
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  18 

Datum jednání: 16. 2. 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 – přítomna 

Jiří Pavelka – přítomen 

 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - omluvena 

 

Přizvané osoby: 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta   

Ing. František Šulgan – AOPK ČR, SCHKOB 

Mgr. Marcel Petřek – OSM – údržba zeleně - omluven 

Mgr. Lucie Ohryzková – OSRP - Akční plán ochrany ovzduší 

  

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:  17:30 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: Mgr. Lenka Kaspříková 



 

2. Hlasování o programu schůze 

 

Navržený program:  

1) Představení Mgr. Lucie Ohryzkové - nová pracovnice na pozici manažer Akčního plánu 

ochrany ovzduší, informace k monitorovací stanici kvality ovzduší (přizvaná osoba  František 

Šulgan)    
2) Informace o žádostech ke kácení, údržba zeleně – (přizvaná osoba Marcel Petřek) 

3) Granty – informace o závěrečných zprávách z minulých let   

  

  
 (hlasování 4-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1)   Představení Mgr. Lucie Ohryzkové – nová pracovnice na pozici manažer  
Akčního plánu ochrany ovzduší, informace k monitorovací stanici kvality ovzduší 
 
Mgr Lucie Ohryzková: 
- Představení nové pozice a pracovní náplně – zpracování Akčního plánu ochrany 

ovzduší, EVVO (aktuálně kotlíkové dotace), spolupráce na zpracování auditu ŽP, 
monitorovací stanice). 

- Informace k monitorovací stanici: 
o samotná stanice je umístěna u světelné křižovatky U Janíka, světelná tabule pak 

na parkovišti u Alberta – bude nutné vykomunikovat a zdůraznit veřejnosti, že 
stanice NENÍ umístěna tam, kde je světelná tabule. F. Šulgan doporučil zaměřit 
se na bezpečnost umístění tabule (rozptyluje řidiče).  

o Monitorovací stanici provozuje firma ENVITECH, součástí je i sčítač dopravy 
(včetně rychlosti), propojení s ČHMÚ – ISKA. Je nutná pravidelná kalibrace a 
výměna filtrů.  

o Do budoucna se plánuje doplnění vybraných měření na území města – 
elektronická čidla kalibrovaná ke stanici. F. Šulgan doporučuje před umístěním 
čidel zpracovat rozptylovou studii. 

 
  
Usnesení:  
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 

  
ad. 2) Informace o žádostech ke kácení, údržba zeleně 
Komisi ŽP byly předloženy žádosti města o povolení ke kácení dřevin: 
 

1) Záhumení – smrk 

Smrk – blízko k chodníku i stěně domu cca 3 m, je vysázen na sítích, poškozený kořenový 
systém (ne nebezpečný), obyvatelé domu souhlasí s kácením, v dohledné době se bude 
upravovat fasáda – možná bude nutný ořez.  



Usnesení: 

Komise ŽP doporučuje smrk, pokud možno neořezávat (v případě stavby lešení), doporučuje 
smrk pokácet a využít jako vánoční strom. 

(hlasování 4-0-0) 

2) Záhumení – třešeň 

Třešeň – souhlasy obyvatel s kácením, jako důvod uvádějí znečištění prádla trusem vrabců 
(sušák na prádlo se nachází v blízkosti třešně), zdravotní stav dobrý. 

Usnesení: 

Komise ŽP nedoporučuje kácení, neexistuje zákonný důvod, komise doporučuje přesun 
sušáku na prádlo. 

(hlasování 4-0-0) 

 

3) Starý hřbitov: 

o Torzo lípy – cca 6 – 7 m – rozpadá se, je blízko u hrobu. 
o Lípa – značně redukovaná koruna, výmladky, 2 – 3 m od náhradní výsadby – 

omezuje ji. 
o Lípa – po pravé straně, značně porostlá břečťanem, dvojkmen, zajmelená. 

Usnesení: 

Komise ŽP doporučuje biologické hodnocení s následným návrhem opatření (vzhledem 
k výjimečným hodnotám lokality a výsledkům v minulosti proběhlých průzkumů), 
doporučujeme udělat posouzení na všech v minulosti ošetřených stromech (výhledově). 

(hlasování 4-0-0) 

 

4) Spodní park: 

o Lípa u hlavní pěšiny v parku nedaleko dětského hřiště – obalená jmelím, bez 
dutin, pata v pořádku 

Usnesení: 

Komise ŽP doporučuje ořez na torzo (pokud je to bezpečné) a to vzhledem k potenciálnímu 
využití stromu ZCHD, kteří se prokazatelně vyskytují v okolí předmětného stromu. 

(hlasování 4-0-0) 

 



o Lípa po levé straně u hlavní pěšiny, cca 20 m od předchozí lípy – napadená 
houbou, u patky vyhnilá. 

Usnesení: 

Komise ŽP doporučuje pokácení dřeviny (po ověření obsazení dutin ZCHD) a doplnění dřeva 
do stávajících broukovišť. 

(hlasování 4-0-0) 

o Jedle mezi pěšinou a cyklostezkou – hrozí zlom, je odborně posouzena a 
doporučena ke kácení. 

 

Usnesení: 

Komise ŽP doporučuje pokácení dřeviny.  

(hlasování 4-0-0) 

 

5) Ulice Čechova 

o Silně zajmelený javor klen (cca 200 cm v obvodu), zhoršený zdravotní stav, 
trhlina na kmeni – vyhnívá. 

Usnesení: 

Komise ŽP doporučuje provést redukční řez (pokud je to z bezpečnostního hlediska možné), 
následné sledování zdravotního stavu, popř. dosazení náhradní výsadby v blízkosti. 

(hlasování 4-0-0) 

 
ad. 3) Granty – informace o závěrečných zprávách z minulých let   

U opakujících se žádostí někdy nejsou k dispozici informace o předchozím využití finančních 
prostředků z grantů města. Je možné si vyžádat osobní účast žadatele na jednání grantové 
komise a informace si doplnit, ale komise doporučuje zadat podmínku toto upravující přímo 
do pravidel pro poskytnutí dotace (viz usnesení). 
 
  
Usnesení:  
Komise ŽP doporučuje, aby podmínkou pro podání další žádosti přímo navazující na žádost 
podpořenou v rámci městských grantů v předchozích letech, bylo odevzdání závěrečné 
zprávy o využití grantu a uplatnění přidělené dotace z předchozího období. 

 
(hlasování 4-0-0) 

 

 

 



4. Různé  

V tomto bodě se žádná podání neprojednávala. 

 

Další jednání: další termín jednání je předběžně stanoven na 16. 3. 2022 v 15:30 hod. 

 

Zapsala: Mgr. Aneta Valasová 

   

Zápis ověřila: Mgr. Lenka Kaspříková          


