo pro 
změnu funkčního využití. Nově navržené plochy pro zástavbu přednostně umisťovat 
v návaznosti na zastavěné území).  
 

• Priorita (20) 
Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter území, umisťovat do co 
nejméně konfliktních lokalit a následně navrhnout potřebná kompenzační opatření. 
Respektovat veřejné zájmy formou důsledné ochrany ..lokalit soustavy Natura 2000, 
mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, CHOPAV, ZPF, PUPFL. Vytvářet územní 
podmínky pro implementaci a respektování ÚSES..., pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny... 
Vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy 
krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
 
• Priorita (22) 
Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(cykloturistiky, lyžařských běžeckých tratí, agroturistiky, poznávací turistiky) při zachování a 
rozvoji hodnot území.  
 
Z důvodu nutnosti řešení problémů z hlediska udržitelného rozvoje území je celé území 
města Rožnov pod Radhoštěm (tj. katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, Hážovice a 
Tylovice) zařazeno do specifické oblasti SOB2 Specifická oblast Beskydy.     
Z PUR vyplývají pro specifickou oblast Beskydy SOB2 tyto úkoly pro územní plánování:   
 
-vytvářet podmínky pro umisťování aktivit spojených s restruktualizací ekonomiky  
-vytvářet podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se Slovenskem  
-vytvářet podmínky pro rozvoj systému přeshraničních tras a cyklistických tras 
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-vytvářet územní podmínky pro rozvoj rekreace  
-vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru    

 
Požadavky vyplývající ze zásad územního rozvoje: 
Zásady územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen ZUR) byly vydány Zastupitelstvem 
Zlínského kraje dne 10.9.2008, č.usnesení 0761/Z23/08.    
 
Pro řešené území vyplývá ze ZUR požadavek na respektování a upřesnění :  
-krajinného celku 5.1. Rožnovsko –krajina zemědělská s lukařením. 
 
Pro řešené území vyplývají ze ZUR tyto limity:  
-chráněná oblast přirozené akumulace vod  
-I.,II., III. , IV. zóna CHKOB 
-svahové deformace  
-půda II. třídy ochrany 
 
Navrhované řešení vyhodnotit z hlediska naplňování priorit  stanovených ZUR a z hlediska 
ochrany a rozvoje přírodních , kulturních  a civilizačních hodnot vymezených v ZUR.         
 
Požadavky vyplývající z dalších dokumentů a širších územních vztahů:  
Z hlediska širších územních vztahů je nutno vyhodnotí požadavky vyplývající pro řešené 
území z následujících dokumentů Zlínského kraje: 
  
-Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje,  Návrhová část, která byla schválena 
zastupitelstvem ZK dne 14.12.2011, č. usnesení 0625/Z18/11. 
 
-Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválený dne 20.10.2004 usnesení č. 
770/Z26/04 na 26.zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje.  
 
-Koncept snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce Zlínského 
kraje (Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých 
organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší ZK, 
vyhlášený nařízením č.1/2005 ze dne 7.11.2005 ).    
 
-Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny.  
 
-Koncepce hospodaření s odpady ve Zlínském kraji, Plán odpadového hospodářství kraje, 
který byl vyhlášen OZV ZK č.2/2004 ze dne 22.9.2004, o vyhlášení závazné části Plánu 
odpadového hospodářství.  
 
-Krajinný ráz Zlínského kraje: kategorizace významných území z hlediska krajinného rázu, 
stanovení citlivosti území a návrh regulativů. 
 
-Plán Povodí Moravy schválený Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 16.9.2009 usnesením 
č. 0163/ZO7/09  a vydaný Nařízením Zlínského kraje č.1/2010 ze dne 17.5.2010 č. usnesení 
0416/R11/10 .  
 
-Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje část Návrh výhledové koncepce 
GD ZK byla schválena Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 23.06.2004 usnesením 
č.656/Z24/04. 
 
V rámci řešení změny územního plánu zohlednit dokument Územní plán Rožnov pod 
Radhoštěm, OOP 04/2011 ze dne  15.12.2011, který je zveřejněn na www.roznov.cz/město 
Rožnov/ územní plán/. 
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Navrhovaná změna nemá dopad z hlediska širších územních vztahů na území sousedních 
obcí.     
 
b) Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů  
 
Územně analytické podklady (dále jen UAP), pořízené pro správní území města Rožnova 
pod Radhoštěm jsou výchozím podkladem pro řešení návrhu zadání změny č.1 územního 
plánu Rožnov pod Radhoštěm.   
UAP obsahují tyto výkresy:  
-výkres limitů využití území 
-výkres hodnot území  
-výkres záměrů v území  
UAP jsou k dispozici na veřejném portálu na  adrese http://juap.kr-zlinsky.cz/.  
 
U všech lokalit, které jsou předmětem změny, vyplývají  z UAP požadavky  respektovat limity 
využití v území a hodnoty v území. 
 
c) Požadavky na rozvoj území města   
 
Změnou č.1 bude řešeno rozšíření zastavitelného území města Rožnova pod Radhoštěm, 
dále bude aktualizováno zastavěné území. 
Změna č.1 ÚP Rožnov pod Radhoštěm bude zahrnovat lokality, schválené na zasedání ZM 
dne 17.4.2012 pod.č.usnes.X/9 , dle následující tabulky:           
  
 

 
Lokalita      
Žadatel  

 
Současný 
stav 

 
Navrhovaný stav 

 
Katastrální území  
Parcelní čísla  

1. 
Horní Paseky 
Sladské I 
A.Kačabová   

Plochy  
krajinné 
zeleně K 

Plochy bydlení 
individuálního 
(dále jen BI)  

Rožnov pod Radhoštěm  

2. 
Za Hotelem 
AGH  
S.Hrstka 

Plocha silniční 
dopravy DS 

Plochy smíšené 
obytné městské 
SO2 

Rožnov pod Radhoštěm   

3 
Dolní Paseky  
U střelnice  I 
Z.Marinič 
R.Habartík 
J.Vašek 
R.Vašek 
J.a E.Zemanovi 
J.a I.Štuskovi 
J.Svaková 
M.Štruncová 
B.Trčka 
R.Chlebovský 
I.Kurnik 
 

Plocha 
krajinné 
zeleně  K 

Plochy BI  Rožnov pod Radhoštěm 
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4. 
Paláčkův mlýn 
Fa Holven s.r.o. 

Plocha silniční 
dopravy DS 

Plochy smíšené 
obytné městské 
SO.2   

Rožnov pod Radhoštěm 

5. 
Na Láni 
Z.Majer 

Plochy 
zemědělské Z 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

6. 
Horní Paseky 
L.Dratva  

Plochy lesní L 
(dle stavu se 
jedná o 
bezlesí) 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

7. Kulišťákova 
ul. 
O.Mikunda 

Plocha silniční 
dopravy DS-
VPS 

Plochy BI Tylovice 
 
 
 

8. 
Pod skládkou 
Město Rožnov  

Plochy 
krajinné 
zeleně K 

Plochy občanské 
vybavenosti 
specifických forem 
O*-psí útulek  

Rožnov pod Radhoštěm   

9. 
Tylovické  
Horečky I 
K.Krotkovský  

Plochy 
přírodní P 
(biocentrum) 

Plochy individuální 
rekreace-
zahrádkáření  RZ* 

Tylovice  

10. 
Tylovické 
Horečky II 
H.Krotkovská 

Plochy 
přírodní P 
(biocentrum) 

Plochy individuální 
rekreace-
zahrádkáření RZ* 

Tylovice 
 

11. 
Chlacholov 
L.Zetková   

Plochy 
zemědělské Z 
 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  
 
  

12. 
U Kantorka 
P.a H. 
Plandorovi  

Plochy 
zemědělské Z 
 
 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

13. 
Kramolišov-nad 
zahrádkami 
J.a Z. Śimurdovi 

Plochy 
individuální 
rekreace-
zahrádkářské 
osady RZ 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

14.  
Sladské II 
V.Krkoška  

Plochy 
krajinná zeleň 
K a plochy 
lesní  L 
(stávající stav 
je bezlesí) 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

15.  
U starého 
hřbitova 
T. Jeřábek  
 

Plochy 
hromadné 
rekreace RH 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

16. 
Tylovické 

Plochy 
přírodní P 

Plochy BI Tylovice 
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Horečky II 
J.Křížová  

(biocentrum) 

17. 
U střelnice II 
C.Kročil 

Plochy 
krajinné 
zeleně K 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

18. 
Hážovice 
P.Bolek  

Plochy 
zemědělské Z 

Plochy BI Hážovice  

19. 
U bývalého 
statku I 
L.Kohout 

Plochy drobné 
výroby a 
výrobních 
služeb VD 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

20. 
Horní Paseky 
Bačová 
J.Slovák  

Krajinná zeleň 
K 
 
 
 

Plochy smíšené 
obytné vesnické 
SO.3 

Rožnov pod Radhoštěm  

21. U bývalého 
statku II 
P.Pavelka  

Plochy 
průmyslové 
výroby a 
skladů VP a 
plochy drobné 
výroby a 
výrobních 
služeb VD  

Plochy  BI Rožnov pod Radhoštěm  

22. 
U bývalého 
statku III 
H.Vaňková  

Plochy 
průmyslové 
výroby a 
skladů VP a 
plochy drobné 
výroby a 
výrobních 
služeb VD 

Plochy   BI  Rožnov pod Radhoštěm   

23. 
U Sladského 
potoka I 
M.a 
M.Vahalíkovi 

Plochy 
zemědělské Z 
(ve 
skutečnosti 
stávající RD) 

Plochy smíšené 
obytné vesnické 
SO.3 (legalizace 
stávajícího stavu) 

 
Rožnov pod Radhoštěm  

24.. 
U Sladského 
potoka II 
M.Vahalíková  

Plochy 
zemědělské Z 

Plochy smíšené 
obytné SO.3 

Rožnov pod Radhoštěm  
 

25. 
 Uhliska  
 A.Lesný 
zastoupený 
Ing.K. 
Vojkůvkou 
 

Plochy 
zemědělské Z 

Plochy BI Rožnov pod Radhoštěm  

26.  
Láz 
D.Válková  

Plochy 
zemědělské Z 

Plochy BI 
 
 
 

Rožnov pod Radhoštěm   
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27. 
Pivovarská 626  
Rožnov p.R. 
T. Kupčík  

Plochy 
průmyslové 
výroby a 
skladů VP 

Plochy smíšené 
obytná polyfunkční 
SO.4 

Rožnov pod Radhoštěm       

 
 
d) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a 
koncepci uspořádání krajiny)  
 
Urbanistická koncepce změny č.1 bude řešena v návaznosti na územní plán  Rožnov pod 
Radhoštěm. 
 
1. Navrhované plochy prověřit z hlediska funkčního využití území, celkové koncepce 
využívání území, rozsahu a velikosti navrženého území, tvaru lokality. Prověřit vzájemné 
vztahy k okolním funkcím. 
 
2. Stanovit podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití ve vazbě na vydaný 
územní plán. V  případě nutnosti navrhnout i jiné  plochy s rozdílným způsobem využití.     
 
3. V rámci změny č.1 bude aktualizováno zastavěné území města .  
 
e) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury 
 
 
Prověřit řešení dopravní infrastruktury u  lokalit č. 2, 4 a 7, kde je navrženo zrušení 
dopravního propojení ( zařazené  mezi veřejně prospěšné stavby).. Řešení nutno prověřit a  
řádně odůvodnit.    
 
Navrhnout dopravní obslužnost u nových lokalit, posoudit stávající dopravní napojení a 
navrhnout popř. úpravy ve vazbě na koncepci založenou vydaným územním plánem.  
 
Navrhnout  řešení technické infrastruktury pro nové lokality ve vazbě na koncepci založenou 
vydaným územním plánem, posoudit stávající inženýrské sítě a popř. navrhnout jejich 
prodloužení.    
U lokality č.26 (Láz) navrhnout plochu veřejného prostranství , umožňující  umístění 
obousměrné komunikace  dle vyhl.č.501/2006 Sb.,§ 22, odst.2,3.        
 
 
f) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot v území 
 
Na území města se nachází nemovité kulturní památky včetně ochranných pásem  -  
ochranné pásmo  kostela Všech Svatých, dále ochranné pásmo Národní kulturní památky 
Valašského muzea v přírodě.  
Celé území města leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a je také součástí CHOPAV 
Beskydy. Část území města se nachází v území Natura 2000. 
 
Vzhledem k tomu je nutno u jednotlivých lokalit prověřit jejich řešení s ohledem na tato 
omezení.  
 
g) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace   
Ve změně č. 1 není uplatněn požadavek na vymezení veřejně prospěšných staveb , veřejně 
prospěšných opatření ani asanací.  
 
h) Další požadavky, vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky 
na  ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany 
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ložisek   nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a 
jinými  rizikovými přírodními jevy)  
 
Ochrana veřejného zdraví  
Vyhodnotit dopad navrhované změny z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví.   
 
Požadavky na civilní obranu a bezpečnost státu 
Dle potřeby vyhodnotit dopady navrhované změny z hlediska požadavků civilní ochrany, 
obrany a bezpečnosti státu v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně 
plánovací dokumentace.  
 
Ochrana ložisek nerostných surovin 
Respektovat chráněná ložisková území zemního plynu a výhradní ložisko černého uhlí 
Frenštát –západ.nacházející se v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm . Pokud jednotlivé lokality ve 
změně č.1  zasáhnou  do těchto ploch chráněných ložiskových území a dobývacího prostoru, 
je nutno respektovat podmínky ochrany vyhlášených území a prostorů.   
       
Ochrana před povodněmi 
Předmětné lokality se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území řeky Bečvy.  
 
i) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území  
 
1.Vyhodnotit důsledky navrhovaného řešení na ZPF ve vztahu k zásadám a povinnostem 
stanoveným v § 4 zákona č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF a postupům podle § 3 a 4 vyhlášky 
MŹP č.13/1994 Sb., prokázat zda nedojde k ovlivnění hydrogeologických a odtokových 
poměrů v území a ovlivnění sítě stávajících melioračních zařízení a území. Posoudit dopad 
navrhovaných změn na obhospodařování okolních pozemků a zajistit zvýšenou ochranu u 
pozemků, které jsou dle kvality půdy zařazeny do I.a II. třídy ochrany z ZPF. 
 
2. Respektovat požadavky na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území dle 
podmínek stanovených pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití.  
 
3. U lokalit  č. 9, 10 a 16 prověřit zásah do ÚSES, tento  je nutno minimalizovat , případně 
navrhnou opatření k minimálnímu narušení tohoto ekosystému.  
 
4. U lokality č.3 U Střelnice může dojít ke střetu zájmů stávající střelnice a plánované 
zástavby rodinných domů. Řešení nutno prověřit a řádně odůvodnit.   
 
 
j) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na 
obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu města v rozvojové oblasti a rozvojové ose           
 
Nově navržené plochy pro jednotlivé urbanistické funkce budou vymezeny jako zastavitelné 
území. Případně navrhnout plochy přestavby..  
  
k) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn 
jejich využití územní studií. 
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu není tento požadavek není ve změně č.1 uplatněn.   
 
 
l) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro  
rozhodování o změnách  jejich využití stanoveny regulačním plánem. 
 
Vzhledem k charakteru a rozsahu nejsou tyto požadavky ve změně č.1 uplatněny. 
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m) Požadavky na vyhodnocení vlivů změny č.1 územního plánu na udržitelný rozvoj 
území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na 
zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.  
 
Návrh zadání není dosud projednán s dotčenými orgány a tím není známo, zda bude 
uplatněn požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivu na životní prostředí. Po 
projednání s dotčenými orgány a vyhodnocení jejich stanovisek  bude zadání o tuto 
problematiku doplněno.  
 
n)Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavku na zpracování 
variant. 
 
Ve změně č.1 územního plánu není požadavek na zpracování konceptu uplatněn. 
Změna bude řešena bez zpracování konceptu, po schválení zadání bude zpracován návrh 
změny.    
 
o) Další požadavek na obsah územního plánu a požadavky na obsah jeho odůvodnění 
včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 
            
1.Změna č.1 územního plánu bude vypracována dle  zákona č.183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb. 
územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti  včetně přílohy č.7 této vyhlášky a v souladu vyhláškou 
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, a rovněž i s ostatními právními 
předpisy, které se na řešenou problematiku vztahují.         
 
2.Výkresy grafické části návrhu a odůvodnění budou zpracovány nad mapovým podkladem 
v odpovídajícím měřítku. Budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku a legendu 
grafických značek shodnou s vydaným ÚP Rožnov pod Radhoštěm. Výkresy budou 
obsahovat jen nově doplněné územní prvky, event. Rušené územní prvky –tzn. jen to co 
nově vydává ZM. Označení jednotlivých lokalit bude navazovat na vydaný územní plán.      
 
3.Návrh bude vyhotoven ve čtyřech výtiscích, dále bude 1 x  předán digitální záznam na  CD 
nosiči  ( další podrobné požadavky na zpracování budou  formulovány ve smlouvě o dílo).  
 
4. V průběhu zpracování návrhu bude projektant konzultovat v rozpracovanosti návrh 
s pořizovatelem formou  nejméně jednoho výrobního výboru. Projektant poskytne odborný 
výklad  na  veřejném projednávání návrhu změny č.1 .   
 
5.Dokumentace návrhu bude v souladu s metodiku danou Krajským úřadem Zlínského  kraje 
pro digitální zpracování územně plánovací dokumentace.   

  
6. Po vydání změny č.1 územního plánu zastupitelstvem města bude vypracován územní 
plán zachycují právní stav po vydání změny.  
 
 
 
 
Příloha č.1: 
Lokality se zakreslením řešeného území     


