
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  16 

Datum jednání: 25. 8. 2021 

Místo jednání:  zasedání online přes ZOOM 

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – přítomna 

Jiří Pavelka – omluven 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - omluvena 

Přizvané osoby: 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta - omluvena 

  

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:   16:30 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:   Zdeněk Štekl 

 

2. Hlasování o programu schůze 

 

 



Navržený program:  

1) Parkování kolem firmy Retigo  
2) Stanovisku ke směně pozemků – Zetkovi 
3) Stanoviska ke kácení  

  
 (hlasování  4-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) Parkování kolem firmy RETIGO 
 
Členům komise ŽP byly předloženy 2 varianty řešení parkování kolem firmy RETIGO: 
Varianta 1 – parkování na tělese bývalé skládky Kozák 
Varianta 2 – parkování podél komunikace vedoucí k útulku – podílné či šikmé stání   
 
Usnesení:  
Varianta 1 - Komise ŽP nesouhlasí s využitím tělesa bývalé skládky k parkování pro firmu 
Retigo minimálně do doby ukončení monitoringu skládky a dokud nebudou výsledky 
monitoringu zcela uspokojivé. Komise tedy nedoporučuje pronájem pozemku.  
 
Varianta 2 – Komise doporučuje variantu podélného či šikmého stání (s co nejmenším 
zásahem do plochy krajinné zeleně). Do budoucna ale nesouhlasíme s další rozšiřování 
parkovacích míst a doporučujeme firmě Retigo hledat jiné způsoby dopravy zaměstnanců 
(např. mikrobusy). 

 
(hlasování 4-0-0) 

  
ad. 2) Žádost o posouzení využití pozemku p. č. 818 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 
 
Jedná se o pozemek: 

1. výměra 683 m2,  

2. druh pozemku trvalý travní porost,  

3. stav svažitý terén (břeh)  

4. z hled. územního plánu – bydlení individuální. 

5. přes pozemek vede nadzemní VN 22 kV a podzemní NN  

Tento pozemek byl městu Rožnov pod Radhoštěm nabídnut vlastníkem pozemku panem Bc. 
Petrem Zetkem ke směně s částí sousedního pozemku p. č. 819/7 ve vlastnictví města. 
Tento pozemek má zájem odkoupit dcera pana Zetka, paní Mgr. Kateřina Zetková za účelem 
vybudování prodloužení komunikace pro zlepšení příjezdu k plánované stavbě rodinnému 
domu na pozemcích p.č. 819/1 a p.č. 819/26. 

 

 



Směnou pozemků by město mohlo získat pás vedle silnice pro případnou zeleň. 
 
Usnesení: 
Komise ŽP doporučuje městu jednat s paní Zetkovou o směně pozemku. 
 
(hlasování 4-0-0) 

 
ad. 3) Stanoviska ke kácení 
Komisi ŽP byly předloženy žádosti města o povolení ke kácení dřevin (předložil OSM – Mgr. 
Petřek): 

- ul. Partyzánská u domu č.p. 1001 – zerav západní (Thuja occidentalis) – obvod 
kmene 110 cm, výrazně proschlá, vitalitu lze hodnotit jako výrazně sníženou, nelze 
vyloučit poškození kořenového systému  

- ul. Partyzánská za domem č.p. 892 - modřín opadavý (Larix decidua ) – téměř suchý, 
zdravotní stav silně narušený  

- ul. Jiřího Wolkera u domu č.p. 878 - modřín opadavý (Larix decidua ) – výrazně 
prosychá, zdravotní stav je výrazně zhoršený, Mgr. Petřek navrhuje pokácení, ořez 
by musel být výrazný (mnoho silných suchých větví) 

- Bučiska před domem č.p. 611 – lípa srdčitá (Tilia cordata) – špatný zdravotní stav, 
v minulosti poškozena (řez na hlavu), růst sekundární koruny, musel by být proveden 
zdravotní řez z důvodu odstranění jmelí a suchých větví, tři bezpečnostní vazby 
k zajištění koruny (podélné praskliny), odhad nákladů 15 tis. Kč, Mgr. Petřek navrhuje 
pokácení a náhradu za stejnou dřevinu 

- Informace o špatném stavu třešní keřovitých na Masarykově náměstí – byly 
posudkem vyhodnoceny jako rizikové, návrh kácení a náhrada svítel latnatý 

  
Usnesení:  
Komise ŽP souhlasí se skácením zeravu západního a obou modřínů. V případě lípy srdčité 
komise doporučuje její stabilizaci a ošetření, pokud to její zdravotní stav dovoluje (investice 
15 000 Kč je akceptovatelná vzhledem k hodnotě stromu). U výsadby za keřovité třešně na 
Masarykově náměstí je možné rozhodnout o náhradní výsadbě (včetně druhu dřeviny) až na 
základě schváleného projektu. 
(hlasování 4-0-0) 

 
(hlasování 4-0-0) 

  
 

4. Různé  

V tomto bodě se žádná podání neprojednávala. 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 29. 9. 2021 v 15:30 h. 

Zapsal: Mgr. Aneta Valasová 

   

Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl         


