
KOMISE STAVEBNÍ RADY MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Zápis č. 11

Začátek zasedání: 16.00 hodin

Datum zasedání: 12. 4. 2021

Místo zasedání: obřadní 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: Mgr. Kosová, Ing. Melcher, Ing. Sitko, p. Rudolf Bili

On-line: Ing. Holíš, Ing. Kučera, Mgr. Drápal, Mgr. Kopecký, Ing. Střálková

Program jednání:
1. Úvodní náležitosti, usnášeníschopnost
2. Okružní křižovatka-Nádražní, Pionýrská, Videčská.
3. Nábřeží- rušení chodníku na nábřeží, výsadba stromů
4. Pěší lávka přes Bečvu u tenisu, bezbariérový nástup
5. Náměstí 1. máje
6. Parkoviště ZŠ Pod Skalkou
7. Chodník MŠ Na Zahradách
8. Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky-představení soutěžních návrhů
9. Vodní prvek na Masarykově náměstí-dopis autora díla
10. Ostatní

Rozprava k jednotlivým bodům a jejich závěry, usnesení

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

2. Okružní křižovatka-Nádražní, Pionýrská, Videčská
Pan starosta a paní místostarostka informovali členy komise o variantách řešení kruhového objezdu. 
Ve fázi studie byly řešeny dvě základní varianty a to velký kruhový objezd a malý kruhový objezd. 
Velký kruhový objezd zasahuje do plochy sídelní zeleně, kde podle územního plánu není možno 
vozidlové komunikace umístit, tudíž by muselo předcházet změnové řešení v územním plánu. Také by 
došlo k výstavbě silničního tělesa velkého rozsahu v centru města.
Malý kruhový objezd byl rozpracován v 5- ti variantách, které hledají optimální umístění v prostoru 
stávající křižovatky s ohledem na provoz chodců a cyklistů. Varianty uvažují s různým posunem 
středu kruhového objezdu v prostoru křižovatky, s by-pasy, se srpovitými krajnicemi apod. 
V návaznosti na tato řešení vychází umístění přechodů pro chodce v různých vzdálenostech od 
kruhového objezdu. Prioritou města však je, aby přechody pro chodce plynule navazovaly na 
přirozený a zaužívaný pohyb chodců směrem od náměstí k mostu přes řeku Bečvu.
Varianty byly diskutovány.
-velký kruhový objezd je z hlediska rozsahu do městského prostředí nevhodný
-vybraná varianta musí zajistit odbočování nákladních automobilů od Vidče směrem na Hutisko a
v dalších ramenech
-je nutno dopracovat cyklodopravu, přičemž dle územního plánu je možné cyklostezku umístit v ploše 
sídelní zeleně
-zvážit možnost menšího průměru ploché kruhové křižovatky s přímým průjezdem
-vybraná varianta musí co nejlépe vyřešit tah chodců směrem na město od křižovatky u Janíka, tj. ve 
směru ulice Pionýrská by neměla mít přechody pro chodce příliš posunuté od kruhového objezdu 
-varianta č.5 s posunem na jih optimalizuje přechody pro chodce a zvyšuje průjezdnost křižovatky by- 
pasem směrem do ulice Pionýrská

Usnesení:

1



Komise preferuje a doporučuje k dalšímu zpracování „malou křižovatku“, výběr konkrétní varianty 
bude závislý na dořešení cyklodopravy.

Hlasováno: 5-0-0

3. Odstranění chodníku na nábřeží, výsadba zeleně
Paní místostarostka informovala přítomné o záměru výsadby zeleně na nábřeží od zastávky U 
knihovny po křižovatku u hotelu Eroplán a odstranění poškozeného a málo využívaného chodníku 
podél řeky Bečvy. Na ploše povodí je uvažováno se zachováním stávající vzrostlé zeleně, další zeleň 
bude umístěna v ploše po odstraněni chodníku, kde by měly být osázeny stromy a dřeviny (keře). 
Záměr byl doplněn o vizualizace.
Projednávání bodů se zúčastnili jako hosté dva zástupci občanů, kteří vznesli k projednávanému 
záměru námitky a podali informace o petici proti tomuto záměru (dostupné podklady byly zaslány jako 
podklad k jednání) mj.:
- hlukovou studií nebylo prokázáno snížení hluku u stávajících domů
- chodník se stále využívá, chodí zde návštěvníci města do rekreačních středisek Relax, hotelu Horal, 
Eroplán, Camping, Gibon park aj., nebo také do areálů koupališť, či na kulturní aj. aktivity pořádané 
v lokalitě
- dopravní bezpečnost
- zeleň se plánuje do nevhodných podmínek, ošetřování a zalévání zeleně bude blokovat 
dopravní provoz v jízdním pruhu
- při zimní údržbě bude zeleň zasolena z hrnutého sněhu
- nevhodné narušení nábřežní zdi kořeny

Paní místostarostka reagovala na výše uvedené a doplnila výklad: návrh vzešel od odborníka na 
zahradní architekturu, který si prověřil vhodné osázení stromů a keřů, kořeny by neměly prorůstat- 
budou ochráněny folií. Chodník je málo využíván, byla by nutná jeho rekonstrukce.
O záměru bylo diskutováno. Nejen o předložených připomínkách ale i o vhodnosti keřů, či hustotě 
aleje. Členové komise probírali možnost kombinace chodníku a zeleně, toto pravděpodobně vyžaduje 
rozšíření pruhu mezi řekou a komunikací, problém lze řešit např. formou částečného vykonzolování 
(trasy pro pěší) nad koryto řeky v rámci úpravy (opravy) koruny opěrné zdi, dalším příspěvkem bylo 
vybudování pobytových, či zelených zálivů obdobnou konstrukční formou nebo také zabývat se 
možností sestoupení k řece, tj. vytvoření veřejného prostoru, který by zpřístupnil tento břeh řeky Bečvy 
veřejnosti, a nabídnul atraktivní pobytové aktivity. O tomto je nutné jednat s orgány Povodí Moravy s. 
p., nicméně příklady z jiných měst, či zahraničí, dokazují, že toto je možné.

Usnesení:
Komise doporučuje prověření statiky opěrné zdi. Členové Komise prvek nábřeží považují za jeden ze 
zásadních městotvorných prvků (tak jak bylo uvedeno již na minulém jednání), doporučují se touto 
problematikou podrobně zabývat a neunáhlit se k nevratným jednostranným řešením. Komise 
nevylučuje zeleň, ale doporučuje prověřit možnost kombinace zeleně s chodníkem, doporučuje hledat 
řešení, kdy v pojednávaném místě budou koexistovat jak chodník, tak potřebná (vhodná) zeleň, 
případně další prvky hodné významu a náplni místa.

Hlasováno: 5-0-0

4. Pěší lávka přes Bečvu u tenisu, bezbariérový nástup
Město Rožnov p. R. zadalo z důvodu nevyhovujícího technického stavu projekt úpravy lávky u muzea. 
Na obou břehových stranách má dojít k bezbariérové úpravě přístupů na lávku. Byl předložen 
upravený návrh lávky. O záměru bylo diskutováno. Nevyhovující výška zábradlí je doplněna zvýšeným 
dřevěným madlem. Předložené řešení počítá se zrušením komunikace pro pěší mezi řekou a 
komunikací 1/35, těleso rampy bezprostředně přiléhá k silnici.

Usnesení:
Problematika navazuje na předchozí bod a je úzce provázána nejen co do komplexnosti řešení, ale i 
z hlediska svého významu.

2



Komise doporučuje se zamyslet nad zachováním průchodu mezi stávajícím objemem nástupu na 
lávku a komunikací 1/35 a také o umístění rampy pro pěší souběžně s komunikací ze západní strany 
v prodloužené půdorysné stopě stávajícího schodišťového ramene. O tomto jednat s orgány Povodí 
Moravy s. p., průtočný profil by se takto nesnížil.

Hlasováno: 5-0-0

5. Náměstí 1. máje
Paní místostarostka představila upravenou dokumentaci projektu Náměstí 1. máje tj. plochy před 
Teslou. Do dokumentace byly doplněny prvky modrozelené infrastruktury, průlehy pro zasakování 
dešťových vod a nová skladba výsadby. Centrální prostor zůstává beze změn tj. kruhový betonový na 
snížené ploše, terén okolo je přizpůsoben potřebám posezení přírodního divadla. O dokumentaci bylo 
diskutováno, mělo by se jednat o ukázkovou realizaci.

Závěr:
Komise bere dokumentaci prostoru náměstí 1. máje na vědomí.

6. Parkoviště ZŠ Pod Skalkou
Byl představen projekt úpravy plochy v areálu ZŠ Pod Skalkou, který řeší navýšení parkovacích míst 
v prostoru za školou. Parkovací místa jsou tvořena kolmými parkovacími stáními, směrem ke svahu je 
navržena opěrná zídka. Prostor za školou bude zpřístupněn přes závoru. V prostoru jsou umístěny 
dvě garáže pro potřeby školy. O dokumentaci bylo diskutováno, nutno dbát zvýšené bezpečnosti 
s ohledem na pohyb dětí.

Závěr:
Komise bere dokumentaci parkoviště ZŠ Pod Skalkou na vědomí.

7. Chodník MŠ Na Zahradách
Byl přestaveny 3 varianty vybudování chodníku k mateřské škole Na Zahradách, který zde 
dlouhodobě chybí a jeho vybudování je nutné pro zvýšení bezpečnosti. Návrhy byly řešeny jako 
jednostranný nebo oboustranný chodník. Bylo diskutováno, členové komise se přiklánějí k variantě 
přímé návaznosti chodníku do areálu mateřské školy, bez zbytečného zásahu do vozovky, i za cenu 
zrušení části plotu, případně přemístění vstupních branek do kolmých částí oplocení.

Usnesení:
Komise doporučujeme varianty 2 a 3, včetně přeřešení nebo i přemístění oplocení, materiálově 
chodník přizpůsobit stávajícímu chodníku na Nádražní ulici.

Hlasováno: 5-0-0

8. Revitalizace sídliště Koryčanské Paseky
Paní místostarostka a Ing. Baroš informovali o soutěžních návrzích studie Revitalizace sídliště 
Koryčanské Paseky. V zadání studie bylo řešení zelených ploch, veřejných prostranství včetně 
chodníčků a drobné architektury, dále řešení modrozelené infrastruktury, a další návrhy zpracovatelů- 
parkovací dům, pohledové osy a další. Všechny tři návrhy byly velmi přínosné a nápadité, nicméně 
výběrová komise vzala v potaz udržitelnost a realizovatelnost projektu, a s ohledem na náklady 
realizace a vybrala předběžně jednomyslně nejvhodnější návrh. Jednotlivé návrhy jsou k vidění na 
„stránkách Města“. Nyní jsou návrhy představeny občanům k veřejné diskusi. Poté znovu zasedne 
porota a vybere vítězný návrh.

Závěr:
Komise bere informaci o průběhu soutěže na vědomí.

9. Vodní prvek na Masarykově náměstí-dopis autora díla
Předsedovi Komise byl doručen dopis autora vodního prvku, kašny na Masarykově náměstí. Vodní 
systém kašny je již několik let mimo provoz, autor díla nabízí vyhodnocení současného stavu a 
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spolupráci na obnoveni vodního systému díla, pokud bude ze strany města zájem. Současně 
upozorňuje na přísnější hygienické předpisy, které by obnovení vodního systému zřejmě cenově 
navýšily.

Usnesení:
Komise doporučujeme radě města vstoupit dojednání a autorem vodního prvku na náměstí. Předseda 
Komise dopis předá členům Městské rady.

Hlasováno: 5-0-0

Konec zasedání: 20.15 hodin

Přílohy: Prezenční listina
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