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KOMISE STAVEBNÍ RADY  

MĚSTA ROŢNOV POD RADHOŠTĚM  

Z Á P I S   č. 8 

 
z jednání komise dne  26.10.2015 v  zasedací místnosti MěÚ Roţnov pod Radhoštěm, 

Masarykovo náměstí 128  

 

Předseda:  Ing. arch. Karel Janča 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Zahájení: 16.40 hodin 

Omluveni : Jana Svobodová      

Hosté: Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Radim Holiš, Ing. Jan Kučera, Mgr. Miroslav 

Kokinopulos, Ing. Lenka Vojkůvková, Ing. arch. Václav Hlaváček, Pavel Janků, Karel Juřica, 

Daniel Struhařík   

Stálý host: Ing. arch. Michal Nejezchleb 

 

Průběh jednání:  

 

1.  Úvod - jednání uvedl předseda komise Ing.arch. Karel Janča.       

 

2. Témata diplomových prací   

Ing. arch. Michal Nejezchleb informoval o možnosti zadat studentům architektury témata na 

diplomové práce, která by pomohla vyřešit některé problematické záležitosti v Rožnově pod 

Radhoštěm. Společně se členy komise byly vytipovány oblasti řešení: 

-městská plocha pod Sokolovnou mezi obchvatem a Hážovickým potokem 

-denní centrum pro sociálně vyloučené 

-centrum pro Horní Paseky naproti restaurace U Jánoštíka 

-hřiště Kramolišov 

-plocha městských pozemků na Zahradách   

-přístavba knihovny 

-náměstí při ulici 1. máje před budovou Komerčních domů 

ad. 

 

3. Strategický plán  

Mgr. Kristýna Kosová informovala stavební komisi o tom, že 24.11.2015 bude zasedat 

komise pro strategický plán města Rožnova pod Radhoštěm.  

V dalším roce by se dle strategického plánu měly řešit např. tyto projekty:  

-studie centra města- soutěž vč. urbanisticko- dopravního řešení centra města 

-studie smíšená plocha Kramolišov 

-studie městského mobiliáře-designerská soutěž 

-studie napojení na cyklostezku 

-studie cyklopodjezdu u Eroplánu 

-revitalizace panelových sídlišť 

-protipovodňové opatření, chodníky a zeleň na Tyršově nábřeží 

-chodník Tylovice-Hážovice 

-dobudování chodníků na ulici Horská 

-úprava parkovacích stání na ulici Kulturní 

-studie víceúčelového kulturního centra a studie přístavby knihovny-soutěž 
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-WC u Mlýnské doliny 

 

 4. Prezentace záměru- bytová výstavby nad sídlištěm Písečná    
Investor pan Pavel Janků spolu se zástupcem projekční firmy Studio ACHT - Ing. arch. 

Václavem Hlaváčkem představili přítomným studii záměru výstavby bytových domů nad 

sídlištěm Písečný. Jedná se o plochu, která je dle územního plánu schválena jako návrhová 

plocha pro bytové domy.  Studie řeší plochu ve vlastnictví investora. Tato plocha není v přímé 

návaznosti na stávající zástavbu. 

Poté se rozproudila diskuse. 

 

Závěr diskuse: 

Ing. Radim Holiš formuloval požadavky na dopracování studie, vyplývající z diskuse takto:  

-je nutno území řešit komplexně tj. vypracovat využitelnost celé plochy nad ulicí Kulturní 

určené územním plánem pro výstavbu   

-je nutno vypracovat dopravní skelet a zeleň pro celou plochu 

-je nutno se zabývat využitím šikmého svahu za panelovými domy včetně městských 

pozemků 

 

Další termín schůzky s investorem a projekční firmou byl předběžně dohodnut na středu 

25.11.2015 na 17 hodin, kdy bude další zasedání stavební komise.  

                     

 

 

 

 

 

Předseda komise Ing. arch. Janča ukončil jednání komise v 19.45 hodin.  

 

 

 

Zapsal tajemník komise: Ing. Žatková …………..  

 

 

 

Zápis odsouhlasil: Ing. arch. Janča……………… 

 

   

 


