
KOMISE STAVEBNÍ RADY  

MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM  

Z Á P I S č. 02 

z mimořádného jednání Komise dne 30. 01. 2019 se začátkem ve 12:00 hodin v zasedací místnosti 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128  

 

Přítomni: Ing. arch. Daniel Baroš, Jaromír Koryčanský, Jiří Koleček, Ing. arch. Karel Janča, Ing. Dita 

Vávrová, spoluautor projektu Ing. Roman Diehel 

Omluveni: Ing. arch. Ondřej Kramoliš (zaslána zpráva se stanoviskem) 

Jediným bodem programu byla Studie novostavby bytového domu na ulici Kulturní. 

Projekt byl uveden Ing. Ditou Vávrovou a následně představen zástupcem MR Design CZ, s.r.o.- 

spoluautorem návrhu Ing. Romanem Diehelem, následně členové Komise položili několik dotazů 

směrem ke zpracovateli, poté proběhla vlastní diskuze nad projektem s následujícím závěrem- 

stanoviskem: 

Komise jednomyslně nedoporučuje navrženou předloženou dokumentaci k realizaci, resp. 

zpracování dalších stupňů PD. 

Své stanovisko opírá o následující připomínky, které doporučuje Radě města zvážit a projednat:  

Vlastní urbánní řešení- situování objektu (jeho natočení) je v rozporu s celkovým schématem 

zástavby v okolí, ale i celé sídlištní struktury, je násilné, snad i „prvoplánové“, nerespektuje uliční 

čáry, nerespektuje ani reservu pro (deskový) dům za hromadnými garážemi (doporučení Komise při 

projednávání návrhů parteru vnitrobloku), argument orientace ke světovým stranám je neproporční 

vzhledem ke generovaným nevýhodám 

Vzniká tak veřejný předprostor (drahý trojúhelník pozemku) ke frekventované ulici, který navíc není 

nijak vhodně pojednán 

Orientace obytných místností BJ jen do ulice, nevyužití potenciálu vnitrobloku 

Hlavní vstup do domu z vnitrobloku 

Malá pestrost orientace bytů ke světovým stranám- vše JZ expozice a do frekventované ulice, jejíž 

zatížení se výstavbou nové zástavby nad ulicí Kulturní ještě zvýší. 

Nevhodnost pavlačového řešení jen pro 4 BJ > neekonomická dlouhá komunikace, otázky také 

vyvolává plocha jejího zasklení 

Poměr podlahových ploch bytů a ploch komunikací (velký podíl)- ekonomika realizace stavby, ale i 

ekonomika provozu 

Výraz domu, snaha o silný výraz připomíná spíše administrativní objekt, vzhledem k okolí zásadní 

rozpor obsahu a funkce (funkce, dispozice v rozporu s vnějším vzhledem), monumentalita, 

mnohotvárnost 

Je vhodné, ekonomické všechny BJ řešit bezbariérově? Bude kdy tento stav naplněn? 



Odhadovaná cena investic > 1 bytová jednotka o 50 m2= cca 4 mil. Kč !!!!! > 80.000,- Kč/ m2 > 
neekonomické, případně neprodejné 

 

Hloubka dispozice obytných místností je až cca 7,5 m 

Vstup do místnosti 211 (a obdobných dispozicích) zřejmě nebude prostorově možný pro imobilní 

obyvatele  

Diskutabilní využitelnost teras 128, 129, a to nejen vzhledem k orientaci ke komunikaci, ale i 

s ohledem na jejich půdorysnou stopu 

Bylo vysloven názor, že zpracované zákresy do fotografie jsou silně zkreslené a vlastní objekt bude ve 

srovnání s okolím větší. 

V případě akceptace stanoviska Komise zadavatelem dále doporučujeme: 

-Pojednat zadání včetně navazujícího okolí, prověřit (snad maximální) možné využití „vzácných“ 

pozemků v držení města pro jejich budoucí využití (další bytový dům apod.) 

-Nevypisovat v obdobných případech soutěže, kde hlavním, resp. jediným kritériem je jen cena PD 

 

Jednání předseda Komise ve 14:00 ukončil. 

Zapsal: 

Karel Janča 

 


