
 

 

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  10 

Datum jednání: 7. 10. 2020 

Místo jednání:  malá zasedací místnost, Masarykovo nám. 128, MěÚ Rožnov pod 
Radhoštěm 

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – přítomna, příchod 16:10 h 

Jiří Pavelka – přítomen 

Ing. Zdeněk Štekl - omluven 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - přítomna 

Přizvané osoby:    

Mgr. Kristýna Kosová  

RNDr. Radim Misiaček  

Mgr. Zdeněk Frélich  

Renata Vojkovská  

Bc. Miroslav Kovář – OSM  

RNDr. Tamara Slováčková - OŽPV 

 

Začátek zasedání komise: 15:30 hod 

Konec zasedání komise:    18:30 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:  Věra Šulová, ověřovatel:   Aneta Valasová 

 

2. Hlasování o programu schůze 

 

Navržený program:  

1) Návrhová část segmentové koncepce ŽP  za účasti zpracovatelů 
2) Projednání podnětu ke kácení stromů (Hradišťko) v Rožnově pod Radhoštěm  
3) Otrava ryb v řece Bečvě 
4) Projekt „Netopýři Rožnova“ – žádost o instalaci 4 ks budek 
  
 (hlasování  3-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) vyjádření a připomínky k předložené Návrhové části segmentové koncepce ŽP   
K jednání komise ŽP byla zpracovatelem předem zaslána Návrhová část segmentové 

koncepce ŽP k prostudování. Zpracovatelé koncepce představili navržené cíle a opatření, 

vysvětlili, z jakých podkladů a úvah vycházeli při jejich zpracování. 

Mgr. Valasová doporučila rozčlenit navržené aktivity na krátkodobé a dlouhodobé, doporučila 

navrhnout systém řízení a kompetencí v rámci organizační struktury města. Dále navrhla,  

aby i ostatní členové komise ŽP obdrželi návrhové části ostatních zpracovávaných koncepcí 

a aby se účastnili plánované videokonference. Závěrem sdělila, že se přiklání k tomu, aby 

byla řešena všechna navržená opatření. 

p. Pavelka navrhl více řešit les a půdu i ve vztahu k zadržování vody v krajině, klást důraz na 

ochranu významných přírodních lokalit i ve vztahu ke zpracování nového územního plánu. 

RNDr. Misiaček za zpracovatele k připomínkám členů komise ŽP sdělil, že s vědomím toho, 

že problematice řízení úřadu se věnuje koncepce Řízení a správy města a že výměna 

informací o návrhových částech všech koncepcí proběhne v říjnu, zpracovatel segmentové 

koncepce ŽP připraví návrhy možných řešení. 

Zpracovatel dále navrhl vybrat 3+1 specifické cíle a 5-6 opatření z hlediska důležitosti město 

– po diskuzi členové komise navrhli zadržování vody, odpady a ochrana přírody a krajiny, 

kde bude zahrnuta zeleň krajinná i městská, klimatické změny, ochrana ovzduší apod. 

Napříč všemi cíli se bude prolínat ekologická výchova a osvěta. 

p. Pavelka navrhl více řešit les a půdu i ve vztahu k zadržování vody v krajině, klást důraz na 

ochranu významných přírodních lokalit i ve vztahu k územnímu plánu. 

Dále v rámci jednání bylo dohodnuto, že upravená Návrhová část bude doložena v termínu 

do 12. 10. 2020 bez implementační části, konečný termín vyhotovení celé koncepce včetně 

implementační části je do 26. 11. 2020. 

  

ad. 2)  Projednání podnětu ke kácení stromů (Hradišťko) v Rožnově pod Radhoštěm  
 



V rámci jednání komise ŽP projednala žádost Bc. Kováře z OSM – podnět ke kácení 2 ks 

vzrostlých bříz na městském pozemku z důvodu obavy z pádu stromů na sousední pozemky 

a z důvodu alergie na břízu. 

Usnesení: Komise ŽP doporučuje městu nechat posoudit zdravotní stav a stabilitu stromů a 

na základě výsledku případně podat žádost o kácení stromů. Alergie na břízu není důvod ke 

kácení. 

(hlasování 4-0-0) 

 

 ad. 3)  Otrava ryb v řece Bečvě 
  
Komise ŽP  byla seznámena s dosud dostupnými informacemi k otravě ryb v řece Bečvě. 

Usnesení:  Komise ŽP bere informace na vědomí. Komise ŽP dále doporučuje Radě města, 

aby poskytla rybářům finanční pomoc k opětovnému zarybnění řeky Bečvy, např. 

z nevyužitých financí v rámci Grantů města. 

(hlasování 4-0-0) 

 

ad. 4) Projekt „Netopýři Rožnova“ – žádost o instalaci 4 ks budek 

V rámci jednání komise ŽP projednala žádost Ing. Michala Šulgana (předseda ZO ČSOP 

Radhošť) o instalaci 4 ks budek pro netopýry v rámci projektu „Netopýři Rožnov“. Jedná se o 

instalaci 2 ks letních budek v městském parku na stromy (vytipování míst) a 2 ks zimních 

budek (ideálně na budovy města – budova Stefania, na fasádu, váha budky je cca 25 kg). 

Dále se komise zabývala stavem žádosti o informaci k akci „ptáci a skla“ ve věci ochrany 

ptactva ve městě, týkající se především označení prosklených ploch ochrannými prvky. 

Usnesení: Komise ŽP doporučuje žadateli vytipovat cca 6 lokalit pro umístění budek, předat 

městu dokumentaci budek pro podání dotazu na památkou péči, město nabízí součinnost při 

instalaci. Město zajistí nákup ochranných prvků na prosklené plochy v majetku města 

(vzorově 2 autobusové zastávky), instalaci zajistí ČSOP Radhošť.     

 (hlasování 4-0-0) 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 18. 11. 2020 v 15:30 h. 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

Zápis ověřil: Mgr. Aneta Valasová  
 

Příloha: č. 1 - prezenční listina 

              

 

 

 

 


