
Zápis z 3. jednání Rady seniorů  
konané dne 13.1.2016, 14.30 – 16.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 

Přítomni: předseda: Ing. Ján Tomčík, Michal Čížek, Marie Eliášová, Alois Krůpa,  

 Jarmila Mikulášková, Sylva Mikulenková, Anneliese  Přikrylová 

  tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Helena Fiurášková, Ing. Rudolf Konečný 

Omluveni:   Helena Fiurášková, Ing. Rudolf Konečný 

Hosté:   Ing. Jan Kučera, MSc. 

1. Zahájení jednání  
Jednání Rady seniorů zahájil předseda Ing. Ján Tomčík. 

2. Prezence, schválení návrhu programu 
- omluvy za neúčast 

Členové Rady seniorů vzali na vědomí žádost paní Heleny Fiuráškové o uvolnění z Rady seniorů. 

3. Kontrola plnění úkolů z 2. jednání 9.12.2015 
3.1. Rozeslat pracovní skupině projektovou dokumentaci rekonstrukce Bezručovy ulice 
3.2. Rozeslat odkaz na chválené Grantové zásady zveřejněné na www stránkách města 

Všechny úkoly byly splněny.   

4. Stanovisko komise k projektové dokumentaci rekonstrukce Bezručovy ulice 
4.1. Připomínky členů pracovní skupiny 

Pracovní skupina ustavená na 2. jednání Rady seniorů posoudila projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci Bezručovy ulice. Vyjádření jednotlivých členů pracovní skupiny Rady seniorů byla 
zaslána předsedovi Rady seniorů. 

4.2. Návrh společného stanoviska komise k projektové dokumentaci 
4.3. Návrh a schválení usnesení komise 

Na základě připomínek členů pracovní skupiny Rady seniorů bylo formulováno stanovisko Rady 
seniorů k projektu celkem. Usnesení 1: 

Údaje uvedené v Průvodní zprávě k projektu „Silnice III/48612 ulice Bezručova, Rožnov p. 
Radhoštěm“ potvrzují, že základní předpoklady a cíle projektu neodpovídají současným 
představám o funkci ulice Bezručova a výhledovému charakteru a  intenzitě dopravy. 
Funkce ulice Bezručova je v projektu redukována na místní komunikaci, která propojuje 
ulice Hradišťko a Nábřeží Dukelských hrdinů. 

V projektu se nejenom nepředpokládá navýšení intenzity dopravy, při volbě společné 
stezky pro chodce a cyklisty se dokonce předpokládá nižší dopravní zatížení. 

Omezené prostorové možnosti lokality vedou k vytváření kolizních míst zúžením šířky 
chodníku z návrhové šířky 2m až na 1,25m a společného pásu pro obousměrný  provoz 
chodců a cyklistů z 3m až na 2m. 

Jednoznačného zklidnění dopravy se v projektu dosáhne vytvořením zóny s dopravním 
omezením nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/hod. 

Dokumentace se odvolává na další zatím neexistující samostatné projekty, které budou 
řešit 



- řízení dopravy na stykové křižovatce tvaru „T“ se silnicí I/35 (projektová dokumentace 
světelného signalizačního zařízení bude zpracována jako samostatný projekt) 

- dopravu v klidu (bude řešena samostatným projektem řešící rekonstrukci kina) 

Stanovisko Rady seniorů k projektu s ohledem na „vstřícnost k seniorům“ 

- lokální snížení šířky chodníku a zejména společná stezka pro chodce a cyklisty 
s obousměrným provozem a s lokálním snížením její šířky může představovat vážné 
ohrožení seniorů a osob se sníženou pohyblivostí 

- v navazující projektové dokumentaci by měly být  u nově projektovaných autobusových   
zastávek instalovány lavičky, pokud možno i s přístřeškem. 

O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro – 6, proti – 0, zdrželo se – 0. 

5. Grantová podpora města pro aktivity seniorů v roce 2016 
5.1. Účast zástupců komise na instruktáži k zásadám na MěÚ dne 6. 1. 2016 

Instruktáže se zúčastnili 2 členové Rady seniorů. Dnešního dne byly členům Rady seniorů 
rozeslány dotační zásady.  

5.2. Úkoly komise vyplývající ze schválených grantových zásad. 
5.3. Harmonogram předkládání a posuzování žádostí o finanční podporu pro aktivity 

seniorů 
Žadatelé mohou žádosti podávat do 25.01.2016. Nejpozději do 09.02.2016 budou podané žádosti 
v elektronické podobě předány členům Rady seniorů. 

5.4. Další postup komise při hodnocení žádostí o podporu a zpracování návrhu na její 
rozdělení. 

Další postup Rady seniorů při hodnocení žádostí bude stanoven na dalším jednání. Členové Rady 
seniorů se dohodli, že po 09.02.2016 se v této záležitosti sejde pracovní skupina ve složení paní 
Sylva Mikulenková, Ing. Rudolf Konečný a Ing. Ján Tomčík. Termín jednání pracovní skupiny 
bude upřesněn. Žádosti budou posuzovány Radou seniorů, která bude rozšířena o dva členy 
zastupitelstva.  

6. Zapojení seniorů do podpory vedení města ve vybraných oblastech života 

6.1. Výběr aktuálních oblastí s využitím Průvodce WHO „Globální města přátelská 
seniorům“http://www.mpsv.cz/files/clanky/7980/WHO_age_friendly_cities_cz.pdf, 
který má městům pomoct k tomu, aby jejich infrastruktura a služby byly přístupné a 
umožnily začlenění seniorů s různými potřebami a schopnostmi. 

Ing. Rudolf Konečný rozeslal členům Rady seniorů výtah z průvodce WHO a zároveň nabízí 
organizační zajištění případné pracovní skupiny v této oblasti. Členové Rady seniorů se shodli na 
tom, že pokud bude vytvořena pracovní skupina pro tuto oblast, bude vedoucím této pracovní 
skupiny Ing. Rudolf Konečný.V této souvislosti předseda Rady seniorů připomněl, že o 
spolupráci s Radou seniorů projevila zájem paní Jarmila Ovčačíková, předsedkyně Sociální 
komise. 

6.2. Posuzovaní vybraných investičních projektů města pracovní skupinou - vzít do úvahy 
kritéria uvedené v „Průvodci“ - Část 5. Venkovní prostory a budovy: 

a. Příjemné a čisté prostředí 
b. Důležitost zeleně 
c. Dostatek míst k odpočinku 
d. Chodníky přátelské seniorům 
e. Bezpečné přechody pro chodce 
f. Přístupnost 
g. Bezpečné prostředí 
h. Stezky pro pěší a cyklisty 
i. Budovy přátelské seniorům 
j. Dostupnost veřejných toalet 
k. Starší zákazníci 

6.3. Zapojení seniorů ve městě do hodnocení současného stavu infrastruktury a služeb 
v oblasti „Venkovní prostory a budovy“ s použitím kritérií uvedených v bodě 6.2 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7980/WHO_age_friendly_cities_cz.pdf�


a. Doporučit vedení města využití potenciálu seniorů k jednorázovému, nebo 
průběžnému hodnocení stavu infrastruktury a služeb ve městě 

b. K oslovení využít organizace a spolky s významnější částí seniorů v jejich 
členské základně 

Členové Rady seniorů se shodli na tom, aby informace o potřebách seniorů byly zjišťovány 
prostřednictvím dotazníků. Formulář dotazníku by byl umístěn na webových stránkách města, 
mohl by být také součástí Seniorku, který vydává Klub seniorů. Informace i dotazník by mohly 
být umístěny i ve Spektru Rožnovska. 
Na základě připomínek členů pracovní skupiny Rady seniorů bylo formulováno stanovisko Rady 
seniorů k zapojení seniorů ve městě do hodnocení současného stavu infrastruktury a služeb 
v oblasti „Venkovní prostory a budovy“. Usnesení 2: 
Rada seniorů doporučuje vedení města využití potenciálu seniorů k jednorázovému nebo 
průběžnému hodnocení stavu infrastruktury a služeb ve městě. K oslovení seniorů doporučuje 
využít organizace a spolky s významnější částí seniorů v jejich členské základně. 
O návrhu usnesení proběhlo hlasování: pro – 7, proti – 0, zdrželo se – 0. 

7. Návrh úkolů a usnesení a jejich schválení 
Na dnešním jednání Rady seniorů byla přijata 2 usnesení (viz text výše). 
Úkoly: 
1. Členové Rady seniorů předloží náměty na činnosti v oblastech života, ve kterých by se mohli 

zapojit. 
2. Oslovit Klub seniorů, Svaz žen, osady Českého zahrádkářského svazu, aby specifikovali 

věkové rozvrstvení členů v těchto spolcích. 

8. Závěr jednání 
Na závěr jednání byly stanoveny termíny příštích setkání Rady seniorů. 
 

Termín příštího setkání Rady seniorů: 

Čtvrtek 18.02.2016 ve 14.30 hodin v zasedací místnosti v budově Stefania, 

Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 480 

Čtvrtek 24.03.2016 ve 14.30 hodin v malé zasedací místnosti v hlavní budově Městského úřadu, 

Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128 

 
Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: cabova.soc@roznov.cz 

 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 14.01.2016 

 

 

 

 

mailto:cabova.soc@roznov.cz�

