
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  20 

Datum jednání: 22. 6. 2022 

Místo jednání:  zasedání v obřadní místnosti MěÚ Rožnov p. R  

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – omluvena 

Jiří Pavelka –  přítomen 

 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - omluvena 

 

Přizvané osoby: 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta - omluvena  

Mgr. Lucie Ohryzková – OSRP – přítomna   

  

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:    hod 

  

Program jednání 

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Hlasování o programu jednání 

3. Projednávání schválených bodů programu 

4. Různé 

 

  
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatel: Mgr. Aneta Valasová, ověřovatel:  Ing. Mgr. Lenka Kaspříková 

 

 



2. Hlasování o programu schůze 

 

Navržený program:  

1) Návrh lokalit na umístění doplňkových čidel na monitoring kvality ovzduší 
2) Koncepce městských lesů 
3) Projednání podnětu k zeleni na náměstí 
4) Výsadba obecního sadu 
5) Různé 
 

 (hlasování 3-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1)  Návrh lokalit na umístění doplňkových čidel na monitoring kvality ovzduší 

Lucie Ohryzková informovala o možnosti pořízení čidel pro měření PM1 – PM2,5 – PM10. 

Pořízeno by bylo cca 6 – 8 čidel. Prioritní jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 

v důsledku vytápění nebo dopravy. 

Návrh oblastí: 

1) Kramolišov 

2) Záhumení 

3) Jižní město 

4) Hážovice + Tylovice 

5) Koryčanské paseky 

6) Dolní paseky 

7) Horní paseky 

8) Láz 

Usnesení: 

Komise ŽP na základě odborné diskuze vytipovala místa, kde by bylo vhodné čidla umístit 

(viz výše). Konkrétní umístění je nutné určit až na základě odborného podkladu 

(doporučujeme ověřit možnosti zpracování tohoto podkladu firmou, která bude čidla 

dodávat). 

  

 (hlasování 3-0-0) 

 
 

 ad. 2)  Koncepce městských lesů 
 
Diskuze: Úvodní část koncepce, která hodnotí minulé období je velmi dobře zpracovaná. 
Návrhová část je zpracována spíše obecně. Chybí bližší kritéria pro další vyhodnocení. 
Kvantifikace zásahů i vize vývoje porostů do budoucna (např. % plochy s přirozenou 



obnovou, porosty ponechané samovolnému vývoji, konkrétní zastoupení MZD, ponechání 
mrtvého dřeva). Smysluplné je doplnit koncepci o návrhovou část s mapami.  
 
Usnesení: Komise ŽP doporučuje cíle koncepce více specifikovat, včetně kvantifikace. 
Doplnit kapitolu k tzv. „městským rezervacím“ (řeší se cca posledních 20 let). Doplnit mapy 
porostů s navrhovanými opatřeními. Nutné je také nastavit systém kontroly plnění cílů 
z koncepce. Doporučujeme myslet v koncepci i na výzkum efektivnosti realizovaných 
opatření (např. vodozádržná opatření), případně vyhodnotit jejich efektivnost vůči 
vynaloženým nákladům. Vyhodnotitelné by měly být i opatření na zlepšování biodiverzity atd 
(stav před realizací opatření vycházejících z koncepce a po ukončení její platnosti). Komise 
doporučuje zaměřit se i na osvětovou činnost a konkrétněji tuto kapitolu rozepsat. 
 
 
(hlasování 3-0-0) 

  

ad. 3) Projednání podnětu k zeleni na náměstí  

Komise prodiskutovala návrh k doplnění zeleně z hlediska ochrany vrabců domácích. 

 Usnesení: Jiří Pavelka projde širší okolí náměstí a pokusí se vytipovat plochy k případné 
výsadbě vhodných keřů pro vrabce jako náhrady za vykácené stromy, které sloužily jako 
jejich stanoviště – dále bude komunikovat s městským zahradníkem. Komise ŽP opakovaně 
upozorňuje na nutnost řešit zeleň na náměstí v rámci kompletního projektu. V minulosti byla 
přislíbena spolupráce studentům Střední zemědělské a přírodovědné školy, kteří zpracovali 
a na komisi přednesli své návrhy na úpravu zeleně na náměstí. 

(hlasování 3-0-0) 

 
 
  
ad. 4)  Výsadba obecního sadu 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení, bod byl přesunut na další komisi za přítomnosti paní 

místostarostky. 

  
 

4. Různé  

V tomto bodě se žádná podání neprojednávala. 

 

Další jednání: další termín jednání je předběžně stanoven na červen 2022 v 15:30 hod. 

 

Zapsala:  Mgr. Aneta Valasová 

   

Zápis ověřila:  Ing. Mgr. Lenka Kaspříková 

 


