
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 5.11.2012 
 

 

Komise se sešla 5.11.2012 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise: Mgr. Petr Vodka 

členové:                 Ing. Jiří Dvořák 

                              Lenka Šlosarová 

                              Jan Herman 

                              Ing. Gabriela Motyčková 

 Daniel Struhařík 

 Vítězslav Nováček 

tajemnice komise: Ing. Jitka Sikorová 

            

Nepřítomni byli: Mgr.Martin Nawrath, RNDr.Igor Poledňák, Jiří Brabec a Ing.Dalibor 

Šafařík 

 

 

Program jednání: 1) zahájení 

                             2) projednání kácení dřevin v rámci revitalizace zeleně v Kuřimi 

                             3) diskuze  

K bodům jednání: 

 

1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Členům komise byl představen projekt Revitalizace 

zeleně – cíle, zadání, rozsah. Tajemnice komise nastínila další pokračování projektu – 

žádost o dotaci z OPŽP, nejzazší termín samotné realizace, rok 2015.  

 

 

2) Komisi se zabývala souborem 153 dřevin (stromů a keřů), které Projekce zahradní, 

krajinná a Gis navrhla v rámci projektu „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ ze zdravotních 

důvodů ke kácení. 12 stromů komise doporučuje Radě kácení neschválit, proti ostatnímu 

návrhu kácení nemá námitek, ráda by se však seznámila s projektem výsadeb na příští 

komisi životního prostředí. V případě, že by město Kuřim nezískalo podporu formou 

dotace z OPŽP, doporučuje komise, aby správce zeleně vybral z povolených stromů pouze 

havarijní a uschlé stromy a ostatní nekácel, protože město nevysadí adekvátní náhradní 

výsadby a město tak postupně přichází o zeleň. Toto jsou stromy, které komise ŽP 

nedoporučuje zahrnout do kácení ani v případě přiznání dotace: 

 1001/10 javor ginnala. Udržet strom do konce jeho životnosti, monitoring jeho 

zdravotního stavu 

 1007/268 jabloň. Důvodem je  udržení starého stromu v zahradě MŠ jako 

výchovného prvku 

 1027/7,8,9 jeřáby. Zdravotní stav těchto3 stromů není natolik zhoršený, aby se 

musely odstraňovat 

 1027/89 javor klen. Výmladky a poškození kmene stromu nedávají podstatný 

důvod pro kácení. 

 1027/102 javor klen. Nedodržení údržby řezem na hlavu není dostatečným 

argumentem pro kácení. 

 1027/104 javor klen. Nedodržení údržby řezem na hlavu není dostatečným 

argumentem pro kácení. 

 1027/196 borovice vejmutovka. Zdravotní stav není natolik zhoršený, aby byl 

důvodem ke kácení. Odstranit uschlé větve a ponechat. 

 1027/206 jasan pensylvánský. Zdravotní stav není natolik zhoršený, aby byl 

důvodem ke kácení. Provést zdravotní řez 

 1028/43 cedr. Pokusit se zachránit strom vytažením spodní větve jako náhradního 

terminálu. 



 1037/316 javor mléč. Zdravotní stav není natolik zhoršený, aby byl důvodem ke 

kácení. Kontrola rány báze. 

 

 

 

 

    

 

3) Diskuze: 

V rámci diskuze byla otevřena otázka záchrany cedru u Základní umělecké školy. Ing. 

Motyčková komisi přesvědčovala, že je škoda poškozený strom odstraňovat, když lze 

postupně vyvazovat spodní větev buď k uschlému vrcholu, nebo samostatnému kůl. Nicméně 

přiznala, že cedr je poměrně choulostivý na mráz a je možné, že v další tuhé zimě dojde opět 

k poškození. Pokud by město nemělo vlastního odborníka, který by se pokusil o nové 

tvarování stromu, nabízela svoji odbornou pomoc. 

Komise se domluvila, že kvůli jednomu členu komise, který se komisí nemůže zúčastňovat 

pravidelně v pondělky, budou schůze komise plánované střídavě v pondělky a středky (vždy 

po domluvě členů tak, aby byla přítomna nadpoloviční většina komise). Jelikož se komise 

chce seznámit i s plánem výsadeb ještě před podáním žádosti z OPŽP, sejde se příští týden ve 

středu 14.11. v 17h. 

 

 

 

Sepsala dne 7.11.2012 

 Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 

 


