
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  8 

Datum jednání: 3. 6. 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  

Jiří Pavelka – přítomen 

Ing. Zdeněk Štekl - přítomen 

 

Tajemník: Ing. Věra Šulová - přítomna 

 

Přizvané osoby:    

Mgr. Kristýna Kosová – přítomna 

Bc. Miroslav Kovář – přítomen 

Oldřich Filip - přítomen 

  

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) Posouzení žádosti individuální dotace spadající do oblasti ŽP (samotná žádost v příloze) 
  
2) Zpracování dílčí koncepce ŽP pro Strategický plán rozvoje města -  informativní schůzka, 
představení zpracovatele 
  
3) Mapové podklady k možnostem výsadeb na pozemcích města + rozdělení oblastí k řešení 
mezi členy komise  

4) Kácení stromů – odstranění stromu na ul. B. Němcové 905 - Hloh obecný  - kultivar 
Crataegus laevigata „scarlet“ 

5) Výsadba na nábřeží Dukelských hrdinů – návrh k posouzení 
 
(hlasování  5-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) Posouzení žádosti individuální dotace spadající do oblasti ŽP 

V rámci jednání komise ŽP projednala žádost o dotaci ve výši 28 500 Kč na provoz 

Záchranné stanice Bartošovice a doporučuje Radě města schválit tuto dotaci v plné 

požadované výši. Dále komise doporučuje prezentovat činnost této záchranné stanice 

v místním tisku – Spektrum Rožnov. 

Usnesení:  Komise ŽP doporučuje Radě města schválit podanou žádost o dotaci v plné 

požadované výši, tj. 28 500 Kč na provoz Záchranné stanice Bartošovice. Dále komise 

doporučuje prezentovat činnost této záchranné stanice v místním tisku – Spektrum Rožnov. 

(hlasování 5-0-0). 

 

ad. 2) Zpracování dílčí koncepce ŽP pro Strategický plán rozvoje města   
 

V rámci jednání komise ŽP  RNDr. Radim Misiaček a kol. představili prvotní náhled na 

zpracování analytické a návrhové části koncepce ŽP jako části Strategického plánu rozvoje 

města. Analýza má popisovat jednotlivé části ŽP, bude obsahovat SWOT analýzu, jednání 

s koordinátorem MA21, zpracovaná analytická část bude doložena zadavateli 14.7.2020, 

následně bude předložena komisi ŽP k projednání.  

Usnesení: Komise ŽP bere informace ke zpracování koncepce ŽP na vědomí. 

 (hlasování 5-0-0) 

 
ad. 3) Mapové podklady k možnostem výsadeb na pozemcích města 
Komise ŽP  obdržela informaci o termínu doložení map pro vytipování vhodných pozemků 

pro výsadbu stromů. Mapové podklady budou členům komise doloženy v co nejkratším 

termínu.  

Usnesení: Komise ŽP bere informaci na vědomí.  Dále komise požaduje zjistit výsledky 

studie likvidace jmelí postříkem (zajistí Mgr. Kosová).                                               



(hlasování 5-0-0) 

ad. 4) Kácení stromů –  žádost o odstranění stromu na ul. B. Němcové 905 - bylo zjištěno, 
že se jedná o Hloh obecný  - kultivar Crataegus laevigata „scarlet“, o obvodu kmene 98 cm. 
Strom je již odumřelý, a proto je žádost o jeho odstranění oprávněná. Po jeho odstranění je 
možné provést náhradní výsadby dvou ks stromů stejného druhu, protože v okolí se již 
stejné stromy nacházejí. 

Usnesení: Komise ŽP doporučuje podat OSM žádost o kácení a zároveň provedení 
náhradní výsadby. 
 
(hlasování 5-0-0) 

ad. 5) Výsadba na nábřeží Dukelských hrdinů – návrh k posouzení 
 
V rámci jednání komise ŽP  projednala návrh Ing. Gabriely Peškové (viz. příloha) na 
dosadbu stromů na nábřeží Dukelských hrdinů mezi silnicí I/35 a řekou Bečvou v místě 
odstranění stávajícího chodníku. Komise posoudila vhodnost navržené výsadby a možnost 
koordinace s opravou protilehlého chodníku. 
 
Usnesení: Komise ŽP doporučuje zapracovat do projektu opatření na zlepšení stanovištních 

podmínek vysazených stromů. 

 (hlasování 3-2-0) 

  

4. Různé 

 a) velká borovice na náměstí – usychání 1 ks borovice na náměstí, objednáno posouzení 

stavu stromu odborníky z Mendlovy univerzity Brno a následně bude rozhodnuto o dalším 

postupu.  K posouzení budou přizvána média pro informování veřejnosti.  

b) Výsluní – bývalé okrasné jezírko, komise doporučuje zajistit revitalizaci, je nutno projednat 

s vlastníkem pozemku a ověřit možnost zajištění financování (Mgr. Kosová). 

c) p. Štekl – prosím o podrobnější informaci ke stavu řešení Staré zátěže – skládka Tylovice 

(Mgr. Kosová) 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 22.7.2020 nebo 29.7.2020 

v 15:30  h. 

 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl    

  
Příloha: č. 1 - prezenční listina 

  

  

  


