
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 4. 1. 2010  

 

Komise se sešla 4. 1. 2010 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:  Jiří Brabec 

členové:                 MVDr. Jiří Pikula 

                              Vladimír Sádlík 

                              Jiří Dvořák 

                              Jan Herman 

tajemnice komise:  Ing. Jitka Sikorová 

 

Projednávané body byly tyto: 

1) Žádosti o kácení na pozemcích města  

2) Připomínky k zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje 

 

K bodům: 

1)  Žádosti a oznámení o kácení na pozemcích města  

 

       Komise jednomyslně souhlasí s kácením navržených stromů: 

-  třešeň v zahrádkách u stadionu 

-  javor za plotem sokolovny 

- 2 ořešáky na Podlesí ul. Fučíkova 

- zerav na Jungmannové 

- 2 břízy na ul. Bezručová 

- skupina stromů u garáží Na zahrádkách 

- javor a zerav na ul. Zámecká 

 

U žádosti na kácení na ul. Zámecká podané nájemníky domu č. 1066 byl kromě požadavku 

skácení  zeravu a nakloněného javoru i požadavek „radikálního snížení porostu, který se 

nachází v prostoru  mezi chodníkem  kolem bytovek a prostřední řadou okálů na ul.. 

Zámecká“. Pozemek  par.č. 767/1 k.ú. Kuřim je však ve vlastnictví firmy AMAR marketing, 

s.r.o., Rokycanova 823/3, Brno 615 00, proto se komise nebude vyjadřovat k příp. kácení 

(porost je už natolik vzrostlý, že radikální řez je možný jen u mladších stromků a keřů, u 

ostatních by muselo dojít k vykácení a následné výsadbě keřů, které by se mohly setřihávat na 

požadovanou výšku). Komise ŽP nevidí problém v revitalizaci tohoto porostu, pouze 

upozorňuje na to, že vlastníkem je soukromá společnost, proto se obyvatelé Zámecké 1066 

musí obrátit na ni. 

 

U žádosti o kácení smrku na hřbitově komise konstatovala, že smrk je cennou dominantou 

hřbitova, a proto by bylo lépe zachovat tento strom a přestěhovat nejbližší hrob, který je 

poškozován kořenovými náběhy stromu. Komise proto navrhuje vejít v jednání s majitelem 

hrobového místa a navrhnout mu přestěhování hrobu na náklady města.  

 

2) Připomínky k zásadám územního rozvoje JmK 

 

Komise ŽP navrhuje doplnit do textu: 

1) na str. 11: „V návrhu ZÚR vymezit koridor R 43 v trase Brno – Svitavy/ Moravská 

Třebová (E 461) dle vymezení v PÚR ČR 2008 včetně variantního propojení s I/43 u 

Kuřimi (severní tangenta x jižní obchvat Kuřimi). V souvislosti s tímto  zvážit změnu 

klasifikace jednotlivých komunikací v této lokalitě, aby odpovídala skutečnému 

významu jednotlivých komunikací po vybudování R43. (Stávající I/43 od odbočky 

nad Českou směrem do Blanska aby byla silnicí II. třídy)  

 

 

 



2)  na str. 17 do kapitoly Zvláštní požadavky a podmínky pro celkové řešení: 

– rozvoj zemědělství a lesnictví s přihlédnutím k plnění indikativních cílů podpory výroby 

energií z obnovitelných zdrojů energie (viz článek Směrnice 77/2001/ES) 

 

 

3) Zahrnout do přílohy č.2 do bodu D) Další podklady „Studii Jižního obchvatu Kuřimi 

od HBH projekt, s.r.o., zhotovenou v roce 2009“ 

 

V diskusi byli členové komise ŽP informováni o tom, že Ministerstvo životního prostředí 

zaslalo posudek o vlivu záměru „Rychlostní komunikace R 43 v úseku Kuřim – Svitávka“ na 

životní prostředí. Dále vznesl pan Herman dotaz proč se solí před úřadem a bylo mu 

vysvětleno, že se tak děje na nakloněné plošině a schodech MěÚ Kuřim z důvodu bezpečnosti 

chodců při tvorbě náledí. 

 

Sepsala dne 6.1.2010 

 Ing. Jitka Sikorová 

Správnost ověřil  předseda komise  

Jiří Brabec 


