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Výroční zpráva za rok 2014

Sdružení pokračovalo v realizaci projektu „Zdravý rok“ dílčími aktivitami, projekt 

je postupně utlumován, v roce 2014 proběhly tyto akce:

Tradiční otevírání studánky v Mokrém u příležitosti Dne Země.

Společné  setkání  s Iskérkou  na  zahradě  Iskérky  –  Mezi  slunovratem  a 

svatojánským ohněm

Po pašeráckých stezkách ve spolupráci s knihovnou – na akci se podílíme pouze 

personálně

V  uplynulém  roce  byla  ukončena  činnost  S-klubu  v květnu  2014,  vedla  a 

připravovala Jarka Mikulášková

Na návrh Veroniky Valasové navržen strom hrdina – lípa z Tyršova nábřeží, který 

obdržel ocenění jako strom čelící bezprostřednímu ohrožení. 

Kristýna  Kosová  rezignovala  v uplynulém  roce  na  pozici  místopředsedkyně  a 

nahradila ji Aneta Valasová. 

Činnosti správní  

Hlavním těžištěm činnosti byla i v roce 2014 práce na iniciaci občanského života a 

občanské společnosti, zapojování veřejnosti do rozhodování. Část těchto činností 

pak  přerůstala  postupně  do  politické  roviny  a  začala  se  jí  zaobírat  nezávislá 

kandidátka – především zájmem o veřejný prostor.  

Sdružení se aktivně účastní správních řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo 

les na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov p. R. a Komerčních domů, a.s., dále 

je přihlášeno jako účastník k vodoprávním řízením směřujícím k protipovodňovým 

stavbám, a aktivně se hlásí do územních řízení, jedná-li se o větší záměry s dopady 

na kvalitu životního prostředí a na kvalitu bydlení. Na základě účasti v řízení EIA 

Kaufland je také účastníkem všech následných řízení tohoto záměru. 
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Hlavní  kauzou byla i  v  uplynulém roce otázka Kauflandu,  kde jsme poskytovali 

poradenství ve věci územního řízení, odvolání proti rozhodnutí místního stavebního 

úřadu,  kde rozhodnutím Krajského úřadu byla část rozhodnutí  potvrzena a část 

doplněna.  Proti  tomuto  rozhodnutí  byla  podána  žaloba  ke  Správnímu  soudu  v 

Ostravě,  na  její  podání  přispěli  někteří  obyvatelé  Jižního  města  příspěvkem na 

transparentní účet. V rámci žaloby bylo podáno i tzv. Předběžné opatření, tomu ale 

soud nevyhověl. O žalobě není dosud rozhodnuto.

Obdobně jsme postupovali  v  případě územního řízení  Penny marketu,  kde jsme 

nabídli dotčeným obyvatelům konzultaci a pomoc s námitkami, sami jsme se také 

aktivně  zapojili  do  řízení,  naše  hlavní  námitky  směřovaly  proti  zbytečnému 

světelnému znečištění. 

Občanské sdružení se příležitostně dožadovalo informací za použití zákona 106.

Spolupráce s Frank Bold 

Trvá  naše  spolupráce  s korporací  Frank  Bold,  která  nám  poskytuje  právní 

konzultace,  sestavovala  správní  žalobu  a  zajišťuje  nám  právního  stážistu.  Na 

podzim byla podepsána spolupráce na další období. Součástí spolupráce jsou i dvě 

až tři setkání ročně, v jejichž rámci jsou naši členové školeni v novinkách týkajících 

se činností spolků.

Záznamy  jednání  zastupitelstva  města  i  nadále  pokračovaly  ve  spolupráci 

s Rožnovským prostorem, na jejich pořizování se podílela Kristýna Kosová a Karel 

Gardaš; Jarek Baier pak na téma záznamy poskytoval konzultace některým jiným 

obcím, které nás o to požádaly. 

Od loňského roku máme nové logo a proběhl redesign webu, máme transparentní 

účet.

Členská základna
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Počet členů činil 23.
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