
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  19 

Datum jednání: 6. 4. 2022 

Místo jednání:  zasedání v malé zasedací místnosti MěÚ Rožnov p. R  

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – omluvena 

Jiří Pavelka – nepřítomen 

 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - přítomna 

 

Přizvané osoby: 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta   

Mgr. Lucie Ohryzková – OSRP - Akční plán ochrany ovzduší 

  

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:  17:00 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:  Ing. Věra Šulová, ověřovatel:  Mgr. Aneta Valasová 

 

 



2. Hlasování o programu schůze 

 

Navržený program:  

1) Představení návrhu Akčního plánu ochrany ovzduší, který zpracovala  Mgr. Lucie 

Ohryzková 

2) Informace o v minulosti projednávaných projektech/tématech – tůň na Výsluní,  náhradní 

výsadba dřevin na soukromých pozemcích (souhlasy vlastníků, formuláře, výběr dřevin, 

následná péče), informace k novému územnímu plánu – zejména, zda do něj budou 

začleněny přírodně významná území (návrh v minulosti předložen), informace 

k chodníku a výsadbě na nábřeží Dukelských hrdinů, osázení ostrůvků na čtyřproudové 

silnici, management štěrkové lavice nad Rožnovem. 

3) Koncepce městských lesů. 

4) Zeleň na náměstí. Prosíme o podrobnosti k výsadbě, která bude realizována místo 

třešní. 

 (hlasování 2-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1)  Představení návrhu Akčního plánu ochrany ovzduší, který zpracovala  Mgr. 

Lucie Ohryzková 

 
Mgr. Lucie Ohryzková: seznámila členy komise ŽP s jednotlivými navrženými opatřeními 
s vlivem na ovzduší – lokální topeniště, kontrola, osvěta, doprava, cyklodoprava, parkování, 
snížení reemisí, zvýšení výsadby zeleně, územní plánování.  
  
Usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 

 ad. 2) Informace o v minulosti projednávaných projektech/tématech – tůň na Výsluní, 
náhradní výsadba dřevin na soukromých pozemcích (souhlasy vlastníků, formuláře, výběr 
dřevin, následná péče), informace k novému územnímu plánu – zejména, zda do něj budou 
začleněny přírodně významná území (návrh v minulosti předložen), informace k chodníku a 
výsadbě na nábřeží Dukelských hrdinů, osázení ostrůvků na čtyřproudové silnici, 
management štěrkové lavice nad Rožnovem. 
 

- tůň na Výsluní – plán revitalizace v rámci výstavby bytových domů soukromého 
investora 

- náhradní výsadba na soukromých pozemcích – město v současné době vytipovává 
volné pozemky vhodné pro výsadbu 

- informace k novému územnímu plánu – je ve fázi zpracování 
- výsadba na nábřeží Dukelských hrdinů – zpracovává se statický posudek zdi, řeší se 

její vlastník, bude se čekat na určení vlastnictví zdi 
- osázení ostrůvků na čtyřproudé komunikaci – bude vytipováno osázení 1 ostrůvku na 

zkušenou, projednání s ŘSD 
- management štěrkové lavice – zatím není zadáno, bude naplánována schůzka s 

SCHKOB 



Komise ŽP bere informace na vědomí. 

Usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

ad. 3) Koncepce městských lesů. 

Na příštím jednání bude komisi ŽP předložena Koncepce městských lesů k vyjádření. 

Komise ŽP bere informace na vědomí. 

Usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 

ad. 4) Zeleň na náměstí (podrobnosti k výsadbě, která bude realizována místo třešní). 

Místo pokácených třešní na náměstí bude vysazena třešeň ptačí (bezplodá). 

Komise ŽP bere informace na vědomí. 

Usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 

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: Ing. Věra Šulová 

   

Zápis ověřila:  Mgr. Aneta Valasová 


