
Výroční zpráva za rok 2016

Provoz
Zdravý Rožnov, z.s. řídila v tomto roce výkonná rada ve složení:
Aneta Valasová, Tomáš Hofman, Ivan Lukáš, Jarmila Mikulášková a Alena Kudláková.

Statutárními zástupci byli Aneta Valasová, předsedkyně, Tomáš Hofman, místopředseda.

Kontrolním orgánem byla dozorčí rada ve složení:
Vojtěch Bajer, Blažena Vořechovská, Ludmila Husková.

Členskou základnu tvořilo 21 členů.

Na vlastní žádost ukončila členství Blanka Mikolajková. Zůstává příznivcem.

Během valné hromady konané 26.  dubna 2016 byla zvolena nová výkonná rada (viz 
výše)  a  jejího  středu zvoleni  noví statutární  zástupci:  předsedkyně Aneta  Valasová a 
místopředseda Tomáš Hofman. Jak výkonná rada, tak oba statutární zástupci byli v sou-
ladu s aktualizovanými stanovami zvoleni na funkční období 3 let.

Při mimořádné valné hromadě konané u příležitosti oslavy slunovratu 20. června byla 
přijata nová členka Jitka Wolfová.

V průběhu srpna se podařilo všechny změny týkající se spolku zapsat do spolkového 
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

Zdravý Rožnov, z.s. uzavřel v průběhu roku několik dodatků ke smlouvám vyplývající 
ze změny názvu a sídla spolku:

• s Iskérkou dodatek k nájemní smlouvě;

• s TKA – kulturní agenturou dodatek k nájemní smlouvě na propagační skříňku;

• s Janou Klikovou dodatek ke smlouvě o výpůjčce hudebních nástrojů.

Rovněž byla ukončena smlouva s Iskérkou o výpůjčce flipchartu.



Činnosti

Správní řízení
Zdravý Rožnov vedl agendu správních řízení, zejména kauzu výstavby OD Kaufland a 
kácení dřevin rostoucích mimo les. V případě kácení dřevin se spolek účastnil asi 20 říze-
ní,  přičemž důraz byl kladen na řádné odůvodnění kácení dřevin a kvalitní náhradní 
výsadbu provedenou za vhodných podmínek. Ve většině řízení byla účast spíše formální, 
protože se velmi zkvalitnily podklady ke kácení zejména na pozemcích města, při kácení 
v okolí obytných domů také v naprosté většině případů nechybí jako podklad i souhlas 
většiny obyvatel.

Kaufland
Hlavní kauzou byla i v uplynulém roce otázka výstavby OD Kaufland, kde jsme v minu-
losti poskytovali poradenství ve věci územního řízení a dvou oddělených navazujících 
stavebních řízení (jedno na budovu, druhé na zpevněné plochy a dopravní napojení). U 
obou navazujících stavebních řízení se nejen spolek Zdravý Rožnov odvolal a u Krajské-
ho úřadu Zlínského kraje je vedeno řízení o odvolání.

V minulém roce jsme pomáhali účastníkům řízení s vyjadřováním k podkladům rozhod-
nutí  (15. 4. 2016).  Největším  zlomem  ve  vývoji  kauzy  byl  v loňském  roce  rozsudek 
Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. dubna 2016, kterým zrušil napadené územní roz-
hodnutí  na  stavbu OD Kaufland a  dal  tak  za  pravdu žalobě našeho spolku,  podané 
28. března 2014. Soud zrušil rozhodnutí pro nezákonnosti. V rámci procesu EIA nebylo 
dostatečně zdůvodněno, proč jsou v rámci rozptylové studie dopady obchodního domu 
hodnoceny pouze na základě matematických výpočtů místo údajů ze skutečných měření 
z Rožnova.

V návaznosti na tento rozsudek byla v důsledku neplatného podkladu – územního roz-
hodnutí nakonec pozastavena obě stavební řízení. Řízení vedené na dopravní napojení 
sice bylo nejprve 8. 6. 2016 vráceno k novému projednání na stavební úřad v Rožnově 
pod Radhoštěm, ale přezkumem na Ministerstvu dopravy podaným zástupci Kauflandu 



bylo toto rozhodnutí zrušeno, nepomohl ani rozklad spolku ze dne 25. 10. 2016, kterým 
se domáhal zrušení rozhodnutí Ministerstva dopravy. Obě řízení jsou tedy pozastavena 
ve fázi odvolacího řízení vedených u Krajského úřadu Zlínského kraje a čeká se na dopl-
nění platného územního rozhodnutí.

V odvolacím územním řízení obnoveném dne 2. 8. 2016 po žalobě, jsou průběžně doplňo-
vány podklady do spisu, ke kterým se spolek v uplynulém roce pravidelně vyjadřoval 
(2. 9. 2016, 23. 12. 2016).

Od listopadu loňského roku také zástupci spolku Zdravý Rožnov vedou jednání se zás-
tupci společnosti Kaufland, kteří mají na starost přímo management rozvoje nemovitostí. 
Předmětem jednání jsou možné změny v projektu tak, aby se eliminovaly negativní vlivy 
spojené s provozem obchodního domu.

Obnova sadu pod Hradiskem
Novým  projektem,  který  se  stal  nosnou  veřejnou  činností  spolku  je  projekt  obnovy 
historického sadu pod Hradiskem. Cílem projektu je obnovení sadu starých a krajových 
odrůd ovocných dřevin na severovýchodním svahu vrcholu Hradisko. Vlastníkem po-
zemku jsou Lesy ČR, s.p.

Dle historických pramenů byl v minulosti pozemek dnešního sadu využíván pro lesní 
školku, později zde byly zasazeny ovocné stromy starých a krajových odrůd, polovina 
pozemku byla zalesněna.

Obnova sadu by měla být realizována pomocí těchto opatření: odstraněním náletových 
porostů ze stávajícího sadu kácením, odstraněním padlého dřeva, vstupním a ošetřujícím 
ořezem ovocných stromů a následnou sečí podrostu. Poté bude provedena inventarizace 
stávajících odrůd ovocných dřevin. Na základě vytvořeného seznamu odrůd budou vy-
sazeny mladé stromy tak, aby jednotlivé odrůdy v sadu zůstaly zachovány.

Pro zvýšení přírodní druhové rozmanitosti budou realizovány technické prvky (líhniště 
pro plazy, zimoviště pro obojživelníky, hmyzí hotel, ptačí budky, ochrana dřevin) a pro 



zvýšení informovanosti veřejnosti o významu sadu (informační tabule) a využití sadu 
k relaxačním aktivitám (lavičky, stoly).

Zahájení realizace projektu proběhlo v srpnu 2016, kdy bylo provedeno při dobrovol-
nických akcích odstranění starého oplocení a sběr odpadu, včetně uvolnění přístupové 
cesty k pozemku výřezem náletů (20. 8., 10. 9. 2016). Byl také sepsán projekt, který byl 
předložen  ke  schválení  Lesům  ČR.  Bylo  zahájeno  jednání  o  možnostech  finanční 
podpory a spolupráce.

Na začátku zimy byl také sad s pomocí dronu letecky nasnímán. Toto snímkování se 
bude v následujících letech opakovat. Získané materiály budou použity pro propagaci a 
dokumentaci projektu. Projektu byly rovněž zřízeny samostatné webové stránky.

Další aktivity
Spolek ZR v průběhu roku organizoval nebo se účastnil svými členy těchto aktivit:

• Ukliďme  Česko,  sobota  23.  dubna.  Jedna  skupina  4  osob  uklidila  lesík  nad 
Dubkovou  (4  pytle  odpadu),  druhá  skupina  v  počtu  11  osob  uklízela  okolí 
nádraží ČD, obchodní zóny a kolejí až k podchodu pod nimi (26 pytlů odpadu).

• Otvírání studánky v Mokrém, neděle 8. května s účastí 9 členů ZR, nasbírány 
2 tašky odpadu v okolí studánky.

• Oslava slunovratu ve spolupráci s Iskérkou, pondělí 20. června v zahradě Iskér-
ky, účast 20 osob i s dětmi, z toho 9 členů ZR, občerstvení poskytl ZR.

• Pašerácké stezky ve spolupráci s Městskou knihovnou, neděle 2. října, ze Soláně 
do Jezerného s průvodcem V. Bajerem, celkem 50 účastníků, z toho 8 členů ZR.
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