
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 12

Datum zasedání: 17. 5. 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

Začátek zasedání: 16.00 hodin

Program jednání:

1. Úvodní náležitosti, usnášeníschopnost
2. Výsledek koncepční studie Regenerace panelového sídliště Koryčanské paseky
3. Příprava nové sportovní haly Možná doporučeni dalšího postupu.
4. Pozvánka na veřejné projednání Plánu udržitelné mobility.
5. Informace o rekonstrukci železniční stanice v Rožnově pod Radhoštěm
6. Retigo, rozšíření plochy
7. Ostatní

Rozprava k jednotlivým bodům a jejich závěry, usnesení

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

2. Výsledek koncepční studie Regenerace panelového sídliště Koryčanské paseky
Architekt města informoval stavební komisi o výběru vítězného návrhu od firmy Atelier per partes 
s.r.o., který byl schválen radou města. Dle závěrů hodnotící komise autoři návrhu nejlépe vnímají 
konfiguraci sídliště a k jeho revitalizaci přistupují citlivým a spíše krajinářským způsobem. Mnoha 
vhodné umístěnými návrhy zvyšují kvalitu veřejných prostranství při současném posílení legálních 
parkovacích kapacit. Návrh obsahuje práci se srážkovými vodami, doplnění stromořadí do uličních 
profilů a respektování přirozených tras občanu Návrh je vnímám více jako postupná evoluce sídliště, 
než jako překotná revoluce a má šanci být po realizaci nejlépe přijat. Po výběru projektanta bude 
následovat realizace v postupných etapách na základě precizovaného zadání, ve kterém budou 
promítnuty i závěry očekávaného setkání s občany

Závěr:
Komise bere informaci o výsledku výběru projektanta studie Regenerace panelového sídliště 
Koryčanské paseky na vědomí.

3. Příprava nové sportovní haly. Možná doporučení dalšího postupu.
Architekt města informoval stavební komisi o přípravě investičního záměru nové sportovní haly, která 
by měla být realizována s podporou dotačních titulu. Byla sestavena pracovní skupina, probíhá výběr 
nejvhodnějšího místa na umístění sportovní haly, s ohledem na požadované rozměry sportovní haly 
včetně tribuny a šaten
Jsou prověřovány varianty umístění
-u Základní škola 5. května
-u Střední školy informatiky, elektroniky a řemesel -u Střední škola zemědělské a přírodovědné



Další možnosti umístění byly diskutovány. Vhodná by byla plocha u Základní školy Videčská, avšak 
pozemky jsou soukromé Z diskuse vyplynul návrh na prověření plochy na bývalém Školním statku v 
Tylovicích, v místě bývalé kompostárny, a zda by stačily stavební úpravy stávající haly.
Komise se domnívá, že by bylo vhodné zhodnotit současný stav a využitelnost stávajících sportovních 
zařízení, jejich rozložení v plochách města a specifikovat potřebu výstavby nového zařízení, jejího 
dopravního napojení, spádovost. V případě centralizace se sestávající halou na Koryčanských 
Pasekách zvážit vhodnost zatížení lokality dopravou a to i v klidu. Je vhodné vybudováni silné 
sportovní infrastruktury v jednom místě (vhodné hlavně pro pořádání velkých akcí), či lépe rozprostřít 
v rámci města?

Závěr:
Komise bere informaci o přípravě sportovní haly na vědomi. Komise doporučuje provést analýzu 
využitelnosti stávajících zařízení. Komise doporučuje prověřit pro umístění sportovní haly plochu 
v bývalém Školním statku v Tylovicích.

4. Pozvánka na veřejné projednání Plánu udržitelné mobility
Architekt města informoval komisi o tom, že proběhne projednávání Plánu udržitelné mobility města za 
účasti zpracovatelské firmy a hlavního projektanta Ing. Pšeničky. Na projednávání bude představen 
kompletní návrh dopravního řešení města Členové komise jsou zváni.

5. Informace o rekonstrukci železniční stanice v Rožnově pod Radhoštěm
Architekt města informoval stavební komisi o připravovaném projektu rekonstrukce nádražního 
prostoru. Jedná se o rekonstrukci nádražních ploch, tak i samotné nádražní budovy. Její proporce a 
vzhled budou zachovány v původním duchu. Budova bude modernizována tak, aby její vnitřní prostory 
vyhovovaly současným potřebám a požadavkům vlakové dopravy. Návrh uvažuje s novými dřevěnými 
vzpěrami v přední části budovy, dále se počítá s odstraněním nepoužívané rampy. Železniční areál 
počítá s novým gabionovým oplocením, které bude místy s průhledy a ozeleněním.
V průběhu rekonstrukce železniční stanice bude nutno počítat s bezkolejovou výlukou.
Komise diskutovala o návrhu podchodu, jež by propojil část nádraží směrem do ulice Zemědělská a 
jeho realizaci v budoucnu, či možnost jeho realizace už v rámci (přislíbených) investic SŽDC.
Vzhledem k nemožnosti úpravy stávajícího podchodu u Tesly jako bezbariérového, jeví se záležitost 
zbudování nového podchodu jako důležitá.

Usnesení:
Komise doporučujeme zakoupení objektu skladu (příp. dalších objektů či pozemků) u vlakového 
nádraží (nejen) v místě navrženého podchodu. Jedná se o zásadní strategické plochy pro další rozvoj 
této lokality, která vzhledem ke všem okolním vazbám je velmi důležitá pro celkovou strukturu města a 
jeho komunikační vazby.

Hlasováno: 5-0-0

6.Retigo,  rozšíření plochy
Architekt města informoval o záměru firmy Retigo na odkoupení plochy v sousedství výrobního areálu 
této firmy v místě bývalé skládky, s možností zřízení doplňkových parkovacích ploch. Dle územního 
plánu je tato část vedena jako plocha smíšená nezastavěného území, kde je hlavním využitím plochy 
nezastavěné území s nepobytovou rekreací a relaxací, přípustným využitím je dopravní infrastruktura 
slučitelná s uvedeným hlavním využitím.
Bylo diskutováno, zda je vhodné na ploše skládky umístění dalších parkovacích míst. Komise se 
obecně domnívá, že by město mělo i nadále v první řadě podporovat „měkkou" politiku dopravní 
obsluhy pro dojíždění zaměstnanců firem, tj. možnost cyklodopravy, pěší dopravy. MDH apod., tak jak 
postupuje i v jiných případech

Usnesení:
Komise doporučuje městu podporovat i u výrobních areálů politiku alternativní nemotorové dopravy.
V tomto případě doporučujeme prověřit i možnost propojení předmětné lokality formou stezky pro 
chodce a cyklisty směrem k mostu na Bučiska. V této souvislosti je i důležité vybudování komunikace 
pro pěší Videčská- městský hřbitov na Láni.
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Hlasováno: 5-0-0

7.Ostatní
Komise diskutovala o databázi investičních akci města a jejich koordinaci, odstupňování jejich 
významu, důležitosti v procesu „městotvorby“.

Konec zasedání: 19:15 hodin

Zapsal: Ing. Žatková ...

Zápis ověřil: Ing arch. Janča

Přílohy: Prezenční listina


