
Výroční zpráva za rok 2021

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,

• Jitka Woflová,

• Ludmila Husková.

Členskou základnu tvořilo v tomto roce 17 členů.

V souladu se stanovami zvolila valná hromada dozorčí radu ve stejném složení Petr
Telčer, Jitka Wolfová, Ludmila Husková.

Činnosti

Kaufland
Pro připomenutí – na podzim roku 2020 (26. 10. 2020) bylo vydáno stavební povolení
na stavbu budovy OD Kaufland (řízení o dopravním napojení se vedlo zvlášť). Na
toto rozhodnutí reagoval spolek Zdravý Rožnov podáním žaloby ze dne 29. 12. 2020.
Mohlo se tak stát díky výrazné finanční podpoře místních obyvatel a obchodníků.



Hned v lednu roku 2021 začala společnost Kaufland s výstavbou svého obchodního
domu, ovšem za situace, kdy bylo vydáno pouze jedno ze dvou stavebních povolení,
ale  především  nákladní  doprava  byla  vedena  přes  neschválený  vjezd  na  stavbu
(bývalý  vjezd  do  areálu  ČSAD  z ulice  Meziříčská).  Používání  tohoto  vjezdu  na
stavbu ale bylo v rozporu s vydanými povoleními, s podmínkami stanoviska EIA i
s plánem organizace výstavby. Zdravý Rožnov se účastnil  řady jednání s místním
stavebním  úřadem,  radou  města,  ale  nelegální  vjezd  na  stavbu  byl  nakonec
dodatečně povolen stavebním úřadem zápisem do stavebního deníku na kontrolním
dni, kam žádný z účastníků řízení (tedy ani Zdravý Rožnov) neměl přístup. Tento
postup stavebního úřadu je v rozporu se zákonem (zejména z pohledu toho, že jde o
navazující  řízení k procesu EIA). Zdravý Rožnov sepsal podnět na Krajský úřad i
místní stavební úřad, ale námitky nebyly vyslyšeny. Poprvé v historii soudních žalob
se také 17. 2. 2021 stalo, že naší žalobě na stavební povolení nebyl přiznán odkladný
účinek, jedním z důvodů bylo protahování řízení a vzrůstající náklady investora. 

Za této situace stále probíhalo řízení o stavebním povolení k dopravnímu napojení
OD Kaufland (rozhodnutí o odvolání na Krajském úřadě Zlínského kraje), kde byl
spolek  opět  velmi  aktivní  a  pravidelně  využíval  možnosti  nahlížení  do  spisu  a
vyjadřování  k podkladům  rozhodnutí.  I  v tomto  řízení  bylo  dne  30.  3.  2021
rozhodnuto ve prospěch investora a společnost Kaufland tak získala i druhé stavební
povolení.

Stále se čekalo ještě na rozhodnutí soudu – jednak o žalobě na stavební povolení
vedené u Krajského soudu v Ostravě, které nebyl přiznán odkladný účinek, ale také
o  rozhodnutí  Nejvyššího  správního  soudu  o  kasační  stížnosti  proti  rozhodnutí
Krajského soudu v Ostravě – ve věci vydání územního rozhodnutí. Obě tyto žaloby
byly nakonec zamítnuty. Jedním z arg-umentů byl i fakt, že spolek Zdravý Rožnov
nedokázal vyčíslit ztráty na ŽP a újmu, kterou by způsobila výstavba OD Kaufland a
naproti tomu je jasné, že investorovi každým rokem vzrůstají náklady. 

Na závěr lze shrnout,  že uznání žalob spolku Zdravý Rožnov bylo vždy spojeno
s věcným  hodnocením  žalobních  bodů,  kdežto  zamítnuté  žaloby  byly  vždy



v důsledku toho, že se soudy z různých důvodů věcnou stránkou žaloby nezabývaly
a nebylo připuštěno dokazování. V roce 2021 byl tedy OD Kaufland po dlouhých
jednáních,  sepisováních  stanovisek,  odvolávání  a  sepisování  žalob  dostaven.
Podmínky  vzešlé  z procesu  EIA  byly  několikrát  porušeny  či  přímo  zrušeny  pro
nevymahatelnost.  Nyní  lze  jen  doufat,  že  podmínky  pro  vlastní  provoz  záměru
budou místními  úřady vymáhány aktivně.  Hlavními partnery v aktivní  účasti  ve
všech  procesech  týkajících  se  povolování  OD  Kaufland  nám  byli  právníci  ze
společnosti  Frank Bold,  manželé Drozdovi,  místní  obchodníci  a  místní  obyvatelé,
kteří nás několikrát nejen finančně podpořili.

Obnova sadu pod Hradiskem
I v tomto roce zasáhla v zimním a jarním období do péče o sad opatření omezující
šíření  COVID-19,  která  silně  omezovala  shlukování  většího počtu osob.  Proto  se
v průběhu zimy a jara v sadě nekonaly žádné brigády. Došlo však k bezpečnostním
prořezům dalších stromů (jabloní) a odklizení vyřezaných větví.

První  brigáda se konala  až  19.  června,  kdy byla  posečena přibližně třetina sadu.
21. června před oslavou letního slunovratu byla posečená travní hmota odklizena
z pozemku. Posečení další části sadu s odklizením trávní hmoty proběhlo 4. srpna
a 20. srpna odklizení travní hmoty. Dále 2. září byla posečena další část sadu a 4. září
proběhlo  odklizení  posečené  travní  hmoty.  Sad  byl  dosečen  22.  září  za  pomoci
pracovníků AOPK ČR, RP SCHKO Beskydy.

V tomto roce došlo také k prvním výsadbám nových stromků (slivoň Těchobuzická,
slivoň Bryska, 2 jabloně Paasgodovy) v počtu 4 ks v severovýchodní části  sadu v
rozmezí 21. - 25. listopadu.

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

• 24. 4. Ukliďme Česko, úklid na vlakovém nádraží a lesík nad ulicí Dubková



• 25. 4. Otvírání studánky v Mokrém

• 22.  5.  Exkurze  na  Hradisko,  jejíž  součástí  byla  i  návštěva  sadu  pod
Hradiskem.

• 21. 6. Letní Slunovrat v sadu pod Hradiskem

• 19. 9. Pašerácké stezky – Potštát a okolí

• V rozmezí července až srpna probíhala řada menších brigád ve stromořadí
pod Hradiskem v rámci projektu Krajina pro lidi i přírodu  (ČSOP Valašské
Meziříčí), kterých se účastnili členové spolku.
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