
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  15 

Datum jednání: 16. 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 – nepřítomen 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - omluvena 

Přizvané osoby: 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta - omluvena 
 

Začátek zasedání komise: 20:00 hod 

Konec zasedání komise:   20:50  hod 

  

Program jednání 

1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Hlasování o programu jednání 

3. Projednávání schválených bodů programu 

  
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Zapisovatel:  Aneta Valasová, ověřovatel:   Zdeněk Štekl 

 

2. Hlasování o programu schůze 

 

Navržený program:  

1) Průmyslová zóna Zubersko 
  
  

 (hlasování  4-0-0) 



3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1)  Průmyslová zóna Zubersko 
Komise ŽP se seznámila s předloženými podklady. 
 
Usnesení:  

Co se týká stavby samotné, tak komise ŽP souhlasí se stanoviskem stavební komise. 
S celkovým záměrem komise ŽP v předložené podobě nesouhlasí a žádá o podrobnější 
informace o stavbě a jejím vlivu na životní prostředí, konkrétního využití výrobních a 
skladovacích prostor, použité zdroje energií, použité technologie výroby, nakládání s odpady 
apod.  

Dále komise ŽP požaduje: 

- maximálně koordinovat oba projekty - například se domluvit na jednom napojení z 
cyklostezky, dopravní infrastrukturu vést středem plochy bez nutnosti vícenásobného 
napojení na komunikaci I/35 

- veškerou infrastrukturu umisťovat mimo plochy krajinné zeleně - k projektu doplnit 
pás izolační zeleně v šířce minimálně 50 m - myšleno dřeviny + například květnaté 
louky (dřeviny + bezlesí) 

- v projektu navýšit propustné plochy - například parkovací místa 
- vzhledem k nedostatečnému počtu rozvojových ploch pro průmysl komise nesouhlasí 

se začleněním obchodních ploch do projektu 
- je nutné zvážit vícepatrové objekty - kvůli zmenšení záboru půdy 
- je nutné minimalizovat dopravní zatížení lokality a tím i hlukové a emisní zatížení 
- součástí areálu musí být zeleň a odclonění i od hlavní cesty je nutné realizovat 

vzrostlou zelení 
- doporučujeme na všech objektech vybudovat zelenou střechu (město Rožnov p. 

Radh. nabízí pomoc v získání dotace z Operačního programu Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost – zahájení 2022) 

- objekty je nutné umisťovat pouze po hranici záplavového území - v projektu není nijak 
reflektováno, že jde o nivu řeky Bečvy  
 

(hlasování 4-0-0) 
  

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 25. 8. 2021 v 15:30 h. 

 

Zapsal:  Mgr. Aneta Valasová 

                 
Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl         


