
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  11 

Datum jednání: 18. 11. 2020 

Místo jednání:  zasedání online přes ZOOM 

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – přítomna, odchod v 17:15 h 

Jiří Pavelka – omluven 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - přítomna 

Přizvané osoby:    

Mgr. Kristýna Kosová - přítomna 

RNDr. Radim Misiaček - přítomen 

Mgr. Zdeněk Frélich - přítomen 

Renata Vojkovská - přítomna 

RNDr. Tamara Slováčková – OŽPV - přítomna 

 

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:    17:50 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) Projednání návrhu Implementační části segmentové koncepce ŽP  za účasti zpracovatelů 
2) Projednání podnětu Ing. Františka Šulgana – krmení kachen v Rožnově pod Radhoštěm  
 
 (hlasování  4-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) Projednání návrhu Implementační části segmentové koncepce ŽP  za účasti 
zpracovatelů  
 
K jednání komise ŽP byl  zpracovatelem předem zaslán návrh Implementační části 
segmentové koncepce ŽP k prostudování. Zpracovatelé koncepce prezentovali návrh a 
vysvětlili, z jakých podkladů a úvah při zpracování vycházeli. 
 
V rámci projednání  p. Valasová i další členové komise zdůraznili potřebu zapracování  
plochy průmyslového areálu bývalého podniku Tesla Rožnov do koncepčního řešení města. 
Problematika areálu se může prolínat napříč všemi řešenými oblastmi na úseku ŽP. 
   
Zpracovatelé požadují k doplnění podkladů zaslání seznamu zásobníku projektů z odboru 

projektového řízení, které jsou k dispozici (zašle Tereza Mičolová do 19. 11. 2020). Zásobník 

projektů byl zaslán v průběhu jednání komise k rukám zpracovatele. 

Dále byly prezentovány Karty jednotlivých aktivit v návaznosti na předchozí dopracovanou 

Návrhovou část koncepce ŽP.  

Zpracovatelé jsou schopni zapracovat případné další připomínky členů komise nejpozději do 

23. 11. 2020 do 12 h. Konečná schůzka p. Kosové a zpracovatelů proběhne 23. 11. 2020 ve 

13 h online (přístup zašle p. Kosová).  

  

ad. 2)  Projednání podnětu Ing. Františka Šulgana – krmení kachen v Rožnově pod 
Radhoštěm 
 
V rámci jednání komise ŽP projednala žádost Ing. Františka Šulgana na instalaci informační 

tabule v parku, která by se týkala nevhodnosti krmení kachen starým pečivem.   

Usnesení: Komise ŽP doporučuje odboru správy majetku zajistit instalaci informační cedule 

v parku o zákazu krmení kachen starým pečivem, popř. zajištění instalace automatu na 

krmivo pro kachny (granule) jako vhodnou alternativu. 

(hlasování 3-0-0) 

 

4. Různé 

Projednání žádosti L. Vančurové na stanovení termínu zasedání dotační komise ŽP v lednu 

2021 pro projednání podaných žádostí. Termín byl navržen na 20. 1. 2021.  

 



Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 20. 1. 2021  v 15:30 h. 

 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

 

Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl  

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


