
Z á p i s 
z 6./17 jednání Komise výstavby a rozvoje města Rady města 

Hlučína 
ze dne 11. 10. 2017  

 
 
Přítomni:   Ing. Kubinová  

Ing. arch. Špačková  
Ing. Kučera  

   Ing. Barták 
Ing. arch. Richter 
Ing. Zmrzlík 
Ing. arch. Janča 
Ing. Novotný 
 

Omluveni:  Ing. Zbořil  
Ing. Škvain 
Ing. arch. Hykel 

 
1. žádost společnosti o udělení souhlasu se stavbou parkovacího stání na pozemku parc.č. 

3071/404 v k.ú. Hlučín   
komise nemá námitek ke zřízení parkovacího stání formou práva provést stavbu a zároveň městu 
doporučuje následně řešit parkování a chodníky komplexně na celé ulici 
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se       4 – 0 – 0 
 

2. studie víceúčelové sportovní haly v Hlučíně 
V rámci dopracování studie do finální podoby doporučuje komise: 
- podrobněji prověřit vazby v areálu – vstupy, vjezdy, komunikace, vjezdy autobusů, orientace 

vstupu do budovy, širší vztahy - přístup pro pěší, vazbu na zastávky MHD a tyto vazby zohlednit 
v návrhu haly 

- splnit základní typologické požadavky na provoz sportovní haly v části pro veřejnost a v části 
pro sportovce (zajistit přístupnost pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace pro 
návštěvníky i sportovce, oddělit čistý - špinavý provoz, situovat ošetřovnu v přízemí atd.) 

- zvážit další provozní vazby na areál (např. možnost umístění restaurace v rámci haly, doplnit 
hygienické zařízení pro návštěvníky stávající tribuny v areálu atd.)  

- vzhledem k vazbám na okolní stávající zástavbu respektovat „jednodušší“ formu stavby, kterou 
by bylo vhodné ověřit 3D modelem zobrazujícím halu včetně okolních objektů sportovního 
areálu. 

- z předložené dokumentace je zřejmé, že návrh sportovní haly je náročný architektonický úkol. 
Návrh haly musí být kvalitní v dispozičním i architektonickém řešení a musí respektovat a 
zohlednit všechny vazby ve stávajícím sportovním areálu. Není vhodné pouze situovat 
požadovaný objekt haly na vymezený pozemek, protože nová budova nadlouho ovlivní podobu 
celého sportovního areálu. 

4 pro, 0 proti, 0 zdržel se       4 - 0 – 0 
   

3. žádost občana k odkupu pozemku parc.č 674/3 v k.ú. Darkovičky  
komise nemá námitek k odkupu pozemku příjezdové komunikace – potvrzuje současný stav 
v rozdělování pozemků – pozemky musí být přístupné z veřejné komunikace 
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se       4 - 0 - 0  

 
4. žádost občana o prodej částí pozemků parc.č. 4494 a 370/2 v k.ú. Hlučín    

komise nesouhlasí s odprodejem či pronájmem vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné prostranství 
v centru města 
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se       4 - 0 - 0  

 
5. Ing. arch. Richter pozval všechny na veřejné projednání územní studie – „Revitalizace 

veřejného prostranství u Červeného kostela“  

 

Další zasedání komise se uskuteční ve středu 1.11. 2017 v 15:00 hodin    
 
Zapsala: Iva Hermanová, 11. 10. 2017 


