
PETICE 
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 
Proti realizaci protipovodňového opatření na Rožnovské Bečvě v km 13,995 – 

14,240 v podobě ochranné zídky a ochranné zídky v kombinaci se zemní hrázkou 
 
 
 
My, níže podepsaní občané Rožnova pod Radhoštěm, prostřednictvím této petice žádáme, aby bylo 
přehodnoceno navrhované protipovodňové opatření z veřejné vyhlášky – návrh výroku územního 
rozhodnutí ze dne 10. 2. 2011, v níž se počítá s betonovou zídkou ve výšce dosahující až 120 cm po 
obou březích Rožnovské Bečvy v úseku mezi mosty ulice Nádražní a Bučiska a kompletním 
vykácením stávající zeleně (stromořadí vzrostlých lip). 
Jedná se o významný zásah snižující estetickou i volnočasovou hodnotu nábřežní oblasti. Lze 
očekávat, že se tato betonová, či kamenem obložená plocha stane brzy po realizaci terčem sprejerů. 
O účelnosti stavby panují oprávněné pochybnosti, neboť po rozšíření koryta (po povodni v roce 
1997) se omezilo rozlévání řeky v tomto úseku a převažuje ohrožení spodní vodou. 
Stavba výrazně snižuje atraktivitu nově vybudované cyklostezky, která je hojně využívána cyklisty 
i pěšími. Nahrazení aleje betonovou zdí naruší urbanistický ráz přirozené promenády, naruší také 
zbývající ekosystém. 
Nejedná se o komplexní řešení povodňového ohrožení, pouze o izolovaný zásah bez zřetelného 
vztahu k celkové koncepci protipovodňových opatření. Z toho důvodu se nám zdá zásah do této 
oblasti neobhajitelný. Jeho potřeba není dostatečně zdůvodněna a nahrazení nízké zemní hrázky 
betonovou zdí ve výšce až 120 cm je nepřípustné. Požadujeme protipovodňové opatření, které bude 
v souladu s charakterem oblasti s protipovodňovými opatřeními na celém toku řeky. 
 
Děkujeme. 
 
Za petiční výbor: 
Kristýna Kosová, Chodská 1259, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
Aneta Valasová, Tyršovo nábřeží 1706, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.  
 
 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: 
kterýkoliv člen petičního výboru. 
 



Podpisový arch k petici 
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.  
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice proti realizaci 
protipovodňového opatření na Rožnovské Bečvě v podobě betonové zdi.  
 
Za petiční výbor:  
Kristýna Kosová, Chodská 1259, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
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