
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  14 

Datum jednání: 24. 3. 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 - přítomna 

Přizvané osoby: 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta   

Bc. Miroslav Kovář – OSM 

Mgr. Marcel Petřek – OSM 

Ing. Jan Cieslar – energetik města  

Pavel Kocián – Český rybářský svaz, z.s. 
 

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:   18:00 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:  Věra Šulová, ověřovatel:   Zdeněk Štekl 

 

2. Hlasování o programu schůze 



Navržený program:  

1) Představení návrhu na zlepšení mikroklimatu města – projekt studentů Střední školy 
zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm 
  
2) Představení nového pracovníka (odbor správy majetku) na pozici péče o zeleň a 
projednání žádostí OSM o kácení stromů 
  
3) Rozvoj veřejného osvětlení - představí energetik města Ing. Jan Ciesler 
  
4) Diskuze k finanční podpoře na obnovení řeky Bečvy po otravě - kam nasměřovat finanční 
prostředky - zarybnění, příspěvek na revitalizační opatření, podpora konkrétních druhů (např. 
hrouzek Kesslerův).  
 

 (hlasování  4-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1)  Představení návrhu na zlepšení mikroklimatu města  
 
Tento bod do jednání komise navrhla Mgr. Lenka Kaspříková. Studenti Střední školy 
zemědělské a přírodovědné pomocí analýzy a pocitových map zpracovali téma zlepšení 
mikroklimatu (tepelného) ve městě, stručně představili celý projekt, zhodnotili, co je z jejich 
pohledu problém a jak by se k němu postavili. Z přednesených návrhů se zaměřili na návrh 
úpravy Masarykova náměstí (zeleň, vodní prvky, mlžítka) a návrh úpravy budovy Střední 
školy zemědělské a přírodovědné (zelená střecha, zelená stěna a stínící technika). 

 
Usnesení:  
Komise ŽP vyslechla představenou prezentaci studentů 1. ročníku Střední školy zemědělské 
a přírodovědné, členové komise zhodnotili možnosti dalšího využití tohoto projektu k další 
realizaci. Komise ŽP doporučuje rozvíjet budoucí spolupráci města Rožnov p. R. a Střední 
školy zemědělské a přírodovědné 
(hlasování 4-0-0) 

ad. 2) Představení nového pracovníka (odbor správy majetku) na pozici péče o zeleň a 
projednání žádostí o kácení   
 
Členům komise ŽP byl představen nový pracovník OSM na pozici péče o zeleň Mgr. Marcel 
Petřek.  
 
Dále byly projednány žádosti občanů o povolení ke kácení dřevin: 

- ul. Čs armády – dle žádosti 2 břízy – u 1 břízy je zlomený hlavní terminál, vyrůstají 2 
nové vršky, bříza je nahnutá, má zhoršený zdravotní stav, Mgr. Petřek navrhuje tuto 
břízu pokácet, druhou břízu zachovat a upravit korunu ořezem 

- 1 lípa v parku – 1 velká vyhnívající dutina, výletové otvory hmyzu, dřevokazná houba 
– Mgr. Petřek navrhuje tuto lípu pokácet   

- žádost p. Libuše Vojkůvkové na ul. Svazarmovská – žádost o pokácení 4 ks břízy a 1 
ks borovice na pozemku města –  jako důvod je uveden nevhodně zvolené druhy 
dřevin, opad listí a suchých větví, alergie 

Usnesení:  
Komise ŽP doporučuje OSM podat žádost o povolení ke kácení 1 břízy na ul. Čs. armády, u 
které je zlomený hlavní terminál, vyrůstají 2 nové vršky, bříza je nahnutá, má zhoršený 
zdravotní stav, druhou břízu v této lokalitě komise doporučuje zachovat a upravit její korunu 
ořezem. Dále komise doporučuje OSM podat žádost o kácení 1 lípy v parku, která má velkou 



vyhnívající dutinu, výletové otvory hmyzu, je napadená dřevokaznou houbou a dřevo komise 
doporučuje využít pro zřízení broukoviště. U žádosti p. Vojkůvkové na ul. Svazarmovská o 
pokácení 4 bříz a 1 borovice na pozemku města komise doporučuje městu prověřit zdravotní 
stav stromů, pokud nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu stromů, žádost o kácení 
nepodávat a žádost p. Vojkůvkové zamítnout. 
 

 

(hlasování 4-0-0) 

  
ad. 3) Koncepce veřejného osvětlení - představil energetik města Ing. Jan Ciesler 
 
Ing. Jan Ciesler představil Segmentovou koncepci rozvoje veřejného osvětlení na roky 2021 
– 2025. Tvoří ji analytická část, tj. stávající stav, vytipování lokalit bez veřejného osvětlení 
s návrhem financování. Do realizace byla zařazena pouze obnova osvětlení v havarijním 
stavu (kabeláž i sloupy), ostatní rozvoj veřejného osvětlení byl zařazen do zásobárny 
projektů pro další období.  
 
Usnesení:  
Komise ŽP bere přednesené informace na vědomí. 
 

(hlasování 4-0-0) 

  
ad. 4) Diskuze k finanční podpoře na obnovení řeky Bečvy po otravě 
 
Představitel Českého rybářského svazu, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko,   
p. Pavel Kocián přednesl aktuální situaci ohledně požadavků na finanční pomoc a její 
směřování na revitalizaci řeky Bečvy po otravě v září 2020. Nejvíce by dle jeho slov v 
současné době rybářům pomohl finanční dar na dofinancování nákladů na likvidaci přímých 
škod (likvidace mrtvých ryb, činnost dobrovolníků), kde částka na likvidaci ryb v kafilérii 
dosáhla výše 500 tis. Kč., částka na provádění prací při zásahu 250 tis. Kč. 
 
Usnesení:  
Komise ŽP doporučuje Radě města poskytnout Českému rybářskému svazu, z.s., územnímu 
svazu pro Severní Moravu a Slezsko částku minimálně 100 tis. Kč. 
 

(hlasování 4-0-0) 

 

4. Různé  

V tomto bodě se žádná podání projednávala. 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 28. 4. 2021 v 15:30 h. 

 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

 

   
Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl         


