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KOMISE STAVEBNÍ RADY  

MĚSTA ROŢNOV POD RADHOŠTĚM  

Z Á P I S   č. 6 

 
z jednání komise dne  30.7. 2015 v malé zasedací místnosti MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo náměstí 128  

 

Předseda:  Ing. arch. Janča 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Zahájení: 16.40 hodin 

Omluveni :  Bc. Obůrka, Ing. Maliňák      

Hosté: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Radim Holiš, Mgr. Petr Kopecký PhD., Ing. Jan Kučera 

MSc.   

Stálý host: Ing. arch. Michal Nejezchleb 

 

Průběh jednání:  

 

1. Úvod - jednání zahájil předseda komise a přivítal přítomné    

 

2. Centrum pro sociálně vyloučené     

Další část programu uvedla Mgr. Kosová, která poukázala na problémy ve více oblastech, 

které je nutno řešit a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Jedná např. o denní centrum 

pro sociálně vyloučené, problém parkování v centru města, možnost odkupu pozemků 

v lokalitě Na Zahradách, řešení dopravy v centru města. Toto vše by mělo být řešeno 

v plánované studii centra města.  

Ing. Kučera prezentoval funkci Denního centra pro sociálně vyloučené. Rožnov pod 

Radhoštěm dosud takovéto potřebné sociální zařízení nemá, na rozdíl od Valašského Meziříčí 

a Vsetína. Stavba by měla být vhodně začleněna do městského prostředí, bude zde služba, 

která bude zajišťovat pořádek a režim v centru. Velikost centra by měla být dimenzována pro 

16 ubytovacích jednotek. Město má nový návrh na umístění denního centra na Videčské ulici, 

na místě stávajícího parkoviště a tento návrh by měla komise projednat.   

 

K tomuto tématu se rozvinula diskuse:  

Ing. arch. Nejezchleb a Ing. arch. Baroš- kolem obchvatu by měla vzniknou zástavba, ulice by 

se měla oživit, v současné době je toto území nefunkční. Z navržených dvou lokalit 

doporučujeme umístění na křižovatce u Videčské.  

Ing. arch. Baroš- doporučuje záměr doplnit o přidanou hodnotu tj. o funkci navíc např. klub, 

místnost pro setkávání apod.  

Ing. arch. Janča - jak již bylo řečeno na minulém jednání komise, plocha pod Sokolovnou je 

cenná a měla by být využita v souladu s významem území.   

 

Následně proběhlo hlasování o umístění centra:  

Usnesení - komise schvaluje prověření umístění Denního centra pro sociálně vyloučené na 

Videčské ulici na místě současného parkoviště  - počtem hlasů 4. 

 

Poté Mgr. Kosová hovořila o tom, že na náměstí jsou usychající stromy, které by se měly 

vyměnit v dohledné době. 
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Také voda v kašně na náměstí je kvůli nefunkčnímu vodovodnímu zařízení řešena provizorně 

pouze sprchou, měla by se řešit oprava kašny.  

Ing. arch. Nejezchleb -   stromy jsou zřejmě špatně umístěné, nevíme co je příčinou usychání 

stromů, zřejmě by se muselo jít až do větších úprav. Mělo počkat na studii centra města.        

    

3. Strategický plán 

Další bod programu o strategickém plánování uvedl Ing. arch. Janča. 

Město Rožnov pod Radhoštěm bude aktualizovat strategický plán města, a proto Rada města 

vyzvala příslušné odborné komise, aby daly návrhy k aktualizaci strategického plánu. Ing. 

arch. Janča proto vyzval členy stavební komise, aby se nad touto problematikou zamysleli a 

dávali své návrhy.  

 

Ing. Marcin- návrhy komisí budou sloužit pro sestavení rozpočtu na příští rok, proto by měly 

být návrhy na opatření konkrétní.  

 

Ing. arch. Janča poté vyzval přítomné členy, aby se k tématu vyjádřili a poslali mu své náměty  

e-mailem. Z těchto návrhů bude zpracován návrh za stavební komisi a předán v příslušném 

termínu Radě města.  

   

Poté se rozvinula diskuse s různými tématy:  

 

Ing. Holiš - je nutno řešit požadavky občanů v Nádražní ulici a parkování v centru, toto 

spěchá. 

 

Ing. arch. Baroš, Ing. arch. Nejezchleb - studie by měla vytvořit ideovou kostru řešení centra 

města a blízkého okolí včetně návazností.  

 

Mgr. Kosová - studie centra města bude zadána formou architektonické soutěže, zadání a 

forma studie budou v pátek 31. 7. 2015 konzultovány s přizvaným zástupcem České komory 

architektů. 

 

 

 

Předseda komise Ing. arch. Janča ukončil jednání komise v 19.30 hodin.  

 

 

 

Zapsal tajemník komise: Ing. Žatková   

 

 

 

Zápis odsouhlasil: Ing. arch. Janča     

 

 

   

 

 

 

   

              


