
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 13

Datum zasedání: 12. 7. 2021

Místo zasedání: zasedací místnost na MěÚ Rožnov p. R

Předsedající: Ing arch Karel Janča

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

Omluveni: Jiří Koleček
Přizvané osoby: Ing. arch. Horký

Začátek zasedání: 16.30 hodin

Program jednání:

Program:
1. Úvodní náležitosti, usnášeníschopnost
2 Organizační záležitosti
3 Záměr výstavby průmyslového areálu mezi I/35 a řekou Bečvou
4. Vstupní objekt do nového areálu Kolibiska NMvP VMP u Jurkovičovy rozhledny
5 Ostatní

Rozprava k jednotlivým bodům a jejich závěry, usnesení

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

2. Organizační záležitosti

3. Záměr výstavby průmyslového areálu mezi I/35 a řekou Bečvou
Architekt města představil stavební komisi dvě investiční akce.

-Záměr firmy Innovative Sensor Technology, s.r.o., Televizní 2615, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm (dále jen „IST“)
Předmětem záměru je nová výrobní hala o zastavěné ploše 3936 m2, dále stavební a inženýrské 
objekty svým účelem související s halou. V areálu je navrženo parkoviště pro osobní vozidla, v počtu 
139 parkovacích míst. Komunikace nutná pro napojení řešeného území na komunikaci I/35 není 
součástí posuzovaného záměru.

-Záměr firmy LRC & partner s.r.o., Bučiska 617, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm (dále jen 
„LRC“)
Předmětem záměru je:
Obchodní zóna (SO 253, SO 254, SO 255, SO 256)
Výrobní zóna 1 (část SO 257 Komunikace a zpevněné plochy)
Výrobní zóna 2 (část SO 257 Komunikace a zpevněné plochy)
Předmětem záměru je obslužná komunikace, nutná i pro napojení areálu IST na komunikaci I/35

Součástí řešení obou záměrů je řešení dešťových vod se zaústěním do řeky Bečvy a komunikační 
napojení na cyklostezku podél řeky Bečvy. Komunikační napojení na silnici I/35 je řešeno společnou 
obslužnou komunikací vedoucí západně a jižně po obvodu řešeného území.
O obou záměrech bylo diskutováno. Jedná se o poslední zastavitelné plochy pro průmyslovou výrobu 
v rámci územního plánu města. Stavební komise podporuje průmyslovou výstavbu ve městě a záleží jí 
na jejím kvalitním provedení, je si vědoma, že se jedná o jedny z mála pozemků vhodných pro tento 
účel. Jedná se o pozemky přímo u vjezdu do města, v exponované poloze, se složitou dopravní 
situací



Komise doporučuje:
-předložené řešeni se zabývá jen vlastními potřebami, nezabývá se koncepčním řešením v daném 
místě
-vzhledem ke značné velikosti řešeného území a návaznosti na hlavní dopravní tepnu 1/35 
procházející městem si záměr zaslouží řešení formou komplexní studie vč. ostatních ploch s tímto 
funkčním využitím (od Zuberského potoka až po areál Elektro Pavlica)
- stávající situace v místě, rozloha, význam a poloha plochy v návaznosti na komunikaci 1/35 si 
zaslouží koncepční dopravní řešení celého území, tedy řešit celý dopravní úsek komplexně. Místo 
několika vjezdů do předmětného území usilovat o realizaci společného kapacitního vjezdu pro celou 
průmyslovou zónu tak, aby zde vznikla jedna centrální vjezdová komunikace, která nebude zhoršovat 
již tak složitou dopravní situaci při vjezdu/ výjezdu z města s nemalým počtem sjezdů bez 
odbočovacích (hlavně levých), či připojovacích pruhů
-záměr vyvolá významný nárůst všech druhů dopravy v daném místě (1000 zaměstnanců a další 
nemalý počet zákazníků, zásobování aj.), mimoautomobilovou dopravu nelze řešit jen (jednou větví) 
napojením na již přetíženou stávající cyklostezku
- jelikož se jedná o poslední volné plochy pro tento druh výstavby, funkční využití areálu LRC 
navrhnout jen pro průmyslovou výrobu, je žádoucí prověřit možnost realizovat objekty jako vícepatrové
- obchodní činnost náročná na plochu je zde sice možná, ale z hlediska dostatečně naplněné kapacity 
obchodních ploch ve městě je zde nevhodná, plochy jsou přednostně vymezeny pro rozvoj průmyslu, 
ne obchodních parků
-doporučujeme objekty v areálu LRC umístit dle stavební čáry vytvořené stávající zástavbou a 
navazujícím navrhovaným objektem IST, v prostoru u silnice I/35 navrhnout zeleň
-v areálu LRC nutno doplnit zeleň také na parkovacích a zpevněných plochách, a zmírnit tak 
přehřívání zpevněných ploch v letních obdobích, možnost využití zelených střech a dále doplnit 
zázemí pro cyklisty
-z důvodu bezpečnosti sloučit napojení na cyklostezku obou areálů do jednoho napojení, které bude 
umístěno v přehledném úseku cyklostezky
-respektovat krajinnou zeleň dle územního plánu města, tvořící pásmo podél řeky Bečvy
-zabývat se kvalitním architektonickým řešením objektů
-vzhledem v kontextu okolí a velikosti města je ke zvážení také nutnost (mohutných) reklamních 
pylonů

Hlasováno: 4-0-0

4. Vstupní objekt do nového areálu Kolibiska NMvP VMP u Jurkovičovy rozhledny
Dalším bodem programu byla informace o navrženém vstupním objektu u Jurkovičovy rozhledny 
v místě stávající nádrže na vodu. Vstupní objekt bude sloužit pro vstup do nového areálu Kolibiska, 
jehož výstavba nad Valašskou dědinou je v režii NMvP, Valašského muzea v přírodě.

Závěr:
Komise bere informaci o vstupním objektu do areálu Kolibiska na vědomí.

5. Ostatní
Komise diskutovala o investičních akcích města:
-nový územní plán města
-revitalizace sídliště Koryčanské Paseky
-studie na Tyršově nábřeží, návrh ozelenění- aleje Nábřeží Dukelských hrdinů 
-kontejnerové stání pro tříděný odpad a trafostanici na Pivovarské ulici

Konec zasedání: 18.45 hodin

Zapsal:

Přílohy: Prezenční listina

Zápis ověřil Ing. arch. Janča.

Ing. Žatková

o


