
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 17

Začátek zasedání: 16.30 hodin

Datum zasedání: 11.04. 2022

Místo zasedáni: zasedací 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. Horký, Ing. Melcher, Ing. arch. Švandelíková, Ing.arch. Bača, Ing. 

Hanzl, Bc. Kovář, Mgr. Petřek , p.Jiroušek

Program jednání:

1. Úvodní náležitosti, usnášenlschopnost
2. Úprava plochy na Masarykově náměstí
3. Nový územní plán Rožnov pod Radhoštěm
4 Stavební úpravy Mateřské školy na Koryčanských Pasekách
5. Přístavba knihovny

Rozprava k jednotlivým bodům a jejich závěry, usnesení:

1. Úvod
Předseda komise zahájil jednání a konstatoval, že komise je usnášení schopná.

2. Úprava plochy na Masarykově náměstí - odstranění betonových truhlíků a stávajících 
stromů.

Na základě požadavku člena komise stavební byli přizváni pracovníci z Odboru správy majetku MěÚ 
Rožnov pod Radhoštěm, aby vysvětlili důvody realizovaných úprav na Masarykově náměstí, tj. 
odstranění stromů a betonových prvků s lavičkami v západní části náměstí. Zodpovědní pracovníci z 
OSM sdělili, že se jednalo o udržovací práce v souladu se strategickým plánem na revitalizaci náměstí 
a v souladu s již projednaným záměrem na výměnu tělesa kašny. Jednalo se odstranění dřevin s 
nevyhovujícím systémem zavlažování spolu s odstraněním betonových vyvýšených kvádrů, tvořící 
truhlíky kolem stromů. Záměrem je, aby dlážděná plocha náměstí tvořila rovinnou plochu včetně 
budoucí nové kašny s vodou tryskající přímo z plochy náměstí. Stromy budou nahrazeny novými 
třešněmi ptačími (kultivar bez plodů, aby náměstí nebylo jimi znečišťováno) a kolem stromů budou 
instalovány opět lavičky ve stejném prostorovém uspořádání.

Usnesení:
Komise byla seznámena s důvody odstranění dřevin a betonových prvků na Masarykově náměstí a 
toto bere na vědomí. Komise doporučuje, aby byla v podobných případech před realizací záměrů na 
veřejných prostranstvích předem informována ještě před realizací stavebních prací.
Komise doporučuje řešit revitalizaci náměstí (jeden z nejvýznamnějších veřejných prostorů města) 
komplexně dle nově vypracované koncepce náměstí, a ne na základě jednotlivých kroků. Obdobně je 
třeba postupovat i u dalších důležitých městotvorných ploch.
Komise dále doporučuje oznámit autorovi původní kašny, že stávající kašna bude z náměstí 
odstraněna.

Hlasováno: 5-0-0

3. Nový územní plán Rožnov pod Radhoštěm
Zpracovatelem nového územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm byla na základě výběrového 
řízení o veřejných zakázkách vybrán Atelier Kontext s.r.o. .Jednatelka firmy Ing. arch. Švandelíková 
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představila členům komise jednotlivé etapy zpracování územního plánu včetně přibližného časového 
harmonogramu. V současné době probíhá první etapa zpracování územního plánu, tj. průzkumy a 
rozbory území s ukončením této etapy duben/květen 2022. Poté budou zahájeny práce na zpracování 
a projednání zadání nového územního plánu. Součástí je také participace s veřejností, která probíhala 
také v minulém týdnu formou dvoudenního jednání s občany a majiteli nemovitostí. Zpracovatelé 
vedou rovněž jednotlivá jednání se subjekty a firmami působícími na území města. Členové komise 
diskutovali o možných řešeních územního plánu. Velkým problémem je v současné době nenaplnění 
zástavby v navržených zastavitelných plochách, proto je nutno hledat možnosti jejich uvolnění a 
poskytnutí nových zastavitelných ploch reálným zájemcům o výstavbu. Dále byly diskutovány dopravní 
problémy ve méstě-parkování a silniční doprava, různá dopravní řešení včetně např. možnosti 
prostředního mostu. Dalším tématem byly průmyslové plochy ve městě, jejich dopravní dostupnost, 
případně jejích navýšení. Následovala diskuse o dalších tématech-zeleň ve městě, územní studie a 
jejich rozsah, regulativy územního plánu, objekty památkové péče apod.

Závěr:
Komise bere na vědomí probíhající práce na zpracování nového územního plánu. Ztotožňuje se 
s názorem, aby byla seznamována s každou další etapou zpracování v průběhu prací před 
dokončením etap a nabízí aktivní přístup při zpracování nového územního plánu města..

4 Stavební úpravy Mateřské školy Koryčanské Paseky

Architekt města seznámil přítomné s návrhy na stavební úpravy Mateřské školy Radost na ulici 
Svazarmovská. V souvislosti s energetickými úsporami budovy je navržena úprava zateplené fasády a 
zateplení střechy budovy s umístěním fotovoltaických panelů. Záměr je zpracován v několika 
variantách řešení fasády. Střešní konstrukce je navržena ve dvou základních variantách-jedná se o 
variantu s ponecháním současné konstrukce krovu, tj. střecha valbová, další variantou je návrh ploché 
střechy, přičemž u ploché střechy by bylo umístění fotovoltaických panelů vzhledem k orientaci stavby 
efektivnější. Členové komise diskutovali o předložených návrzích včetně řešení dělení a barevnosti 
fasády. Na základě diskuse dal předseda komise návrh na usnesení:
Návrh na usnesení:
Komise doporučuje variantu s plochou střechu s umístěním fotovoltaických panelů. U fasády 
doporučuje variantu s pásovými okny, nezvýrazňovat rámy vchodové pasáže (zejména technických 
vstupů).

K tomuto bodu byl podán členem komise protinávrh:
Návrh na usnesení:
Komise doporučuje ponechat tvar střešní konstrukce v původním tvaru, tj. střecha valbová s taškovou 
krytinou.

Hlasováno: 1-4-0 tj. návrh nebyl přijat a následovalo hlasování o původním návrhu.

Usnesení:
Komise doporučuje variantu s plochou střechu s umístěním fotovoltaických panelů. U fasády 
doporučuje variantu s pásovými okny, nezvýrazňovat rámy vchodové pasáže (zejména technických 
vstupů).

Hlasováno: 4-1-0

5. Přístavba knihovny
Pan Jiroušek požádal z vlastního podnětu jako občan obce o účast na jednání stavební komise, 
z důvodu připomínky k projektu přístavby knihovny. Předmětem jeho příspěvku je žádost o změnu 
v projektové dokumentaci týkající se zrušení tzv. průhledu (výřezu v podlahové konstrukci) mezi 
přízemím a prvním patrem v původní části knihovny. Dle jeho názoru má původní městská vila 
architektonickou hodnotu, jež by měla být respektována, a ne rušena funkčně zbytečným a 
narušujícím prvkem. Členové komise diskutovali o tomto podnětu. Architektura je většinou vnímána 
subjektivně, názory na vhodnost nebo přínos jednotlivých částí projektu na přístavbu knihovny se 
mohou lišit. Zmiňovaný prostor se v celkovém pojetí provozu v obou podlažích nyní stává spíše 
komunikační halou zprostředkovávající přístup k dalším „intimnějším1' prostorám, výškové propojení 
těchto prostor (převýšená hala) může v tomto případě nahradit absenci dominantního schodišťového 
prostoru a změnit pojetí vnímání měřítka rodinné vily na budovu občanskou.
Komise v každém případě oceňuje příkladný zájem pana Jirouška o věci veřejné.
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Usnesení:
Komise oceňuje zájem občana o veřejnou stavbu, v tomto případě je však podnět podán pozdě. Je 
nutno respektovat autorský záměr návrhu, výsledek architektonické soutěže s kvalitní porotou, změnu 
celkového schématu provozu budovy. V této fázi realizace projektu komise již nedoporučuje měnit 
projektovou dokumentaci.

Hlasováno: 4-1-0

Konec zasedání: 20:15 hodin

Zapsal: Ing. Žatková .

Zápis ověřil: Ing. arch. Janča.

Přílohy: Prezenční listina
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