
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 6.9. 2010  

 

Komise se sešla 6.9. 2010 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:  Jiří Brabec 

členové:                Vladimír Sádlík 

                              Mgr. Petr Vodka 

                              Ing. Dalibor Šafařík 

host:                            Ing. Mgr. Vlastimil Burkart 

                                    

tajemnice komise:  Ing. Jitka Sikorová 

 

Projednávané body byly tyto: 

1) Žádosti o kácení 

2) Záměr výpůjčky lomu na Opálence 

3) Nabídka odprodeje pozemku na ul. Rozdělovací 

4) Seznámení s vyhodnocením námitek ke konceptu  ÚP Kuřim  

5) Diskuze 

 

K bodům: 

1) Žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města: 

 

-        A) Komise ŽP souhlasí s kácením 6 bříz nad zastávkou v Podlesí z důvodu růstu 

kořenů stromů do kanalizace. Doporučuje zpracovat plán náhradní výsadby.  

- B) Komise ŽP souhlasí s kácením vrby před úřadem kvůli  zasažení kořenů stromů 

do kanalizace. Doporučuje zpracovat plán náhradní výsadby  

- C) Komise ŽP souhlasí s kácením 3 topolů před sokolovnou. Doporučuje zpracovat 

plán náhradní výsadby  

- D) Komise ŽP souhlasí s kácením borovice na ul. U stadionu z důvodu zhoršeného 

zdravotního stavu.  

- E) Komise doporučuje pokácet  v ul. Na Královkách 894 borovici a douglasku 

z důvodů nevhodné výsadby blízko bytového domu. Jedli bělokorou doporučuje 

ponechat. 

- F) Komise doporučuje pokácet 8 smrků v ulici U potoka z důvodů zasahování do 

silnice, růstu na vodovodním řadu a plánovaného výkopu plynu. 

- G) Komise doporučuje pokácet tuji u hřbitova. Doporučuje Radě města oslovit 

dopisem zveřejněným na hřbitově a ve Zlobici, aby se přihlásili svědci, kteří by 

pomohli identifikovat pachatele zničení tohoto stromu. 

- H) Komise doporučuje pokácet smrk na ul. Legionářská 1101 – 1103, z důvodu 

práce na fasádě domu. Kácení stromu komise doporučuje povolit až při 

předložení stavebního povolení (příp. ohlášení stavby). 

 

2) Záměr výpůjčky lomu na Opálence 

Komise životního prostředí nedoporučuje uzavřít smlouvu se Střeleckým klubem 

v Kuřimi na vypůjčení lomu v Opálence pro hru paintball. Tento lesní pozemek 

má přednostně plnit funkci lesa – t.j. v tomto případě provést podzimní lesnické 

zalesnění. 

 

3) Nabídka odprodeje pozemku na ul. Rozdělovací 

 Komise byla seznámena s nabídkou odprodeje pozemku na ul. Rozdělovací od 

firmy Moravská stavební a.s.. Komise doporučuje uskutečnit výkup pozemku za 

příznivou cenu s tím, že do budoucna by tento pozemek mohl být proměněn 

v klidný park s malým množstvím dětských atrakcí. Z ankety, kterou uskutečnilo 



Bytové družstvo Svatý Jan Kuřim ve spolupráci se Společenstvím vlastníků 

bytových jednotek Rozdělovací 1438 vyplynulo, že si obyvatelé této lokality 

nepřejí velké hlučné hřiště s např. hřištěm na míčové hry, naopak v případě, že 

město tento pozemek nevykoupí má cca polovina vlastníků okolních nemovitostí 

zájem o odkup části parcely, za orientační cenu 500 Kč/m
2
. 

 

6) Seznámení s vyhodnocením námitek ke konceptu  ÚP Kuřim  

Komise životního prostředí se seznámila s materiálem připraveným odborem 

investičním a regionálního rozvoje pro zpracování Zadání nového ÚP Kuřim, 

respektive s vyhodnocením námitek ke konceptu ÚP. Z jednotlivých reakcí na 

připomínky týkající se životního prostředí se velmi často opakuje věta 

„projektant prověří“, což je velmi nekonkrétní odpověď a není z ní patrné, jak a 

kdy se s touto problematikou má projektant vyrovnat. 

Komise nesouhlasí zejména  

- s přeměnou lesních porostů Záruby, Horky, Kolíbky na krajinou zeleň,  

- s formulací že zrušení ochranného pásma kolem lesa bude řešeno v konkrétních 

případech (trvá na nepřekročitelnosti pásma 25 m vždy) 

- změnou parčíku na nádraží na plochu jiného typu a jeho částečným zastavením 

občanskou vybaveností 

- nestanovením biokoridorů či regulativů kolem vodních toků (nezakteslitelnost 

lze řešit v textové části ÚP),  

- změnou zeleně na sportovní plochu  u Božích muk pod Zárubou  

Dále má výhradu s určením velkého procenta průmyslových ploch. Domníváme se, 

že jsou to konkrétní požadavky, které se jako požadavky na projektanta dají jasně 

definovat v tomto stupni zpracování ÚP. Proto se komise ŽP chce seznámit 

s konkrétními závěry „prověřování“ ještě před zahájením další etapy zpracování ÚP.   

 

 

 

 

 

Sepsala dne 7.9.2010 

 Ing. Jitka Sikorová 

Správnost ověřil  předseda komise  

Jiří Brabec 


