
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 17.5. 2010  

 

Komise se sešla 17.5. 2010 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:  Jiří Brabec 

členové:                 MVDr. Jiří Pikula 

                              Vladimír Sádlík 

                              Mgr. Petr Vodka 

                              RNDr. Igor Poledňák 

                              Ing. Dalibor Šafařík 

                              Ing. Jiří Berka 

                               

tajemnice komise:  Ing. Jitka Sikorová 

 

Projednávané body byly tyto: 

1) Projednání změn ÚP v Kuřimi 

2) Výsada proti vysazeným stromům u Elprumu 

3) Informace o Srpku 

4) Diskuze 

 

K bodům: 

1) Projednání změn ÚP v Kuřimi: 

 

-        A) Umístění čerpací stanice AVA OIL na parcelách 3525/10, 3525/17 a 3526/1 z 

hlediska životního prostředí nemá konkrétní negativní vliv. Ale jde o natolik 

strategické místo, že jeho zástavbu je třeba řešit až v návaznosti na nový ÚP, a 

také při tom respektovat trasu nadregionálního biokoridoru. Komise ŽP proto 

v této fázi nedoporučuje tuto změnu ÚP. 

- B) Komise ŽP nemá námitek ke změně ÚP pro stavbu čerpací stanice směrem 

k Čebínu (parcela 2731/7). V rámci posuzování vlastní projektové dokumentace 

by si město mělo vyžádat k posouzení dopravní studii pro příjezd k čerpací 

stanici. 

- C) K požadované změně lokality A1 pokud to bude již poslední zábor půdy komise 

nemá připomínek, ale snížení ploch pro využití ke sportu a rekreaci (lokalita 

C/B) komise ŽP nedoporučuje. Pozemků k využití pro sportovní účely je v této 

lokalitě kriticky málo, proto by se z nich nadále nemělo ukrajovat. 

- D) S výstavbě prodejny KIK u Penny marketu nebo (jiné prodejny na parcele 

2615/9) komise ŽP souhlasí. Ale  upozorňuje, že tato lokalita je jednou 

z možností vybudování zastávky ve směru Brno – Kuřim. Vlastnického práva 

k pozemku by město mohlo při prodeji pozemku využít při jednání s investorem. 

Při vlastní výstavbě by investor měl dát pozor na parcelu č. 269, která je 

odvodňovacím příkopem trati. 

 

2) Projednání nesouhlasu Martina Trubáka s výsadbou stromů před Elprumem: 

Z hlediska komise ŽP je výsadba stromů na parcele č. 2086/1, která byla navíc 

uložena jako náhradní výsadba po vykácené zeleni  na této ulici, správným 

řešením. 

 

 

3) Informace o Srpku: 

 Komise byla seznámena s postupem prací na vodní nádrži Srpek, s termínem   

kolaudace a oficiálního otevření. V následné diskuzi se členové zamýšleli nad 

dopadem aut, která budou vjíždět do této lokality (zda by se neměla cesta pro 

auta  zcela uzavřít), jak dopadne mladý trávník pokud bude v časných letních 



měsících zatížen vysokým počtem návštěvníků. V obou případech se komise 

přiklonila k názoru, že až praxe ukáže, co a na kolik se musí regulovat.  

 

4) Diskuze: 

V diskuzi se otevřela otázka nové vyhlášky o čistotě a pořádku ve městě. 

Komise ŽP upozorňuje RM, že v přijaté vyhlášce je rozpor se zákonem o lesích a 

doporučuje revidovat článek 9 o stanování, nocování a pálení ohně v lomě na 

Cimperku z důvodu kolize s §20 odst.2 lesního zákona, kdy je zakázáno rozdělávat 

nebo udržovat otevřené ohně  také do vzdálenosti 50m od okraje lesa. 

 

 

Sepsala dne 18.5.2010 

 Ing. Jitka Sikorová 

Správnost ověřil  předseda komise  

Jiří Brabec 


