
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  13 

Datum jednání: 8. 2. 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 – přítomen 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - přítomna 

Přizvané osoby: 

Mgr. Kristýna Kosová – místostarosta – přítomna 

  

 

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:  16:00 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. aktualizace Politiky územního rozvoje a možný postoj města Rožnova  
 
 
 (hlasování  5-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) aktualizace Politiky územního rozvoje a možný postoj města Rožnova  
 

V rámci jednání komise ŽP projednala předloženou aktualizaci Politiky územního 
rozvoje ČR. Všichni členové komise se shodli na tom, že nesouhlasí s úpravou čl. 167b, 

tedy se změnou pojmu „suchá nádrž Teplice“ na „vodní dílo Skalička“. Vodní dílo Skalička 
v sobě t. č. zahrnuje pět variant, včetně nádrží se stálým zadržením vody. Zejména tyto 
varianty znamenají silné negativní ovlivnění či přímo likvidaci řady jedinečných fenoménů, 
které jsou specificky vázané právě na vymezenou lokalitu (podrobné zdůvodnění dopracuje 
J. Pavelka a zašle ostatním členům komise ŽP a p. Kosové e-mailem). 
 

Usnesení: Komise ŽP nesouhlasí s úpravou čl. 167b, tedy se změnou pojmu „suchá nádrž 
Teplice“ na „vodní dílo Skalička“. Vodní dílo Skalička v sobě t. č. zahrnuje pět variant, včetně 
nádrží se stálým zadržením vody. Zejména tyto varianty znamenají silné negativní ovlivnění 
či přímo likvidaci řady jedinečných fenoménů, které jsou specificky vázané právě na 
vymezenou lokalitu.   

 
(hlasování 5-0-0) 

 
4. Různé 

 p. Kosovou byly podány informace k připravovanému projektu „výsadba stromů na nábřeží 

Dukelských hrdinů“. 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 10. 3. 2021 v 15:30 h. 

 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

   
Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl   

  

              

 

 

 


