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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 20.11.2019, 17:00 hod. 

Místo konání Radnice Kuřim, velká zasedací místnost 

Počet přítomných členů  8 

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

Omluveni  

Hosté 

Petr Ondrášek 

Jaroslav Klein 

Jaroslav Hamřík 

Zapsala Zuzana Svobodová, tajemnice komise 

Další jednání komise   

 

 

Komise se sešla v usnášeníschopné většině počtu členů. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

1. Dvě Změny územního plánu Kuřim (seznámení se záměry provede zástupce Města Kuřim) 

2. Informace o LHP 

3. Kácení – líska turecká na pozemku p.č. 2146 k.ú. Kuřim – žadatel Město Kuřim 

4. Kácení – ořech královský na pozemku p.č. 362 k.ú. Kuřim (u nádraží) – žadatel Město Kuřim 

5. Kácení – 2ks břízy na pozemku p.č. 550/1 k.ú. Kuřim – žadatel Město Kuřim 

6. Kácení – smrk ulice Na Královkách 936/10 – žadatel pan Jiří Pěček 

7. Kácení – Lokalita Záhoří (2x jasan pozemek p.č. 3067/3 k.ú. Kuřim + 4x bříza pozemek p.č. 

2993/3 k.ú. Kuřim) – žadatel Imos development, otevřený podílový fond 

8. Seznámení s plněním bodů z minulé komise 

9. Různé 

 

 

K BODŮM JEDNÁNÍ: 

 

1. Dvě Změny územního plánu Kuřim 

Tento bod byl s ohledem na onemocnění zástupce Města Kuřim, který měl Komisi pro životní 
prostředí seznámit s navrhovanými změnami, přeložen do další komise. 
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2. Informace o LHP 
Ing. Jaroslav Klein seznámil komisi pro životní prostředí s lesním hospodářským plánem. 
Přítomné informoval o druhové skladbě lesních porostů, které jsou v majetku Města Kuřim. 
Členům komise byla dále vysvětlena strategie zvládání kůrovcové kalamity a následné obnovy 
dřevin. Diskutovány byly také možnosti obnovy starých akátových porostů na lokalitě Záruba. 

 

3. Kácení – líska turecká na pozemku p.č. 2146 k.ú. Kuřim – žadatel Město Kuřim 

Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení lísky turecké na pozemku p.č. 
2146 k.ú. Kuřim. Strom je suchý a nevykazuje ani zbytkovou vitalitu. Komise navrhuje provést 
v rámci prostoru před garážemi adekvátní náhradní výsadbu. Zároveň doporučuje prověření 
inženýrských sítí, které by mohly v daném prostoru výsadbu ovlivnit. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8             Proti: 0         Zdrželo se: 0 

 

4. Kácení – ořech královský na pozemku p.č. 362 k.ú. Kuřim (u nádraží) – žadatel Město 
Kuřim 

Přijaté usnesení: Komise  se nestaví proti vyhovění žádosti, ale před konečným vyjádřením ke 
kácení a případné náhradní výsadbě požaduje zjistit, jaké záměry má Město Kuřim s pozemky 
p.č. 367, 365, 362 a 359 k.ú. Kuřim. Pozemky se nachází v těsném sousedství stromu, jsou 
oploceny a nejasně obhospodařovány. Komise se usnesla, že by se daný prostor měl řešit 
koncepčně a k podané žádosti o kácení se vyjádří až při dalším zasedání komise.  

Výsledek hlasování: 

Pro: 8             Proti: 0         Zdrželo se: 0 

 

5. Kácení – 2ks břízy na pozemku p.č. 550/1 k.ú. Kuřim – žadatel Město Kuřim 

Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení 2 ks bříz na pozemku p.č. 550/1 
k.ú. Kuřim. Stromy jsou suché a nevykazují ani zbytkovou vitalitu. Komise navrhuje provést 
v rámci prostoru adekvátní náhradní výsadbu větší skupiny dřevin. Zároveň prosí, aby 
zpracovaný koncepční návrh výsadeb v daném prostoru byl před vlastní realizací předložen 
komisi k vyjádření. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8             Proti: 0         Zdrželo se: 0 

 

6. Kácení – smrk ulice Na Královkách 936/10 – žadatel pan Jiří Pěček 

Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení smrku pichlavého v ulici Na 
Královkách 936/10, Kuřim. Komise navrhuje provést v rámci prostoru náhradní výsadbu 
keřového porostu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8             Proti: 0         Zdrželo se: 0 

 

7. Kácení – Lokalita Záhoří (2x jasan pozemek p.č. 3067/3 k.ú. Kuřim + 4x bříza pozemek p.č. 
2993/3 k.ú. Kuřim) – žadatel Imos development, otevřený podílový fond. 

Přijaté usnesení: Jestliže to nezbytně vyžaduje technické řešení stavby, komise doporučuje 

vyhovět žádosti o kácení dvou jasanů na pozemku p.č. 3067/3 k.ú. Kuřim a čtyř bříz na pozemku 

p.č. 2993/3 k.ú. Kuřim. Zároveň navrhuje prověřit trasu komunikace a zvážit nutnost kácení 

v obou případech. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8             Proti: 0         Zdrželo se: 0 
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8. Seznámení s plněním bodů z minulé komise 

Proběhlo seznámení plnění bodů z minulé komise. 
 

9. Různé 

9.1. Kácení stromů na ulici Nádražní v místě autobusového stání 

Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení na ulici Nádražní. Důvody 
kácení, které se vztahují k plánovaným úpravám dopravního terminálu, členům komise 
vysvětlil místostarosta Petr Ondrášek. Komise navrhuje provést v rámci prostoru 
autobusového a vlakového nádraží náhradní výsadbu. 

Výsledek hlasování: 

Pro: 8             Proti: 0         Zdrželo se: 0 

 

9.2. Podlesí - řešení uličního prostoru od kruhového objezdu po křižovatku s ulicí Fučíkova  

Tento bod bude projednán v rámci další komise.  

 

 

9.3 Návrh témat k projednání na příští komisi: 

 Hromadění odpadu (suti) v lokalitě obchodního centra Zahrádky. 

 Prověření odstaveného auta na pozemku p.č. 2612/1 k.ú. Kuřim (poblíž pozemku p.č. 

3523/7 k.ú. Kuřim) + skládka tamtéž. 

 Dotaz na lípy, které jsou umístěné za Kuřimí na pozemku p.č. 2904/121 k.ú. Kuřim 

v rámci akce „Protierozní zatravňovací pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ – proč byly 

lípy vysázeny v jiném místě, než které je prezentováno na stezce. 

 

 

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

 

      

 

Správnost ověřil předseda komise životního prostředí David Janík dne 4.12.2019. 
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