
  

Komise životního prostředí 

při Radě města Rožnov pod Radhoštěm 

  

Pořadové číslo zápisu:  7 

Datum jednání: 29. 1. 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 

  

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) Ochrana ovzduší při stavební činnosti - začlenit do smluvních podmínek např. zákaz 
řezání na sucho, pravidla skladování sypkého materiálu atp. (k tomu v příloze metodický 
pokyn ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších 
stavebních činností) 
  
2) Plochy pro náhradní výsadby - vytipování ploch, dlouhodobě je problém s umisťováním 
náhradních výsadeb (je nutné mít "zásobník" vhodných ploch) 
  
3) Prezentace „Územní studie zeleně 1.  máje“ 
  
4) Informace k  ostrůvkům vzniklým při rekonstrukci I/35 - je možné osazení?? 
  
5) Podnět od paní Neřádové k řešení poškozených smrků na hranici pozemku (viz příloha) 
  
6) Podněty od občanů - vysvětlení zdražení poplatků za odvoz odpadů - prosím o vysvětlení 
tohoto kroku, abychom mohli informaci posouvat dál 
 
7) Kácení stromů – prohnilé 4 ks javorů  
 
(hlasování  5-0-0) 

 

3. Projednání schválených bodů programu 

ad. 1) Ochrana ovzduší při stavební činnosti 

V rámci jednání komise ŽP  projednala předložený metodický pokyn MŽP k omezování 

prašnosti ze stavební činnosti, možnosti účinných opatření.  

Usnesení:  Komise ŽP doporučuje pro investiční akce a opravy realizované městem 
zapracovat podmínky k omezení prašnosti ze stavební činnosti do smluv (dle Metodického 
pokynu MŽP z roku 2019). Dále komise doporučuje Radě města zpracování informačního 
letáčku na tuto tématiku. 
 

 

(hlasování 5-0-0). 

 

ad. 2) Plochy pro náhradní výsadby 
 

V rámci jednání komise ŽP projednala možnosti řešení náhradní výsadby za kácené stromy, 

vytipování volných pozemků pro výsadbu. Členové komise obdrží od OSM majetkovou mapu 

města pro vytipování volných pozemků. 

Usnesení: Komise ŽP bere informace na vědomí, doporučuje zahradníkovi projednat 

požadavky na výsadbu stromů v areálech městských školek a škol. Dále komise žádá právní 

oddělení o návrh typu smluvního vztahu mezi vlastníkem pozemku a městem při realizaci 

náhradní výsadby na soukromých pozemcích. 

 (hlasování 5-0-0) 

 
ad. 3) Územní studie zeleně 1.  máje 
Komise ŽP  se seznámila s projektovou dokumentací  na územní studii zeleně 1. máje. 

Usnesení: Komise ŽP bere uvedenou studii na vědomí.                                                



(hlasování 5-0-0) 

ad. 4) Informace k  ostrůvkům vzniklým při rekonstrukci I/35 - je možné osazení?? 
V rámci jednání komise ŽP obdržela informace od p. Kosové ve věci požadavku na převod 

ostrůvků do majetku města a jejich následné osázení. Doplňující informace ohledně dalšího 

postupu budou komisi sděleny. 

Usnesení: Komise ŽP bere informace na vědomí. 

 (hlasování 5-0-0) 

ad. 5) Podnět od paní Neřádové k řešení poškozených smrků na hranici pozemku (viz 
příloha) 
V rámci jednání komise ŽP  projednala podnět paní Neřádové k řešení poškozených smrků 

na hranici jejího pozemku se závěrem, že se jedná o občanskoprávní spor. Pokud nedojde 

k dohodě s vlastníkem sousedního pozemku, na kterém se stromy nacházejí, řeší se soudní 

cestou.  

Usnesení: Komise ŽP bude o výsledku jednání p. Neřádovou informovat prostřednictvím 

Mgr. Valasové. 

 (hlasování 5-0-0) 

ad. 6) Podněty od občanů - vysvětlení zdražení poplatků za odvoz odpadů   
V rámci jednání komise ŽP obdržela od p. Kosové informace o nákladech za likvidaci 

odpadů od roku 2007, rozšíření nabídky pro občany (nový sběrný dvůr, svoz bioodpadů) a 

tedy důvody pro zdražení poplatku pro občany. 

Usnesení: Komise ŽP bere informace na vědomí. 

 (hlasování 5-0-0) 

ad. 7) Kácení 4 ks javorů   
V rámci jednání se komise ŽP  seznámila s podklady (fotodokumentace) 4 ks javorů 

v blízkosti komunikace u mostku u UNIPARU a doporučuje OSM podat žádost o povolení ke 

kácení. 

Usnesení: Komise ŽP doporučuje podat žádost o povolení ke kácení příslušný orgán 

ochrany přírody a projednání možné náhradní výsadby na blízkých pozemcích. 

 (hlasování 5-0-0) 

4. Různé 

Informace o bioplynové stanici – nalezení vhodného pozemku pro výstavbu bioplynové 

stanice trvá. 

 

Další jednání: další termín je navržen předsedou komise dne 19. 2. 2020 v 15:30  h. 

Zapsal: Ing. Věra Šulová 

Zápis ověřil: Ing. Zdeněk Štekl   

  
Příloha: č. 1 - prezenční listina 

  č. 2 – náklady na likvidaci odpadů 

  


