
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 16

Začátek zasedání: 16.30 hodin

Datum zasedání: 13.12. 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, Jiří Koleček

Omluveni.
Přizvané osoby: Ing. arch. Horký, Ing. Čtveráček, Ing. Pavlica, p. Heryán

Program jednání:

1. Úvodní náležitosti, usnášeníschopnost
2 Bytový dům na ulici Palackého (za přítomnosti pana Heryána)
3. Úpravy studie sídliště Koryčanské Paseky
4 Křižovatka Nádražní-Videčská
5 Nákup a využití objektu České Pošty

Rozprava k jednotlivým bodům a jejich závěry, usnesení:

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

2. Bytový dům na ulici Palackého
Na základě požadavku zjednání komise dne 7.9.2021 byl přizván investor bytového domu, který 
představil komisi svůj záměr. Projektová dokumentace řeší bytový dům na ulici Palackého. BD je 
umístěn na části plochy současného tržiště, na hranici s ulicí Palackého a boční uličkou pro pěší 
spojující ulice Palackého a Čechova. Projekt řeší třípodlažní objekt s parkováním pro 6 osobních 
automobilů. Kvůli návaznosti na sousední stavební pozemky jsou štítové stěny řešeny bez okenních 
otvorů. Půdorys objektu kopíruje majetkovou hranici parcel ve vlastnictví investora a vytváří mírně 
zalomený oblouk. V místě oblouku vzniká zúžený profil bezprostředně navazující uličky.

Členové komise diskutovali nad předloženou dokumentací. Komise podporuje výstavbu domů v centru 
města, a uvědomuje si složitost procesu. V takto důležitém a exponovaném místě však považuje za 
nezbytné kvalitní projektování s výslednou kvalitní architekturou. Je třeba si také uvědomit, že jde o 
novou hmotu, která zásadně ovlivní stavební vývoj v daném místě.

Usnesení:

1. Tento návrh svou kvalitou neodpovídá důležitosti exponovaného místa v bezprostředním 
centru města

2. Komise doporučuje odstranit zakřivení půdorysné stopy a pokračovat v rovné linii stavební 
směrem k ulici Čechova tak aby nedošlo ke zúžení profilu uličky. Tímto bude vytvořena 
logická uliční čára i pro navazují výstavbu. .

3. Komise doporučuje pracovat s akcentem nároží

Hlasováno: 5-0-0

3. Úprava studie revitalizace sídliště Koryčanské Paseky •
Ing.arch. Horký informoval přítomné o projednávaném návrhu studie sídliště Koryčanské Paseky. Po 
veřejném projednání byly projednány připomínky občanů v oblasti dopravy a parkování, revitalizace 



zeleně, rozvoj volnočasových prvků, které byly vyhodnoceny a zapracovány do výsledného návrhu. 
Jedná se o tyto úpravy:
-úprava parkovacích stání co se týká umístění i jejich kapacity

-úprava komunikaci s ohledem na složky záchranného systému
-úprava veřejných prostranství a komunikací
-zelené plochy a jejich řešení ad.

Závěr:
Komise byla seznámena s podklady a byla vyzvána architektem města k podání případných 
připomínek do jednoho týdne od dnešního zasedání.

4. Křižovatka Nádražní-Videčská
Ing. Čtveráček představil členům komise variantní řešení křižovatky Nádražní - Videčská. K původní 
variantě kruhového objezdu byla dopracována varianta křižovatky se světelnou signalizací.
-První variantou je kruhový objezd s malým poloměrem (v souladu s plochami dle platného územního 
plánu) a s napojením pátého ramene na ulici Nádražní.
-Druhou variantou je průsečná křižovatka ve stávajícím tvaru se světelnou signalizací. V této variantě 
nelze propojit ulici Nádražní. Světelná signalizace by byla spřažena se signalizaci křižovatky U Janíka. 
Členové komise diskutovali nad předloženými variantami s ohledem na časové a finanční možnosti.

Usnesení:
Stávající stav je dlouhodobě nevyhovující. Vzhledem k časovým a finančním aspektům Komise 
doporučuje urychlené realizovat světelnou křižovatku. Myšlenku okružní křižovatky neopouštět. Plochu 
pro kruhový objezd (po vyhodnocení světelné křižovatky) v kapacitně vyhovujících poloměrech zanést 
do nového územního plánu města

Hlasováno: 5-0-0

5. Nákup a využití objektu České Pošty
Ing.arch. Horký seznámil přítomné s dostupnou projektovou dokumentací stávajícího objektu České 
Pošty. Členové komise poté diskutovali o jejím případném využitím pro potřeby Města Rožnova pod 
Radhoštěm. Členům komise byla nabídnuta prohlídka objektu za účelem seznámení s technickým 
stavem budovy

Závěr:
Komise byla seznámena s podklady a vedla diskusi. Členové stavební komise vzhledem 
ke strategické poloze, objemu i estetickým hodnotám, možnosti využití doporučují koupi tohoto 
souboru budov s nádvořím. Dalším krokem bude reálná prohlídka stavby a jejího technického stavu.

Doplnění:
Po provedené prohlídce části objektů (15.12.2021) zúčastnění členové Komise konstatovali, že hlavní 
i vedlejší budova jsou v dobrém technickém stavu, nosná podstata budovy nevykazuje znaky defektů. 
V suterénu jsou prostory (bývalá kotelna) zaplaveny přibližně 15 cm vysokou vodní hladinou, Dle 
pronájemce je toto způsobeno defektem vnitřní kanalizace.
Členové Stavební komise i nadále jednomyslně podporují koupi objektů Městem.

Konec zasedání: 19:45 hodin

Zapsal:

Zápis ověřil:

Ing. Žatková ....

Ing. arch. Janča

Přílohy: Prezenční listina


