
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 10

Datum zasedání: 15. 2. 2021

Místo zasedání: zasedací místnost na MěÚ Rožnov p. R.

Předsedající: Ing. arch. Karel Janča

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

Omluveni:
Přizvané osoby: Ing. arch. Horký, Ing. Holiš, Mgr. Kosová - účast on-line

Začátek zasedání: 16.00 hodin

Program jednání:
1. Úvodní náležitosti, usnášeníschopnost
2. Přístavba knihovny a Kulturní centrum-informace
3. Pěší lávka přes Bečvu u tenisu, bezbariérový nástup
4. Odstranění chodníku na nábřeží, výsadba zeleně
5. Okružní křižovatka-Nádražní, Pionýrská, Videčská.
6. Plán udržitelné městské mobility- vs. Strategický výbor
7. Plán udržitelné městské mobility- cyklopropoj 5. května- kostel , „Rožnovská švestka“
8. Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky
9. Územní plán, informace, harmonogram
10. Strategický plán.
11. Ostatní

Rozprava k jednotlivým bodům:

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

2. Přístavba knihovny a Kulturní centrum-informace

Městský architekt Ing. arch. Horký informoval členy komise o současném stavu připravovaných 
investičních akcích. Akce přístavba knihovny je v současné době ve fázi úprav projektové 
dokumentace, po jejich ukončení bude následovat v souladu s rozpočtem města výběrové řízení na 
zhotovitele. Jedná se o zděnou konstrukci menšího rozsahu, proto je naděje na úspěšný výběr. Co se 
týká Kulturního domu, v opakovaném výběrové řízení na zhotovitele zakázky nebyl zhotovitel vybrán. 
Vedení města nyní zvažuje další postup.

Závěr: komise bere informaci na vědomí.

3. Pěší lávka přes Bečvu u VMP, bezbariérový nástup

Městský architekt a paní místostarostka informovali členy komise o záměru na úpravu vstupní části 
k lávce z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Jak ze strany u muzea, tak ze strany u silnice I/35 
má dojít k bezbariérové úpravě přístupů na lávku. Situace je komplikovanější u silnice I/35, kde je 
nutno jednat s vlastníkem komunikace. Současná schodišťová ramena by měla být přeřešena a 
nahrazena novými přístupy i s rampami. Bylo předloženo několik variant, které byly diskutovány: 
-vstup na lávku by měl být zpracován i pohledově, jedná se o exponované území, jež je 
reprezentativní a proto by měl být návrh řešen důkladněji se všemi aspekty

Usnesení:
Komise se neztotožňuje se žádným z návrhů. Komise pokládá lávku za městotvorný prvek a 
doporučuje rozpracovat podrobnější bezbariérové řešení včetně vizualizace.
Komise apeluje na město, aby se těmto sice malým, ale důležitým stavbám věnovalo více pozornosti a 
času.
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Hlasováno: 5-0-0

4. Odstranění chodníku na nábřeží, výsadba zeleně

Paní místostarostka informovala přítomné o záměru odstranění poškozeného a nevyužívaného 
chodníku podél řeky Bečvy. Namísto chodníku je zde plánována výsadba zeleně. Projekt zeleně je 
zpracován tak, aby byla doplněna stávající zeleň na ploše Povodí Moravy, další zeleň bude umístěna 
v ploše po odstranění chodníku formou mixu stromů a dřevin. O záměru bylo diskutováno.
-výsadba zeleně bude znamenat bariéru v opačném smyslu, tj. uškodí obyvatelům nábřeží
-kořeny budoucích stromů budou narušovat sloupky a vozovku
-chodník je stále využíván, i když méně než ten na straně u zástavby domů
-chodník by mohl sloužit v budoucnu jako cyklostezka pro doplnění systému cyklodopravy ve městě 
-zmizí tradiční kolorit historického nábřeží
-výsadba může narušit výhledy na plochu řeky Bečvy a na Valašské muzeum v přírodě, což je cenný 
prvek
-domy na nábřeží nejsou napojeny na kanalizační systém
-návrh není průkazný, je třeba vyhotovit vizualizaci výsadby zeleně, popřípadě zákres do fotografie

Závěr: Proběhla diskuse s mnoha podněty. Navrhujeme prověřit komplexní řešení, i včetně úpravy 
lávky u muzea. Komise uvítá předložení dalších kroků upravené dokumentace návrhů úpravy nábřeží 
a výsadby zeleně.

5. Okružní křižovatka Nádražní, Pionýrská, Videčská
a Plán udržitelné mobility- cyklopropoj 5. května-kostel, „Rožnovská švestka“

Městský architekt a paní místostarostka informovali členy komise o těchto projektech, které jsou 
provázány, a proto byly prezentovány společně.
Město zadalo zpracování studie okružní křižovatky, která by měla zefektivnit dopravu na 
frekventovaném místě Nádražní, Pionýrská, Videčská. Studie okružní křižovatky řeší jak vozidlovou 
dopravu, tak dopravu pro pěší a pro cyklisty. Okružní křižovatka svým půdorysem přesahuje 
současnou plochu průsečné křižovatky. Plocha křižovatky zasahující do plochy zeleně městského 
parku není v souladu s územním plánem města. Rozšíření plochy dopravy bude tedy řešeno až 
v novém územním plánu.
Část studie okružní křižovatky týkající se cyklistické dopravy je součástí tzv. Rožnovské švestky, která 
vznikla jako základní okruh městské cyklodopravy, navazující na páteřní cyklostezku podél řeky 
Bečvy. Opisuje oblouk ulic Nádražní, 5. května a po ulici Bezručově se vrací k silnici 1/35 a dále přes 
řeku Bečvu do městského parku, dále do centra města kde navazuje na ulici Nádražní.

Závěr: komise toto bere na vědomí. Komise doporučuje řešit cyklodopravu komplexně tj. návaznost 
Rožnovské švestky na ostatní části města.

6. Plán udržitelné městské mobility- vs. Strategický výbor
Paní místostarostka seznámila komisi se současným stavem Plánu udržitelné mobility a Strategického 
plánu. Plán udržitelné mobility má za úkol vytyčit udržitelný mix cyklodopravy, pěší dopravy a 
automobilové dopravy. Výstupem ze strategického plánu bude akční plán, který dělí investiční akce 
dle důležitosti v časové ose na konzervativní, rozvojové a prioritní.

Závěr: komise bere informaci na vědomí.

7. Plán udržitelné mobility- cyklopropoj 5. května-kostel, „Rožnovská švestka“ a Okružní 
křižovatka Nádražní, Pionýrská, Videčská

Městský architekt a paní místostarostka informovali členy komise o těchto projektech, které jsou 
provázány, a proto byly prezentovány společně.
Město zadalo zpracování studie okružní křižovatky, která by měla zefektivnit dopravu na 
frekventovaném místě Nádražní, Pionýrská, Videčská. Studie okružní křižovatky řeší jak vozidlovou 
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dopravu, tak dopravu pro pěší a pro cyklisty. Okružní křižovatka svým půdorysem přesahuje 
současnou plochu průsečné křižovatky. Plocha křižovatky zasahující do plochy zeleně městského 
parku není v souladu s územním plánem města. Rozšíření plochy dopravy bude tedy řešeno až 
v novém územním plánu.
Část studie okružní křižovatky týkající se cyklistické dopravy je součástí tzv. Rožnovské švestky, která 
vznikla jako základní okruh městské cyklodopravy, navazující na páteřní cyklostezku podél řeky 
Bečvy. Opisuje oblouk ulic Nádražní, 5. května a po ulici Bezručově se vrací k silnici 1/35 a dále přes 
řeku Bečvu do městského parku, dále do centra města kde navazuje na ulici Nádražní.

Závěr: komise toto bere na vědomí. Komise doporučuje řešit návaznost cyklodopravy i do ostatních 
částí města.

8. Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky

Městský architekt informoval přítomné, že bylo zadáno (3 zpracovatelům) zpracování studie 
Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky. V rámci studie budou řešeny zelené plochy, veřejná 
prostranství včetně chodníčků a drobné architektury, dále bude řešena modrozelená infrastruktura. 
Odevzdání studie je na 31. března a poté bude studie prezentována veřejnosti a hodnotící porotě.
V této má komise zástupce.

Závěr: komise bere informaci na vědomí

9. Územní plán, informace, harmonogram

Městský architekt informoval přítomné a tom, že probíhají přípravné práce na výběr projektanta 
územního plánu. Precizují se zadávací podmínky a návrh smlouvy o dílo. Dle časového 
harmonogramu má být výběr projektanta včetně podpisu smlouvy o dílo ukončen v červenci tohoto 
roku. V hodnotící komisi pro výběr projektanta bude mít stavební komise svého zástupce. Komise 
účastna jednotlivých fází zpracování územního plánu.

Závěr: komise bere informaci na vědomí

10. Strategický plán

V rámci strategického plánu členové komise diskutovali o dalších investičních akcích: nákup Pošty, 
výstavby sportovní haly, dopravní systém a systém parkování ve městě a na sídlištích, pečovatelský 
dům. Předseda komise podotýká, že členové komise výstavby nebyla přizváni do žádné pracovní 
skupiny strategického plánu.

11. Ostatní

Dotaz na městského architekta na revitalizaci městské polikliniky, kde budou probíhat vnitřní stavební 
úpravy tj. úprava povrchů, vzduchotechnika, výtah.
Další dotaz na stavební úpravy budovy MěÚ na Letenské ulici, kde je v rámci úspory energie 
plánována výměna oken a zateplení.
V souladu s názory členů komise předseda komise oznámil, že další plánované zasedaní komise 
výstavby bude za 1 měsíc.

Konec zasedání: 19.30 hodin

Zápis ověřil: Ing. arch. Janě

Zapsal: Ing. Žatková

Přílohy: Prezenční listina
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