
Zborovská rokle 
zapsal: Jan Berki 

Základní informace: 

● Věc: komunikace ve Zborovské rokle 
● Konáno: 21. 8. 2019 od 16.30 v Malém sále Lidových sadů 
● Odhadem 120 účastníků 
● Za investora: p. David 
● Za spolek: p. Krejcar (a další) 
● Za město: p. Janďourek, Zámečník, Berki (a další) 

Podklady: 

● Materiál k bodu 035 pro zasedání ZM 6/2019 
● Podklady zaslané p. Pavlů (Spolek Staré Město) 
● Podklady zaslané p. Davidem (investor) 

Zápis z diskuse 
Diskusní příspěvky spíše ke stavbě na soukromém pozemku 

- Úvod diskuse se vede především k tématu stavby samotné 
- Zaznívá názor, že město má právo určit podobu stavby (ve smyslu velikosti stavby) 
- Rozhodnuto o stavbě v tuto chvíli není 
- Zazněl dotaz, od kdy je pozemek zastavitelný – z roku 2002 (odpověď od Janďourka) 
- Dotaz směrem k historickým nabídkám jako nezastavitelný pozemek (architekt 

Janďourek vyslovil hypotézu, nikdo z přítomných zástupců města ale u toho nebyl) 
- Přerušené řízení je z důvodu dotazu, jak bude investor zásobovat stavbu 
- Zazněl názor, že je to panelák a že to nepřispívá ke zdravému městu 
- Rada architektů se vyjadřuje ke všem stavbám v památkové zóně a ke stavbám od 

určité plochy, dále je nově zřízena Kancelář architektury města, od 1. 1. 2018 je 
město účastníkem jakéhokoli stavebního řízení – toto vysvětlování je vyvoláno 
vlastně pochybností, zda je město schopno si pohlídat, že pak nevznikne třeba dům 
o 2 patra vyšší 

- Aktuální návrh je na základě diskusí o 2 patra nižší a 1 trakt užší, než původní návrh  
- Výstavba domu je některými vnímána jako nevhodný zásah 
- Jaká část rokle má sloužit k uskladnění materiálu – odpověď je, žádná část k tomu 

bude sloužit zahrada pozemku 
- Prověřit, co je minimální možná velikost domu (zda toto je nejmenší možná věc) 
- Není zřejmé, které jsou nejnovější vizualizace jednak stavby, jednak případné cesty 

Diskusní příspěvky spíše ke komunikaci na městském pozemku 

- Z pléna zazněla preference nepovolovat cestu přes Zborovskou rokli 
- Podle informací diskutující dle odpovědi tehdejšího náměstka Rutkovského se 

nepočítalo s využíváním cesty jako příjezdové 
- Připomenutí petice, která je proti komunikaci 
- Další dotaz se týká zabezpečení bezpečnosti výjezdu – potřeba odpovědi konkrétních 

funkčních opatření – oplocení na hranách 



- Další podnět se týká sáňkování – odezva je možnost zbudovat náhradu (ale je 
otázkou, zda je zrovna toto prioritní) 

- Vracíme se k cestě, zda existuje nebo ne (bylo diskutováno také v první polovině 
setkání) 

- Jakým způsobem je možné získat právo vjezdu – bude právo vjezdu dočasné nebo 
trvalé či se tím saturuje věcné břemeno? (podnět ze spolku jít správním řízením – 
investor naznačuje, že tento způsob řešení upřednostní) 

- Kdo bude kompenzovat případné škody, které vzniknou těžkou dopravou? Pan 
architekt David tvrdí, že vozovka je stavěná na těžkou dopravu 

- Řešení nesmí narušovat chodník, je tam jeden 
- Vyjádřena domněnka o nebezpečném sklonu té „cesty“ především třeba v zimním 

období 
- Cesta může sloužit pouze buď lidem, nebo autům (s kočárkem a na vozíku tam jiná 

adekvátní cesta není) 
- Rokle je využívána školkou a ta preferuje řešení výtahem (přítomna paní ředitelka) 

Navrhovaná řešení 

- Pan architekt popsal tři možnosti řešení příjezdu (stálá komunikace – i pro stavbu 
i užívání, dočasná komunikace – jen pro stavbu, potom návrat do původního stavu, 
žádná komunikace – vše ze Zborovské ulice) 

- VV vyzval zástupce města, aby plánovací smlouvu neakceptovali (bylo odhlasováno 
většinou členů spolku) 

- Další z návrhů směřuje ke směně pozemků – pan architekt se tomu principiálně 
nebrání, ale je otázkou odpovídající plocha a její atraktivita (v materiálech od spolku 
je navrženo uskupení pozemků na rohu ulic Na Rybníčku a Františkovská, kde kdysi 
dům stával) 

Dotazy k prověření 

- Spor se vede o to, zda je to účelová komunikace nebo není – otázkou je, zda je 
možné tedy plánovací smlouva uzavřít v případě, že tam cesta formálně není – není 
vedena v Marushce vedena v evidence majetku města 

- V plánu revitalizace (zřejmě IPRM projektu) asi cesta byla (ale není jisté) 
- Jakým způsobem dojde k zabezpečení proti sesuvu (spor je o to, zda je cesta 

zpevněná) 

Další podněty 

- Několik dotazů a příspěvků se týká zatrubněného potoka (jeden z dotazů se týká 
možnosti napojení odpady – dodnes mají septiky) 

- Jeden z podnětů se týká rozložení památkové zóny (jedna část oblasti kolem rokle je 
součástí a druhá část ne) – architekt Janďourek vysvětluje vztah ÚP a památkové 
zóny 


