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Zápis z 12. jednání Rady seniorů  
konané dne 03.05.2018, 13.00 – 15.00 hodin 

MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 
 

Přítomni: předseda: Ing. Ján Tomčík, Marie Eliášová, Ing. Rudolf Konečný, Alois Krůpa,                    

Jarmila Mikulášková, Sylva Mikulenková 

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Michal Čížek, Annelise Přikrylová, Rudolf Pospíšil 

Omluveni: Michal Čížek, Annelise Přikrylová, Rudolf Pospíšil 

Hosté:   Ing. Jan Kučera, MSc., místostarosta Města Rožnov pod Radhoštěm 

 

1. Zahájení jednání, uvítání členů Rady seniorů 

Jednání zahájil předseda Rady seniorů. 

2. Prezence, schválení návrhu programu 

3. Projekty zaměřené na podporu aktivit seniorů 

3.1 „Město přátelské seniorům 2017“ 

Město Rožnov pod Radhoštěm poprvé podalo žádost o dotaci v rámci soutěže „Obec přátelská 

seniorům 2017“ v kategorii IV. Podmínkou pro podání žádosti o dotaci v roce 2018 je realizace 

projektu v rozsahu, který není závislý na poskytnutí dotace. Soutěž v současné době ještě není 

vyhlášena.  

Rada seniorů doporučuje garantovat finanční podporu Senior centra ze strany Města Rožnova 

pod Radhoštěm schválením dlouhodobé smlouvy. 

Formulace úkolu Rady města pro Radu seniorů 

Definovat oblasti a rozsah účasti Rady seniorů v soutěži „Obec přátelská seniorům“.   

3.2 Senior card 

Cílem programu „Senior card“ je podpora aktivizace občanů v seniorském věku. Karta je určena 

pro seniory starší 65 let s trvalým pobytem na území města. Ve vybraných provozovnách bude 

na základě předložení „Senior card“ a slevového kupónu poskytnuta sleva z ceny služby nebo 

produktu.  

Na základě předběžného jednání se předpokládají následující možnosti  slevy pro držitele 

„Senior card“ : 

Optik do domu 
Fujaré 
T-klub kulturní agentura 
Centrum Zdravé Já 
Rožnovské pivní lázně 
Lékárna U matky boží  
Lékárna Rubus 
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3.3 Senior taxi 
Plánovaným cílem je poskytování služby „Senior taxi“ “. V současné době se předpokládá, že by 
služba byla poskytována: 
- seniorům s trvalým pobytem na území města starším 65 let, kteří jsou držiteli „Senior card“ 

(s bezplatnou dopravou 1 doprovázející osoby) 
- k dopravě na území města, max. 6 jízd za měsíc s délkou trasy max. 5 km mezi místem 

trvalého bydliště  
- do ordinací lékařů, na hřbitovní místa, pošty, na Městský úřadu 

- od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2019  

Doporučení: 
- Zvážit možnost využití „Senior taxi“ i pro dopravu seniorů k provozovnám, poskytujícím slevu 

pro držitele „Senior Card“. 
  

3.4   Kulatý stůl Zlínského kraje na téma  „Veřejná doprava v Rožnově pod Radhoštěm“  
         dne 27.03.2018 
Kulatý stůl se konal se za účasti pana místostarosty J. Kučery, H. Cábové – MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm, zástupců Klubu seniorů a Seniorcentra v Rožnově pod Radhoštěm, zástupců MPSV, 
krajského koordinátora městské dopravy. Cílem je sjednotit jízdenky jednotlivých dopravců. MPSV 
zřídilo na úrovni kraje platformu, jejíž členem je A. Přikrylová a J. Kučera. 
 
KÚ připravuje veřejnou zakázku „Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou 
dopravou na období 2018-2027“, jejímž cílem je zavedení integrované veřejné dopravy v kraji. 
Nově je očekáván začátek ke konci roku 2018 s tím, že v reálu by měla fungovat od prosince roku 
2019. V plánu také zavedení nových karet dle vzoru Moravskoslezského kraje. V rámci mezikrajské 
spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou bude mezi 
Zlínským a Moravskoslezským krajem zajištěn společný systém odbavování cestujících v podobě 
nového systému čipových karet.  
 
Informace o stávajícím systému dopravy jsou dostupné na webových stránkách  
https://www.kr-zlinsky.cz/doprava-cl-3778.html.  O zavedení nového systému budou občané 
města včas informováni. 

4.   Investiční projekty města přátelské k životu seniorů 
  
4.1 Náměstí 1. máje – vybudování veřejného multifunkčního prostoru 
Zástupci Rady seniorů a zástupci Klubu seniorů se podíleli na formulaci požadavků na funkce 
rekonstruovaného náměstí a zúčastnili se i prezentace tři studií. Některé z funkcí nového prostoru 
mají vytvořit venkovní zázemí nejenom pro akce Klubu seniorů, ale i pro zaměstnance firem v jeho 
okolí. Klidová zóna by měla sloužit k odpočinku a trávení volného času občanů. V okolí klidové 
zóny není dostatečný počet parkovacích míst.  
 
V nedaleké budově město plánuje provozování hudebního klubu, provázaného s akcemi na 
náměstí: 
- menší veletrhy 
- technické jarmarky 
- koncerty 
 
Úpravy náměstí 1. máje  
Zápis č. 26. z jednání stavební komise ze dne 14.2.2018: 

Na žádost Ing. Tomčíka byl zařazen bod Náměstí 1. máje. Proběhla diskuse o vítězném návrhu. 
Ing. Tomčík vyjádřil svůj názor na nevhodnost terénní modelace řešení.  

https://www.kr-zlinsky.cz/doprava-cl-3778.html
http://www.roznov.cz/upravy-namesti-1-maje/ds-1614/archiv=0
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Rada města ze dne 9. března 2018: 
Usnesením č. 1684/103 Rada města schvaluje pořadí předložených návrhů na úpravy veřejného 
prostranství na ulici (náměstí) 1. máje, které je uvedeno v důvodové zprávě, a v návaznosti na 
schválení tohoto pořadí ukládá odboru rozvoje Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm 
zabezpečit úkony související s přípravou smlouvy na dopracování studie společnosti Ellement 
architects s.r.o., se sídlem Vysoká 1029, 760 01 Zlín, IČ: 05274885 a předložit smlouvu k projednání 
radě města. 

 

 
 
 
 

4.2   Úpravy Náměstí míru a vybudování Městské tržnice 
V centru chybí parkovací místa. Na Náměstí míru vedle pošty by se mohlo umístit hřiště. Na      
stávajícím parkovišti u pošty by se mohla zřídit krytá tržnice. Předpokladem je jednoúrovňová  
plocha. 

 
   Průběh přípravy projektu TRŽNICE A NÁMĚSTÍ MÍRU 

Nyní svou tržnici město nemá. Několik stánků je umístěno na soukromém pozemku vedle 
zchátralého Palačkova mlýna na Palackého ulici. Lidé stále častěji volají po klasické městské 
tržnici. Tu město naposledy mělo na parkovišti v sousedství ZUŠ, dřevěné kryté stánky shořely 
a již nebyly obnoveny.  Město si zaslouží důstojnou tržnici, kde by bylo alespoň základní 
zázemí, mezi nejž patří i  sociální zařízení. Také chceme, aby byla zakryta a na lidi nepršelo. 
Umístění zvažujeme například na současném parkovišti u pošty. Tím bychom zvýšili 
atraktivitu náměstí  (uvedl starosta města). 

Komentář architekta města k prezentaci návrhu 

Návrh respektuje urbanistickou strukturu na pohledové ose ulice Fučíkovy a umožňuje  
novým náměstím volně procházet. Navrhujeme zde zpevněnou plochu, která může dle 
potřeby sloužit jako organizované parkoviště, plocha pro výroční trh, představení, koncert, 
volební meeting nebo při navezení písku i třeba jako beachvolejbalové hřiště. Vjezd na plochu 
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náměstí je regulován zajížděcími sloupky, které umožňují nebo zabraňují vjezdu a parkování 
na ploše. Celý prostor je na jedné výškové úrovni, bez zvýšených chodníků, jen v 
materiálovém rozlišení. Na plochu náměstí navazuje ulička k Masarykově náměstí, kde ve 
stávající proluce, na místě parkoviště, umisťujeme stavbu zastřešené tržnice. Rozměry jsou o 
trochu větší, než dnešní plocha na Palackého ulici. Podobně jako na náměstí by i zde bylo 
umožněno v některé hodiny parkování. Jindy bude plocha fungovat jako tržnice. Od 
skromnějších prodejních stolů v běžné dny, po větší, například měsíční. Trh by byl umístěn po 
celé ploše. Tržnice je navržena jako ocelová konstrukce se světlíky, fasádu tvoří tahokovové 
panely nebo dřevěné laťování. 
 

   Doporučení stavební komise 
Architekt představil projekt zahrnující úpravy plochy na náměstí Míru a úpravu plochy 
parkoviště mezi Masarykovým náměstím a budovou České pošty. 
Je třeba klást důraz: 
- na nedostatek jak denního, tak i umělého osvětlení v krytém prostoru, 
- zvolení vhodnou světlou výšku, 
- doplnění zázemí pro prodejce (WC, sklad inventáře, parkování apod.) 

- porovnání/vyhodnocení navrhované plochy s plochou stávajícího tržiště. 
  Navrhované řešení koliduje s úkolem města měnit nepropustné povrhy na propustné nebo      

      polopropustné. 
        Komise doporučuje další dopracování (Stavební komise 14.2.2018). 
 

Místo u pošty není dostatečné pro tržnici. V ulici Na Zahradách jsou parcely, kde by bylo  
možné tržiště zřídit. Chybí záložní prostor, kde by se tržnice v případě potřeby rozšířila. 
Jednou z možností je vrátit tržnici místo stávajícího parkoviště. 
 
Doporučení Rady seniorů 
Členové Rady seniorů byli seznámeni s projektem úprav Náměstí míru a s návrhem městské 
tržnice. Plocha je rozměrově nedostatečná, doporučuje se pokračovat v hledání vhodnějších 
plochy. 
 
 
 

5.   Opravy silnic, chodníků a hřišť 
      Potřebné opravy jsou zaznamenávány, podle důležitosti, technického stavu a s ohledem na    
      rozpočet jsou opravy realizovány. 
 
6.   Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm  

Cílem tohoto dokumentu je za pomoci občanů, místních, regionálních a státních orgánů hledat a       
najít možnosti udržitelné městské dopravní obsluhy území. Opatření definované v Plánu udržitelné 
městské mobility pokryjí všechny druhy dopravy v celé městské aglomeraci, dopravu veřejnou i 
soukromou, osobní i nákladní, motorizovanou i pěší a statickou. Vytvořením Plánu udržitelné 
městské mobility pro město se předpokládá, že tento dokument bude komplexně řešit dopravní 
dostupnost, která bude k dispozici všem, zlepší účinnost a hospodárnost systému, zvýší bezpečnost 
v dopravě a sníží se negativní vlivy dopravy na životní prostředí. A zvýší tak atraktivnost a kvalitu 
městského prostředí. 

 
      Prostřednictvím pracovní skupiny, ve které budou odborníci i  zaměstnanci, ve spolupráci    
      s obyvateli města se bude řešit doprava ve městě.  
 
7.   Závěr jednání 
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Úkoly:  
1. Do 11.05.2018 zaslat návrhy na úpravy jízdních řádů Zlínského kraje. 

 
 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník  

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 14.05.2018 
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