
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 14.11. 2011 
 

 

Komise se sešla 14.11. 2011 v 17:05 h v tomto složení: 

Místopředseda komise:  Jiří Brabec 

členové:                 Daniel Struhařík 

                              Jiří Dvořák 

                              Lenka Šlosarová 

                              Martin Nawrath 

                              Vítězslav Nováček 

                              Jan Herman 

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

 

Nepřítomni byli: p. Henzl, Poledňák a Šafařík 

 

 

Program jednání byl tento: 

1) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města  

2) Diskuse 

 

  

K bodům jednání: 

 

1) Jednání bylo zahájeno 17:05. Nejprve  p. Brabec komisi  požádal, aby se seznámila 

s konečným zněním Strategického plánu města Kuřim, který se v letošním roce 

aktualizoval. Připomněl význam strategického plánu jako dokumentu, který musí být 

v souladu s žádostmi o dotace, jeho význam p. místopředseda vidí především při 

samotném projednávání Strategického plánu, kdy se otevřely diskuse k jednotlivým 

tématům a také při projednávání územního plánu. Uložil tajemnici komise zaslat odkaz na 

stažení konečné verze Strategického plánu. 

Komise se dále zabývala podněty občanů ke kácení dřevin v jednotlivých lokalitách: 

a) Komise jednomyslně souhlasí s kácením 3 bříz na ul. Bezručova 1116. Břízy 

dosáhly svého růstového maxima, usychání větví nejde předejít jinak než 

zvýšenou údržbou, a vzhledem k tomu, že se jedná o dřeviny, které jsou navíc 

výraznými alergeny, komise doporučila jejich smýcení. V této souvislosti se 

rozvinula diskuse o nutnosti vypracování plánu regenerace zeleně panelových 

sídlišť, kde jednak postupně stárnou výsadby z 50.tých let a také se ukazuje 

nevhodnost použitých taxonů (břízy, smrky, jedle, modříny, borovice apod.). 

b) Komise jednomyslně nesouhlasí s kácením 4 smrků na ul. Bezručové1110 -

1112. Důvody uvedené v žádosti nejsou dostatečné pro odstranění dřevin 

majících důležité ekologicko-estetické funkce. Dalo by se uvažovat o jejich 

odstranění v rámci regenerace zeleně celého vnitrobloku, do té doby komise 

považuje jejich existenci na daném místě za možnou. 

c) Komise jednomyslně souhlasí s odstraněním smrku pichlavého před rodinným 

domem na ul. Šmeralova 731. Smrk byl zasazen nevhodně blízko rodinného 

domu. Jeho kořeny by dalším růstem mohly významně poškodit nemovitost, 

jeho vyvětvování kvůli přístupu světla do oken RD znamená pouze zvýšení 

jeho provozní nebezpečnosti. 

d) Komise svými 5 členy z celkově přítomných 7 souhlasila s kácením borovice 

a douglasky na ul. Na Královkách 931. Stromy jsou tak blízko budovy, že 

větvemi zasahují do balkónů bytových jednotek. Komise doporučila provést 

po kácení vhodnou náhradní výsadbu. Vzhledem k tomu, že komise má 

v současné době 10 členů, není ale 5 hlasů nadpoloviční počet členů komise. 



e) Komise jednomyslně nesouhlasí s kácením borovice na ul. Popková 991 - 

993. Ze dřevin, které byly komisi na jednání předloženy, jako návrhy ke 

kácení vykazuje borovice jednu z nejlepších odolností proti vyvrácení a 

zlomu. Neroste tak blízko budovy, aby šlo o zastínění oken dřevinou.  

f) Komise jednomyslně nesouhlasí s kácením javoru na ul. Bezručova 1110-

1112 (komisi opustil p. Herman, proto celkový počet hlasů je od této chvíle 6 

přítomných). Javor roste ve vzdálenosti 12 m o obytné budovy, a ani svými 

nejbližšími větvemi nejde blíž než 2,5 - 3 m od budovy. Jedná se o krásný 

mohutný strom, komise doporučuje provést jeho ošetření (např. pružné vazby 

koruny, redukční řez), aby byla zvýšena jeho provozní bezpečnost. 

g) Komise jednomyslně nesouhlasí s kácením jedle na ul. Na Královkách 894-

895. V roce 2010 byla odkácena na žádost bytového domu borovice a 

douglaska, komise tehdy rozhodla, aby byla jedle zatím ponechána. 

V současné době vykazuje jedle zasychání částí jehliček, což může být 

způsobeno právě odstraněním uvedených dřevin nebo pozdní reakcí na výkop 

plynu před 2 roky. Komise doporučuje monitorovat strom. 

       

 

2) Diskuse: 

a) V diskusi byla otevřena otázka chystané výsadby jednostranné aleje podél 

cyklostezky do Malhostovic. Tato její II. etapa je připravena odborem 

majetkoprávním, vykoupením částí pozemků od 3 majitelů. V případě že by se 

podařilo odkoupit i 2 m podél cyklostezky v parcele č. 2918/12 (ze tří 

spolumajitelů zatím souhlasí jen pan Soška, pí Sošková byla v zahraničí a pí. 

Procházková zemřela) dal by se na jaře 2012 vysadit ucelený pás a využít 

uložení náhradní výsadby za pokácené dřeviny z odbočovacího pruhu na 

Podlesí. Komise kvituje snahy města o výsadbu zeleně. Pan Struhařík se 

dotazoval, zda by se na tuto výsadbu dala použít dotace OPŽP, tajemnice 

komise doporučila pro tento druh evropských dotací žádat o větší rozsahy 

peněz (např. o již jednou zmíněnou revitalizaci zeleně v Kuřimi). Dále pan  

Struhařík upozornil na normy výsadeb kolem komunikací pro motorová 

vozidla. To se cyklostezky netýká. Výsadba lip v travnatém 2 m pásu při 

podjezdné výšce kosterních větví 2,5 je přijatelná, i když ne ideální. Je to 

kompromis mezi cenou za pozemky a výsadbou stromořadí. 

b) Dalším bodem k projednání od pana Struhaříka bylo upozornění na nepořádek 

v lese Záruba nad  Skautskou  chatou  (u zastavení naučné   stezky č. 2, které 

bylo zničené a bude se do konce roku 2011 opravovat). Děti ze skautského 

oddílu zde našli i injekční stříkačku. Přesto, že se skautský oddíl snaží 

uklízet i příchozí cestu, odpadků přibývá. Jedná se zřejmě o dílo 

bezdomovců, kteří se zde už v roce 2010 jednou utábořili. Komise uložila 

tajemnici nechat Centrem technických služeb tuto oblast uklidit, včetně 

zahlazení ohniště. V rámci diskuse o pobytu bezdomovců na našem katastru 

se řešila i  otázka pobytu pana Sladkého a Wágnerové v chatrči za vlečkou. 

Pálení tuhých paliv prý obtěžuje obyvatele bytového domu na Úvoze. 

Místopředseda konstatoval, že dokud nebudou přistiženi, že pálí např. 

pneumatiky, tak se jim topení dřevem či uhlím zakázat nedá. Otázky 

legálnosti jejich pobytu na daném místě komise ŽP řešit nemůže. 

c) P. Brabec zmínil, že v příštím zasedání zastupitelstva se objeví žádost o 

uvolnění 52 tis. Kč na výsadbu v parčíku u pošty. Tajemnice poslala nákresy 

variant zpracované Ing. Wagnerovou pro tento parčík. Členové komise se 

s projektem seznámili. 

d) V průběhu podání informace o využití softwaru My tree pro prezentaci o stavu 

stromů v Kuřimi přišel pan starosta Sukalovský a pan 1.místostarosta Koláček. 

Pan starosta se zapojil do diskuse o potřebnosti revitalizace zeleně ve městě. 



Komise se na závěr jednomyslně usnesla, že doporučuje vytvořit koncepci 

revitalizace městské zeleně včetně její realizace. Starosta upřesnil, že pokud 

by město na to chtělo čerpat peníze EU, je třeba, aby vedoucí OIRR pan 

Bartoš ve spolupráci s vedoucí OŽP Ing. Sikorovou začali na této věci 

pracovat co nejdříve. 

 

Sepsala dne 15.11.2011 

 Jitka Sikorová 

Správnost ověřil místopředseda komise Jiří Brabec 

 


