
 

 

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  9 

Datum jednání: 29. 7. 2020 

Místo jednání:  jednací místnost, Letenská 1918, MěÚ Rožnov pod Radhoštěm 

 

Prezenční listina: 

Předsedající: Mgr. Aneta Valasová - přítomna 

Členové: 

Ing. Mgr. Lenka Kaspříková - přítomna 

MVDr. Jana Malcová – omluvena  

Jiří Pavelka – omluven 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

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:    18:15 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) vyjádření a připomínky k předložené analytické části Koncepce ŽP   
2) ochrana ptactva v Rožnově pod Radhoštěm  
3) předložení výsledků posouzení 3 ks stromů (2 borovice na Masarykově náměstí a 1 dub 
v parku) 
4) podněty z OSM – křoví a živé ploty, plevel na chodnících 
  
 (hlasování  3-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) vyjádření a připomínky k předložené analytické části Koncepce ŽP   
K jednání komise ŽP byla zpracovatelem předem zaslána analytická část koncepce ŽP 

k prostudování. K předloženému dokumentu se vyjádřili členové komise takto: 

Ing. Kaspříková – požaduji doplnit kapitolu týkající se lesů – zeleň, retence vody, zalesněná 

plocha 

Ing. Štekl – v některých kapitolách příliš obecné, analýza by měla obsahovat konkrétní data. 

Požaduji doplnit především kapitolu odpady – množství odpadů i za celé ORP Rožnov pod 

Radhoštěm, doporučuji využít i podklady z Akčního plánu z roku 2016. 

Ing. Valasová – požaduji doplnit seznam zdrojů, ze kterých analýza vychází. 

Dále v rámci jednání bylo dohodnuto, že komise ŽP poskytne zpracovatelům seznam osob, 

které ještě doporučuje oslovit. Tento seznam se stane součástí analytické části. Dále byla 

projednána SWOT analýza. Po doplnění výše uvedených podkladů bude dokument opět 

předložen komisi ŽP k posouzení.  

 
ad. 2) ochrana ptactva v Rožnově pod Radhoštěm   
 

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

Radhošť) ve věci ochrany ptactva ve městě, týkající se především označení prosklených 

ploch ochrannými prvky. 

Usnesení: Komise ŽP doporučuje městu investovat do zajištění ochranných prvků na 

prosklené plochy v majetku města, při instalaci spolupracovat s ČSOP Radhošť, ověřit 

možnost využití dotace.    

 (hlasování 3-0-0) 

 



 ad. 3)  předložení výsledků posouzení 3 ks stromů (2 borovice na Masarykově náměstí 
a 1 dub v parku) 
  
Komise ŽP  projednala závěry posouzení předmětných stromů, bere tyto závěry na vědomí. 

U kácení dubu v parku požaduje ponechat torzo z důvodu osídlení živočichy. Druhou 

borovici komise doporučuje dle aktuálního zdravotního stavu prozatím ponechat. 

Usnesení:  Komise ŽP doporučuje druhou borovici na Masarykově náměstí  zatím ponechat 

dle aktuálního zdravotního stavu.  

(hlasování 3-0-0) 

 

ad. 4) podněty z OSM – křoví a živé ploty, plevel na chodnících 

Komise ŽP  projednala požadavek OSM na umožnění ořezů křoví a živých plotů i v období 

před 1. 8. (doba hnízdění) ve zvláště odůvodněných případech (bezpečnost, průchodnost) 

po předchozí kontrole případného hnízdění ptáků.  

Plevel na chodnících – posouzení možnosti použití přípravku Roundup k likvidaci plevele na 

chodnících, komise nedoporučuje možnost použití Roundupu.  

Usnesení:  Komise ŽP doporučuje možnost mimořádného ořezu keřů za výše 

specifikovaných podmínek ochrany ptáků a nedoporučuje použití přípravku Roundup na 

likvidaci plevele v chodnících.   

(hlasování 3-0-0) 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 7. 10. 2020 v 15:30 h. 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl    
 

Příloha: č. 1 - prezenční listina 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


