
Komise paměti města Rožnov pod Radhoštěm, 

5. zápis (2 setkání v roce 2020) 

Datum zasedání komise: 27. 11. 2020 

Místo zasedání:  kancelář místostarostky města,  online platforma ZOOM 

Předsedající:   doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D (online) 

Přítomni členové KPM: Ing. Vojtěch Bajer, Milan Hambálek, Richard Sobotka, Bc. Tomáš 
Kocur (online) 

Omluvení členové:   Bc. Adam Cébe 

Neomluvení členové:  --- 

Hosté:                                   --- 

Začátek zasedání:  15:00 h 

 

Program jednání: 

1       Pojmenování nové ulice v lokalitě Kramolišov. 

2.      Změna názvu autobusové zástavky. 

3.      Informace o edičním plánu RMT, 

4.    Různé 

 

Rozprava k bodům jednání: 

Ad. 1. 

Na základě požadavku vedoucí oddělení výstavby a jako podklad pro další rozhodování byla 

nad mapovými podklady a osobní znalostí místa prodiskutována situace ohledně nově vzniklé 

ulice / prodloužení stávající ulice v lokalitě Kramolišov, od silnice na Valašskou Bystřici 

směrem k Uhliskému potoku. Komise Paměti města soudí, že do lokality se nehodí žádné 

pojmenování ze zásobníku urbanonym (k dispozici tato odsouhlasená: Kuldova; Venclova; 

Śremská) a je toho názoru, že v případě očekávané výstavby na návrhové ploše 

označeném v územním plánu BI22 je vhodné budoucí ulici pojmenovat „Na Drahách“ 

(prodloužení stávající ulice), v mapovém podkladu značeno černě, č.2. 

Aktuálně řešenou novou ulici – na mapovém pokladu značeno modře, č. 1, komise 

doporučuje pojmenovat „U Dubu“. Volba vychází nejen z místního názvu, ale i ze samotné 

existence vzrostlého dubu na koci komunikace / plánované ulice. 

Komise dále doporučuje v případě další výstavby nad stávající silnící na Valašskou Bystřici 

(lokalita Balkán) použít pro některou ze vzniklých ulic jméno: Venclova. 

Ad.2 

Komise se zabývala možností změny názvu autobusové zastávky u pěší lávky přes řeku 

Bečvu, na nábřeží Dukelských hrdinů. Současné pojmenování autobusových zastávek (v obou 

směrech) je „Loana“. Komise posuzovala návrh na změnu těchto aut. zastávek na „U 

knihovny“, přičemž je toho názoru, že změna názvu je vhodná v to v podobě „Knihovna“. 

 

Ad3. 

Komise byla tajemníkem seznámena s aktuálním stavem publikace o historii hudebního života 

v Rožnově pod Radhoštěm: Měsíční svit v ponuré noci života. Příběh rožnovské vážné hudby, 

autora L. Perutky. Publikace je ve fázi grafické úpravy, její vydání je plánováno na únor/březen 

2021. U druhé potencionální publikace z historie místní městské policie byl vrácen rukopis 



autorům k dopracování / přepracování. Do edičního plánu na rok 2021 se vrátí připravovaná 

publikace F. Šulgana a kol. o přírodě Rožnova. Dále byl zmíněn podnět na publikaci mapující 

moderní architektonické počiny od pana Strakoše (přislíbena před lety, v létě mělo proběhnout 

jednání prostřednictví. Slížkové) – prověří tajemník komise. 

 

Ad4. 

a) Pan Sobotka přináší podnět na užití názvu ulice Śremská (ze zásobníku urbanonym) v ulici 

mezi Tyršovým nábřežím a ulicí Chodskou, kolem domu č.p.741 – situaci prověří tajemník 

komise. 

b) Předseda komise D. Drápala zmínil svoji pozici v pracovní skupině pro hodnocení návrhů 

ocenění města. Zastupuje dvě komise, jak Komisi kulturní, tak i Komisi paměti města. Je 

vhodné, aby Komise paměti města byla zastoupena i jiným členem – Ing. V. Bajerem. Ten 

s nominací souhlasí.  

 

Termín dalšího setkání: po vydání publikace Měsíční svit v ponuré noci života. Příběh 

rožnovské vážné hudby, na jaře 2021. 

 

Přehled usnesení: 

1.  Komise paměti města doporučuje aktuálně řešenou novou ulici pojmenovat „U 

Dubu“. Na mapovém podkladu č.1, modrá linie. 

2. Komise paměti města doporučuje  pro plánovanou výstavbu v návrhu územního 

plánu BI22 pojmenovat případnou novou ulici: „Na Drahách“, respektive protáhnout 

stávající ulici téhož jména. Na mapovém podkladu č.2, černá linie. 

3. Komise paměti města doporučuje změnu názvu autobusových zastávek na ulici 

nábřeží Dukelských hrdinů u pěší lávky přes řeku Bečvu a před budovou knihovny ze 

stávajícího pojmenování „Loana“ na „Knihovna“. 

4. Komise paměti města ustanovuje svého člena Ing. Vojtěcha Bajera, aby komisi 

zastupoval v pracovní skupině pro hodnocení návrhů ocenění města. 

 

Konec setkání: 16:00 

 

Zapsal:  

Ing. Martin Beníček, tajemník komise ……………………………………………………………… 

Zápis ověřil:  

doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D, předseda komise………………………………………………. 

 

Přílohy: 

1. prezenční listina 

2. mapové podklady pro pojmenování ulice/ulic v lokalitě Kramolišov 

 


