
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 19. 1. 2011  

 

Komise se sešla 19. 1. 2011 v 16:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:          Václav Henzl 

Místopředseda komise:  Jiří Brabec 

členové:                 Daniel Struhařík 

                              Jiří Dvořák 

                              Lenka Šlosarová 

                              Jan Herman 

                             Vítězslav Nováček 

                              Igor Poledňák 

                              Dalibor Šafařík 

 

tajemnice komise:  Ing. Jitka Sikorová 

 

Program jednání byl tento: 

                             1) Zahájení, představení  členů komise, organizační záležitosti 

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

                             3) Projednání změn územního plánu města Kuřimi 

                             4) Diskuze 

K bodům jednání: 

 

1) Jednání bylo zahájeno 16:10. Ze členů komise životního prostředí (dále jen komise) byli 

přítomni všichni členové kromě Martina Nawratha, Dalibor Šafařík přišel před 

projednáváním 2. bodu programu. Předseda komise se na úvod představil, krátce řekl 

svou ideu práce této komise, která by se neměla zabývat pouze žádostmi o povolení 

kácení dřevin rostoucích mimo les, ale měla by se vyjadřovat ke všem otázkám 

týkajících se životního prostředí v městě Kuřimi. Po diskuzi o termínech  dalších 

jednání bylo jednomyslně odhlasováno, že se komise bude scházet ve středu v 17h. Po 

té se každý člen komise představil a nastínil proč si vybral práci v komisi. Komise 

jednomyslně schválila program jednání této schůze. 

2) K žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města komise hlasovala 

takto: 

a) Komise doporučuje odkácet jasan v sídlišti Loučky z důvodu jeho špatného 

zdravotního stavu (jednomyslně). 

b) Komise doporučuje pokácet 4 javory na ulici Jungmannova z důvodu jejich 

špatného zdravotního stavu (jednomyslně). 

c) Komise doporučuje pokácet jabloň na ulici Jungmannova z důvodu jejího 

špatného zdravotního stavu (jednomyslně). 

d) Komise doporučuje vykácet skupinu stromů (jasany a bříza) na ul. 

Havlíčkova v areálu bývalého Altenu vedle sběrného dvora z důvodu nového 

využití tohoto prostoru (jednomyslně). 

e) Komise doporučuje pokácet břízu na ulici Popková vedle parkoviště a 

zároveň nedoporučuje pokácet další 2 dřeviny dle žádosti vlastníků bytových 

jednotek Popková 999- 1002 (stříbrný smrk a tis) (jednomyslně). 

f) Komise doporučuje pokácet břízu na Loučkách 1260 z důvodu stínění a 

možných alergií nájemníků (8 pro, Šlosarová proti). 

g) Komise nedoporučuje pokácet borovice na ul. Smetanová. Jedná se o 

nejcennější dřevinu na této ulici (vyšší borovice), opadávání jehličí je její 

normální fyziologický projev (jednomyslně). 

h) Komise doporučuje pokácet 1 smrk na ulici Jungmannova před domem č. 

917 ( nejblíže boční stěně)  s ohledem  na budoucí obnovu zeleně. 

(jednomyslně) 

 



 

 

        

3) Komise byla seznámená s návrhem změn č.12 ÚP města Kuřimi a  nemá zásadních 

námitek a připomínek (jednomyslně) 

4) Komise konstatovala, že z časových důvodů nebyla schopna zpracovat připomínky 

k pokynům zpracování  nového ÚP. Komise proto doporučuje Radě a Zastupitelstvu, 

aby vzali v úvahu závěry Komise ŽP z minulého volebního období k této problematice 

(Komise 6.9.2010 a 11.6.2008). Dále v diskuzi vystoupil pan Herman, že za Podhoří, 

na přístupové lesní cestě do Hory se nachází objekt bývalého kuřimského vodojemu, 

který je nebezpečný z důvodu odkrytých zemních jam. Zda by bylo možné, aby někdo 

z města zajistil nápravu. Tajemnice slíbila zjistit majitele a poukázat na nutnost zajistit 

objekt. Další setkání bylo naplánováno na 23.2.2011 v 17 h. 

 

Sepsala dne 20.1.2011 

 Ing. Jitka Sikorová 

Správnost ověřil  předseda a místopředseda komise  

Václav Henzl a Jiří Brabec 

 

Doporučení komise ŽP k novému ÚP navržená na jednání 11.6.2008: 

Komise  neměla zatím dostatek času se podrobně zadáním zabývat, pouze shledala, že zde 

chybí některá témata k řešení a navrhla v první fázi konkrétně tyto body (všechny schváleny 

hlasováním komise)  

a) Strategický plán má být dokument, který slouží  jako podklad k zadávací dokumentaci, 

měla by v zadání být explicitně patrná provázanost mezi SP a zadáním ÚP. 

b) Součástí zadání ÚP by mělo být ze strany zastupitelstva konkrétní stanovení hranice 

zastavitelného území (pro každou variantu) 

c) Bod n) zadání doporučujeme přeformulovat takto: Součástí zpracování územního plánu 

bude koncept, řešený ve variantách z nichž jedna bude sledovat možnosti rozvoje území 

vymezeného stávajícím územním plánem z roku 1998. Další budou sledovat možnosti dalšího 

rozvoje nad rámec vyčleněný stávajícím platným územním plánem.  

d) Komise doporučuje zpracovat vyhodnocení ekologické stability území v současné době a 

vyhodnotit například podle indexu ekologické stability dopad realizace jednotlivých variant 

ÚP 

e) ÚP by měl řešit možnost zaokruhování dopravy v Kuřimi kolem tří vyvýšenin v centru 

katastru (Kolébka, Záruba, Horka) 

f) ÚP by měl počítat s možností využití alternativních forem energie (štěpky biomasy) pro 

centrální vytápění, v nově zastavovaném území 

g) ÚP by měl zohlednit lepší rekreační využití Záruby, Horky a Kolébky,  

h) Komise nedoporučuje používat v zadání termín „střed města“, neboť v Kuřimi není patrné, 

existuje-li vůbec, případně která lokalita je jím míněna a nedojde-li k jeho přesunu 

v jednotlivých variantách rozvoje. 

 

Doporučení komise ŽP k novému ÚP navržená na  jednání 6.9.2010: 

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.   

 

 

 

 


