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Město Kuřim tel. +420 541 422 311 

Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 
664 34 Kuřim www.kurim.cz 

 

 

 

 

Datum a čas 6.3.2019, 17:00 hod. 

Místo konání Radnice Kuřim, velká zasedací místnost 

Počet přítomných členů  7 

Přítomni 
David Janík, Jiří Blažek, Radovan Smíšek, Petr Vodka, Květoslava 
Můčková, Gabriela Motyčková, Karel Jelínek 

Omluveni Zuzana Šeptunová,  

Hosté Petr Ondrášek 

Zapsala Zuzana Svobodová, tajemnice komise 

Komise se sešla v usnášeníschopné většině počtu členů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Organizační záležitosti (představení předsedy a členů komise pro životní prostředí) 

2. Seznámení s jednacím řádem komisí Rady města Kuřimi 

3. Kácení _ hřbitov 

4. Návrh zadání územní studie „US-10: U Srpku“ 

5. Kácení _ ořešák u pošty 

6. Kácení _ Bezručova 

7. Různé 

 

K BODŮM JEDNÁNÍ: 

 

1. Organizační záležitosti (představení předsedy a členů komise pro životní prostředí) 

Předseda Komise zahájil jednání a představili se jednotliví členové komise. Předseda shrnul 

dosavadní práci Komise. 

 

2. Seznámení s jednacím řádem komisí Rady města Kuřimi 

Předseda komise seznámil členy s „Jednacím řádem komisí Rady města Kuřim“. 

 

3. Kácení v ploše městského hřbitova v Kuřimi 

Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení 5-ti zeravů západních ve 

znaleckém posudku č. 276-3 142/18, zpracovaný za účelem zhodnocení aktuálního stavu vybraných 

stromů, rostoucích na ploše hřbitova v Kuřimi (dále jen posudek č. 276-3 142/18) značených č. 17, 

19, 20, 21 a 28. Komise souhlasí s navrhovanými úpravami průjezdného či průchozího profilu u 
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stromů v posudku č. 276-3 142/18 označenými č. 2, 3, 4, 5, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 a 

38. 

Dále Komise souhlasí se zdravotním řezem a s instalací dynamické vazby v horní úrovni u lípy 

malolisté v posudku č. 276-3 142/18 označené č.1. 

 

Výsledek hlasování 

Pro: 7             Proti: 0           Zdrželo se: 0 

 

 

4. Návrh zadání územní studie „US-10: U Srpku“ 

Přijaté usnesení: Komise navrhuje: 

1) V části A. Účel 

Doplnit na konci větu: „Zároveň je potřeba prověřit přírodní potenciál území, a to jako nástroj 

k ochraně krajiny i jako možnou synergii s odpočinkovými aktivitami obyvatel.“ 

2) V části C. Cíle 

Doplnit nově čtvrtou odrážku: „ – návrh ploch pro přírodní společenstva zvyšující pestrost území 

a ekologickou stabilitu, a to zvláště s funkcí zadržování vody v krajině (mokřadní stanoviště),“. 

Doplnit znění poslední odrážky o slovo „původní“ a tato pak odrážka zní nově: „ – zajištění vazeb 

a návazností řešení na původní, současný a budoucí stav okolního území.“. 

 

3) V části C. 1 Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití 

Doplnit nově druhou odrážku: „ – plochy přírodní a krajinné zeleně extravilánu, návaznost na 

územní systém ekologické stability,“. 

Vypustit odrážku: „ – pozemky staveb občanského vybavení v kapacitě úměrné potřebám 

území a v souladu s jeho charakterem,“. 

4) V části D. Obsah 

Doplnit grafickou část (přílohu): 

„Řešení zelené infrastruktury – návrh přírodních prvků a ploch, návaznost na ÚSES, vymezení 

cenných území a návrh jejich ochrany“. 

 

Výsledek hlasování 

Pro: 7             Proti: 0           Zdrželo se: 0 

 

 

5. Kácení ořešáku u pošty na pozemku p.č. 1986/1 k.ú. Kuřim 

Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení ořešáku na pozemku p.č. 1986/1 

k.ú. Kuřim, ale navrhuje provést náhradní výsadbu. Komice nedoporučuje vyhovět žádosti o ořez 

druhého ořešáku na pozemku p.č. 1986/1 k.ú. Kuřim, který přesahuje na pozemek žadatele pouze 

minimálně. 

Výsledek hlasování 

Pro: 6             Proti: 0           Zdrželo se: 1 

 

 

6. Kácení Bezručova ulice, na pozemku p.č. 2139 k.ú. Kuřim 
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Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení na Bezručově ulici. Komise 

doporučuje provést náhradní výsadbu na vhodných místech. 

Výsledek hlasování 

Pro: 7             Proti: 0           Zdrželo se: 0 

 

 

7. Různé 

7.1. Ořez dvou dřevin před domem 931/73 na ulici Jungmannova 

Přijaté usnesení: Jedná se o kultivary, které mají kompaktní korunu a nejsou vhodné k ořezu. 

Komise nedoporučuje vyhovět žádosti o ořezu dřevin. 

Výsledek hlasování 

Pro: 7             Proti: 0           Zdrželo se: 0 

 

7.2. Projekční příprava Dopravního terminálu, jehož součástí je řešení křižovatky Nádražní a 

Zahradní: 

Komise byla seznámena se dvěma variantami: 

a) Ve variantě bez okružní křižovatky – minimalizace zásahu da parku u nádraží 

b) Ve variantě s okružní křižovatkou – výhodnější pro dopravní plynulost 

Přijaté usnesení: Komise doporučuje u projekční přípravy investiční akce „Dopravní terminál při 

řešení křižovatky ulic Zahradní a Nádražní“ variantu bez okružní křižovatky, která minimalizuje 

zásahy do parku u nádraží. 

Výsledek hlasování 

Pro: 7             Proti: 0           Zdrželo se: 0 

 

7.3. Seznámení s některými investičními záměry Města Kuřim: 

1. Místostarosta Ing. Petr Ondrášek seznámil komisi s některými investičními záměry Města 

Kuřim: 

 Přemístění brouzdaliště 

 Stavební úpravy ZŠ Jungmannova 

 Park na Havlíčkové ulici u sběrného dvora 

 Oprava atletické dráhy 

 

7.4. Návrh témat k projednání na příští komisi: 

 Paní Květoslava Můčková upozornila na špatný zdravotní stav stromů před poliklinikou 

na pozemku p.č.  2985/1 k.ú. Kuřim 

 V diskuzi zazněl na prošetření zápachu v ulici Na Vyhlídce, k tomuto podnětu budou 

dodány podklady. 

 

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19:15 hod. 

 

Správnost ověřil předseda životního prostředí David Janík, dne 8.3.2019. 


