
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 14

Datum zasedání: 7. 9. 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

Začátek zasedání: 16.00 hodin

Program jednání:

1. Úvodní náležitosti, usnášeníschopnost
2. Bytový komplex Na Výsluní
3. Bytový dům na ulici Palackého
4 Elektronická úřední deska
5. Studie revitalizace sídliště Koryčanské Paseky
6. Parkování kol u Základní školy Videčská

Rozprava k jednotlivým bodům a jejich závěry, usnesení

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

2. Bytový komplex Na Výsluní
Ing.arch. Horký jako architekt města informoval členy komise o novém investičním záměru v lokalitě 
Na Výsluní. Jedná se o komplex sestávající z bytových domů (57 bytových jednotek), patrových 
garáží, příjezdové komunikace, parkovacích stání a dalších doprovodných staveb dopravní a 
technické infrastruktury.
Projektantem bytového komplexu je Ing.arch. Janča. Před projednávání tohoto záměru Ing.arch. 
Janča předal vedení schůze Ing. arch. Kramolišovi a opustil jednací místnost a vrátil se až po 
ukončení projednání tohoto bodu.
Členové komise diskutovali nad předloženou projektovou dokumentací s tímto závěrem:

Usnesení:
komise doporučuje:

1. Zachování průchodnosti areálu vůči širšímu okolí, a to i do budoucna. Komise doporučuje 
zajistit zachování pěší propustnosti řešeného území od areálu směrem k bytovému domu 
Bečva a dále směrem do centra.

2. Zvážit navržené materiálové a barevné řešení a lépe zapojit objekty do krajiny (zejména u 
rekonstruovaného objektu bývalé Masarykovy ozdravovny).

3. Komise vyjadřuje pochyby nad budovaným objemem-doporučuje snížení nové budovy, která 
se jeví jako příliš objemná.

4. Komise požaduje doplnit projektovou dokumentaci o zákres do celkového panoramatu krajiny
5. Komise apeluje, aby v úseku od bytového domu Bečva bylo dopravní napojení areálu řešeno 

s ohledem na předpokládaný nárůst dopravy, jak vozidlové, tak pěší. -Doporučuje 
zkapacitnění příjezdové komunikace na dvoupruhovou včetně zajištění vhodné komunikace 
pro pěší. Variantně alespoň kapacitní jednopruhová komunikace s výhybnou.

Hlasováno: 4-0-0
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3. Bytový dům na ulici Palackého

Ing. arch. Horký představil komisi projektovou dokumentaci na nový bytový dům na ulici Palackého, 
Má být umístěn na části plochy současného tržiště, na hranici s ulicí Palackého a boční uličkou pro 
pěší spojující ulice Palackého a Čechova. Jedná se o třípodlažní objekt s parkováním pro 6 osobních 
automobilů. Členové komise diskutovali nad předloženou dokumentací. Komise se shodla na tom, že 
podporuje výstavu domů v centru města, ale mělo by se jednat o kvalitní architekturu.

Usnesení:
komise doporučuje:

1. Upravit šířku chodníku před domem
2. Doplnění studie zastínění
3. Komise doporučuje, aby již v této fázi projektování jednal investor s majiteli sousedních 

pozemků a předešlo se tak komplikacím u územního a stavebního řízení
4. Prověřit a navrhnout bezkolizní dopravní řešení (jedná se o dopravně stísněný prostor 

s problematickými vjezdy na parkovací plochy)
5. Komise doporučuje pozvat investora a projektanty na další jednání komise

Hlasováno: 5-0-0

4. Elektronická úřední deska
Dalším bodem programu byla informace o umístění elektronické úřední desky u budovy MěÚ na 
Masarykově náměstí. Tato elektronická úřední deska má být umístěna pod zastřešeným vstupem do 
budovy MěÚ Rožnov, na jeho západní straně. Po diskusi k umístění elektronické desky se komise 
usnesla.

Usnesení:
1. Umístění v navrhované pozici u vstupu je nevhodné, doporučujeme umístění od vstupu 

odpoutat. Blokování vstupu se jeví jako nevhodné i z bezpečnostního hlediska
2. Doporučujeme umístit elektronickou informační desku blíže k infocentru, nebo k informačním 

tabulím naproti pekárně

Hlasováno: 5-0-0

5.Studie revitalizace sídliště Koryčanské Paseky
Ing.arch. Horký informoval přítomné o projednávaném záměru na revitalizaci sídliště Koryčanské 
Paseky. Po veřejném projednání v červnu 2021 byly projednány připomínky občanů v oblasti dopravy 
a parkování, revitalizace zeleně, rozvoj volnočasových prvků, ad.. Výsledek projednání bude 
zapracován do výsledného návrhu.

Závěr:
Komise bere informaci o projektu revitalizace sídliště Koryčanské Paseky na vědomí.

Po tomto bodu se omluvil a odchází Ing.arch. Baroš.

6. Parkování kol u Základní školy Videčská
Architekt města seznámil členy komise s návrhem na umístění přístřešku pro kola u Základní školy 
Videčská. Objekt by měl být přisazen ke stěně tělocvičny směrem ke vchodu do školy. Předložený 
návrh má konstrukci ze železobetonu s posuvnými výplněmi otvorů.

Usnesení:
1. Souhlasíme s umístěním přístřešku pro kola v navržené pozici
2. Doporučujeme upravit barevnost a doporučujeme subtilnější konstrukci

Hlasováno: 4-0-0
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Konec zasedání: 18.30 hodin

Zapsal: Ing. Zátková .........

Zápis v části bodu 2 Bytový komplex Na Výsluní elektronicky ověřil Ing. arch. Kramoliš

Přílohy: Prezenční listina


