
Výroční zpráva za rok 2018

Provoz
Zdravý Rožnov, z.s. řídila v tomto roce výkonná rada ve složení:

• Aneta Valasová

• Tomáš Hofman

• Ivan Lukáš

• Jarmila Mikulášková

• Alena Kudláková

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

Kontrolním orgánem byla dozorčí rada ve složení:

• Petr Telčer

• Blažena Vořechovská

• Ludmila Husková

Členskou základnu tvořilo v tomto roce 21 členů.

Pro pasivitu zaniklo členství Monice Kašparové, členem se stal Radek Orlita.

Během valné hromady 26. dubna 2018 se v souladu se stanovami nevolila nová výkonná
rada.



Činnosti

Správní řízení
Zdravý Rožnov vedl agendu správních řízení týkajících se zejména povolování staveb
a kácení dřevin rostoucích mimo les. V případě stavebních řízení to byla i v roce 2018
výstavba OD Kaufland. V případě kácení dřevin spolek postupně od roku 2017 svou
účast utlumuje, protože se velmi osvědčil současný způsob přípravy podkladů k řízení
uplatňovaný zejména při kácení na městských pozemcích (nutný souhlas nadpoloviční
většiny  obyvatel  v  případě  kácení  u  bytových  domů,  posouzení  komisí  životního
prostředí, odborné posouzení zdravotního stavu, návrh náhradní výsadby). V řízeních,
které jsou tímto způsobem přichystány podklady, byla účast jen formální.

Kaufland
V roce 2018 došlo k dalšímu výraznému posunu v kauze výstavby OD Kaufland. V úterý
26.  července  2018  rozhodl  Krajský  soud  v  Ostravě  o  zrušení  platnosti  územního
rozhodnutí OD Kaufland vydaného Krajským úřadem Zlínského kraje. Ve stejné věci již
jednou rozhodl v roce 2016 stejně, tedy že zrušil platnost územního rozhodnutí, čímž
zablokoval  proces  vydání  stavebního  povolení.  Tehdejší  rozhodnutí  se  přiklonilo  na
stranu našeho spolku s odůvodněním, že nebylo uspokojivě vysvětleno, proč je možné
pro matematické modelování rozptylové studie stavby posuzované v Rožnově použít
data ze Zlína.  Po formálním doplnění spisu o odborné stanovisko,  které potvrzovalo
legalitu  takového  postupu,  Krajský  úřad  územní  rozhodnutí  k  výstavbě  OD  vydal
znovu. Podstata problému tím podle názoru našeho spolku nebyla vyřešena, což se stalo
součástí  argumentace v další  žalobě.  Soud přiznal  této žalobě odkladný účinek,  čímž
zastavil probíhající stavební řízení a loni opět rozhodl v náš prospěch.

Z vyjádření Krajského soudu v Ostravě vyplývá, že soud považoval postup Krajského
úřadu za velmi  zúžené chápání  prvního rozsudku a  pro  zrušení  platnosti  územního
rozhodnutí  argumentoval  nedávným  judikátem  Nejvyššího  správního  soudu,  který
považuje  takto  zpracované  rozptylové  studie  za  neakceptovatelné.  Současně  krajský



soud rozsudkem vrátil  věc žalovanému (Krajský úřad Zlínského kraje) k dalšímu řízení.
Žalovaný  je  právním  názorem krajského  soudu  vázán.  Krajský  úřad  Zlínského  kraje
a společnost  Kaufland  (jako  osoba  zúčastněná  na  jednání)  reagovali  na  rozsudek
Krajského soudu v Ostravě podáním kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.
Toto loni započaté řízení stále probíhá.

Obnova sadu pod Hradiskem

V  zimě  a  na  jaře  roku  2018  byla  dočištěna  celá  plocha  sadu  od  náletů.  Vzhledem
k velkému množství materiálu z prořezávek, byla jeho podstatná část průběžně spálena.
Popel byl vždy po vychladnutí z plochy odstraněn do jámy na ploše 8. V průběhu léta
proběhlo sečení trávy a následné vyhrabávání a odnášení posečeného materiálu (celkem
3 brigády). Tato činnost byla podpořena z Programu péče o krajinu AOPK ČR (10 800
Kč).

V některých případech se  i  v roce 2018 pokračovalo s havarijními  ořezy nalomených
visících větví a s celkovým odlehčením korun stromů. V létě se sad dočkal již své druhé
svatby, což svědčí o tom, že mezi lidmi začíná být sad oblíbeným místem. Vzhledem
k nadprůměrné loňské úrodě a předchozím zásahům v podobě ořezů loni poprvé po
dlouhé době plodila většina stromů v sadu. Díky tomu máme jasnější představu o tom,
jaké  odrůdy  zde  najdeme  – jedná  se  o  tyto  odrůdy  jabloní:  Kožená  reneta  zimní
(“kožuchy”), Parména zlatá, Ontario, Matčino, Jadernička moravská, Boskoopské. Dále
jsou v sadu švestky - konkrétně slivoň Wangenheimova.

V průběhu celého roku proběhlo bylo celkem 8 akcí 24. února, 24. března, 14. dubna,
5. května, 16. července, 6. srpna, 1. září a 17. listopadu během kterých bylo dovedeno
přibližně 230 hodin dobrovolnické práce. Kromě členů spolku odvedli velký díl práce
dobrovolníci, kteří nám obětavě pomáhali v průběhu celého roku pouze za občerstvení a
poskytnuté pracovní pomůcky. Všem těmto lidem děkujeme. Náklady spolku spojené
s těmito činnostmi dosáhly 20 540 Kč,  což zahrnuje jak pořízení,  či  pronájem strojů a
nástrojů, tak občerstvení pro dobrovolníky, ale také pořízení křovinořezu (19 000 Kč).



Projektový  tým  tvořili  tito  lidé:  Kristýna  Kosová,  Aneta  Valasová.  Jitka  Wolfová,  Tomáš
Hofman, Jiří Pavelka.

Další aktivity

• Ukliďme Česko 22. dubna. Členové ZR uklízeli na dvou místech, 2 členové s 5
dobrovolníky uklízeli okolí v rámci geocachingového CITO eventu pokračovali v
úklidu  okolí  Mšeného  potoka  čímž  navázali  a  dokončili  úklidovou  akci  z
předchozího roku a 3 členové již tradičně uklidili v lesíku na Dubkové.

• Otvírání  studánky  v  Mokrém  29.  dubna,  5  členů  uklidilo  odpadky  v  okolí
studánky v Mokrém.

• Slavnost  letního  slunovratu  21.  června,  odehrála  se  v  historickém sadu  pod
Hradiskem, účast 24 členů s rodinnými příslušníky.

• Po pašeráckých stezkách  30.  září,  v  participací  s  Městskou knihovnou,  trasa
Hostýn  –  Rusava  s  motivem  historické  role  portášů  a  doprovodem  3  členů
portášského sboru. 30 účastníků.

• Oslavy 20. let existence Zdravého Rožnova  s programem a tombolou, 27. pro-
since,  ve  3.  etáži,  celkem  25  účastníků  –  současných  i  minulých  členů  a
pozvaných hostů participujících organizací.
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