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Příloha č. 1: Úloha krajských orgánů při koordinaci rozvoje krajů 

 

 

 

 

 

Zdroj: ÚLOHA KRAJSKÝCH ORGÁNŮ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA O 
PODPOŘE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. [online]. [20. 4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.dhv.cz/regstrat/SRR/Svazek%206/Svazek%206_files/image004.gif 
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Příloha č. 2: STRUKTURA STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014–

2020 

 

Zdroj: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Strategie regionálního rozvoje ČR na 
období 2014–2020. [online]. [20. 4. 2015]. Dostupné z: 
http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-
2020.pdf?ext=.pdf 
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Příloha č. 3: Administrativní mapa ORP Rožnov pod Radhoštěm 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Krajská správa ČSÚ ve Zlíně, Mapy správních 

obvodů. [online]. [20. 4. 2015]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/roznov_pod_radhostem_mapa/$File/7206m01.jp
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Příloha č. 4: Průmyslové zóny v Rožnově pod Radhoštěm  

 

Zdroj: www.mapy.cz. . [online]. [20. 4. 2015]; vlastní zpacování 

http://www.mapy.cz/
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Příloha č. 5: Globální cíl, problémové okruhy a priority stanovené ve Strategii 

města Rožnov pod Radhoštěm na léta 2008-2020 

Zdroj: MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Strategický plán rozvoje města. 

[online]. [20. 4. 2015].  Dostupné z: http://www.roznov.cz/html/soubory/strategicky-

plan/dokumenty/3-navrhova_cast.pdf 
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Příloha č. 6: Řízený rozhovor s místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm – 

Ing. Janem Kučerou 

Po komunálních volbách se z velké části změnilo vedení města, jsou nějaké speciální 

cíle, na které se chcete zaměřit? 

 „Vzhledem k tomu, že jsme nastoupili už do rozjetého vlaku a některá 

rozhodnutí předchozího vedení už nejdou změnit, musíme pokračovat ve 

zvelebování města. V současné době řešíme rekonstrukce parkovišť na 

sídlištích. Současný stav je neudržitelný, aut je příliš a parkovišť málo, proto 

se parkuje často i na místech, kde neprojedou např. sanitky, případně 

hasičská auta a tím dochází k ohrožení i dalších osob. Jinak samozřejmě těch 

věcí, které by si Rožnov zasloužil je mnohem mnohem víc, bohužel jsme 

limitováni finančními prostředky.“ 

V dohledné době dojde k dlouho očekávané rekonstrukci křižovatky „U Janíka“, co 

všechno se bude dít a jaká omezení to znamená pro obyvatele, případně turisty? 

 „Za rekonstrukci křižovatky se bojovalo již dlouhá léta, vzhledem k tomu, že 

silnice I/35 je pod správou státu, nebylo vyloženě v moci města se do 

rekonstrukce vrhnout. Kolem silnice proběhly již přípravné práce – byly 

vykáceny vzrostlé stromy, které bránily ve výhledu a na jejich místě vlastně 

vzniknou nové pruhy. Cesta bude rozšířena ze dvou na čtyři. Toto rozšíření 

má zamezit kolonám, které se zejména ve špičkách tvoří ze směru 

Valašského Meziříčí. Jedna část rekonstrukce již proběhla – byl přidán jeden 

odbočovací pruh a lávka pro pěší. Tím se vyřešily kolony z centra města ve 

směru na Valašské Meziříčí a Frenštát. Jsme velice rádi, že práce již započaly 

a dlouholetý problém se začal řešit. Budeme však muset být trpěliví, zejména 

po dobu rekonstrukce bude průjezdnost horší, bohužel však je třeba něco 

obětovat k tomu, aby nový stav přinesl kýžené ovoce. Až bude vše hotovo, 

počítá se s opětovným vysázením zeleně podél silnice, aby byly 

kompenzovány ztráty.“ 
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K největším příležitostem rozvoje města patří cestovní ruch. Valašské muzeum 

v přírodě je hlavním tahounem zájmu turistů, chystají se nějaké změny, případně 

rekonstrukce na území města, které by potvrdily roli cestovního ruchu, jako hlavního 

taháku pro návštěvníky města? 

 „Ano, je to tak. Město je na existenci a provoz Valašského muzea v přírodě 

velice pyšné. Vždyť jako jedno z mála muzeí mimo území Prahy si dokáže 

svými programy na sebe vydělat a patří k 5 nejnavštěvovanějším muzeím na 

území ČR. V současné chvíli VMP využívá zejména dotací z norských fondů, 

které jsou v poslední době velkou příležitostí pro financování různých projektů. 

Tyhle věci si ale VMP jako příspěvková organizace řeší sama. Město ale 

usiluje ve spolupráci právě s VMP a dalšími poskytovateli cestovního ruchu, 

jako jsou hotely, restaurace a podnikatelé, aby byly zavedeny tzv. balíčky 

služeb. Největším problémem je totiž, že turisté do města zavítají pouze na 

jeden den – navštíví muzeum, mají svou svačinu, stráví tam den a odjedou 

pryč. To bychom chtěli změnit, každá koruna, kterou tady turisté utratí je jen 

dobře. Město chce také udělat mobilní aplikaci, která by upozorňovala na další 

atraktivity v místě a okolí, včetně pořádaných akcí a slevových poukazů. Je 

třeba začít spolupracovat.“ 

A jak je to na území města s průmyslovými zónami? Mám na mysli zejména areál 

Tesly a Loany. Plánuje se rekonstrukce, či stále zůstanou budovy nevyužité? 

 „Průmyslová zóna Tesla je černým puntíkem Rožnova. Město by samozřejmě 

chtělo, aby byl vhodně využit, bohužel však v tomto případě nezmůže moc. 

Vlastníkem většiny budov je totiž firma Energoaqua, která svými nadsazenými 

cenami sítí a médií snižuje konkurenceschopnost místa. Město s majitelem 

vede neustálé diskuse a snaží se o dialog, bohužel zatím neúspěšně. Jako 

jedno z řešení se jeví revitalizace komunikací a vstupních bran do areálu, na 

kterých by město chtělo participovat. Uvidíme do budoucna. K dalším 

možnostem rozvoje se stal v současné době opuštěný areál Loany. Zde jsou 

k dispozici vlastně již připravené prostory pro další podnikání – velké sklady, 

doplněné o kanceláře a výrobní halu. V současné době se areál nepronajímá 
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a hledá se pro něj vhodný nájemník. Průmyslové zóny ve městě nejsou jen 

Loana a Tesla, ale také areál bývalé školního statku v Tylovicích. Zde je velký 

potenciál, v současné době je však limitován nevyhovující dopravní 

infrastrukturou a okolními obyvateli města, kteří se brání možnosti 

rekonstrukce.“ 

K dalším projektům, o kterých se mezi obyvateli mluví, patří rekonstrukce kina, či 

výstavba nové multifunkční haly, co dalšího má město v plánu? 

 „Rekonstrukci kina by si město a konkrétně já velice přál. Budova kina je ve 

špatném stavu, zasloužilo by si celkovou rekonstrukci. Řeší se zcela nová 

podoba – dojde ke zbourání a vystavění nových zdí. Ve tvaru nás limitují 

sklepní prostory a základy, které by bylo škoda nevyužít, proto tvar zůstane 

stejný. Novou multifunkční halu město opravdu potřebuje, vzhledem k tomu, 

že na území města jsou sportovní kluby, které mají úspěchy i v zahraničí je 

třeba k tomu přizpůsobit i infrastrukturu. V současné době již existuje návrh a 

čeká se na vyjednávání se soukromými vlastníky na odkupu parcel a vyjádření 

na změnu územního plánu. V dohledné době se bude muset město zaobírat 

také otázkou sociálních služeb pro zdravotně postižené. Domov Kamarád sice 

poskytuje svým klientům pomoc s každodenními problémy a snaží se o jejich 

rozvoj, bohužel však klienti začínají stárnout a město bude muset vyřešit 

otázku, co bude, až jejich rodiče zemřou a nebudou moct se o ně starat. Ve 

městě totiž chybí prostor pro jejich umístění, s tím souvisí také velký nárůst 

autistů ve Zlínském kraji. Město řeší, jak se k tomuto problému postavit, 

protože každý potřebuje individuální přístup, každému vadí něco jiného, je to 

velice složitá otázka. 

Když byste si měl vybrat Vy, co považujete za největší problém ve městě? 

 „Kdyby bylo jen na mě, tak bych 2/3 rozpočtu města investoval do revitalizace 

sídlišť. Jakmile bude mít město správně dobudovanou i tuto infrastrukturu, 

povede se do města přilákat více mladých lidí, kteří ve městě scházejí. S tím 

souvisí tak úprava územního plánu. Týká se to převážně lokalit pro novou 

výstavbu. Město je územním plánem limitováno, rozvojových ploch není tolik a 
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samozřejmě jim schází inženýrské sítě a doprovodná infrastruktura. Jakmile 

bude město disponovat pozemky, může je nabídnout k nové výstavbě a tím si 

zajistí nový přísun obyvatel.“ 

 


