
Zápis z jednání komise ŢP ze dne 14.11.2012 
 

 

Komise se sešla 14. 11. 2012 v 17:10 h v tomto sloţení: 

Předseda komise:  RNDr. Igor Poledňák 

členové:                 Ing. Jiří Dvořák 

                              Ing. Dalibor Šafařík 

 Vítězslav Nováček 

tajemnice komise: Ing. Jitka Sikorová 

 

Hosté: starosta Ing. Drago Sukalovský a radní Zdeněk Kříţ 

            

Nepřítomni byli: Mgr. Petr Vodka, Mgr. Martin Nawrath, Jan Herman, Lenka 

Šlosarová, Daniel Struhařík, Ing. Gabriela Motyčková, Jiří Brabec a Ing. Dalibor Šafařík 

 

 

Program jednání: 1) zahájení 

                             2) projednání výsadeb 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 Ing. Yvonou Lacinovou a Ing. Barborou Májkovou, zástupkyněmi společnosti 

Projekce zahradní, krajinná a GIS,s.r.o.  

 

2) Komise se zabývala souborem 33 mapových listů, na kterých je přehledně zpracována 

výsadba listnatých a jehličnatých stromů a keřů v rámci projektu Revitalizace zeleně 

v Kuřimi. Celkem projektanti navrhli 285 ks stromů a 1577 ks keřů k výsadbě na 

městských veřejných pozemcích. Pro jejich zadání bylo omezení v zadání jednak 

vlastnictví veřejných ploch vlastnictví (pouze městské parcely), vedení sítí, stávající 

dřeviny a také záměry města na výstavbu (dle předaných zpracovaných projektů či 

výhledových záměrů). Komise doporučuje tyto změny v projektu: 

 

 Vyjmout 11 ks stromů podél ul. Leginářská před obchody v rámci nám. 

Osvobození (dle připomínky Ing. Sukalovského se zde plánuje do budoucna 

parkoviště) 

 Vnitrobloky Bezručová neřešit (na podnět pana Kříţe) z důvodu budoucí výstavby 

parkovacích stání, rekonstrukce kanalizace. Z přítomných členů tento bod 

podporují 3 členové, pan Nováček se zdrţel. 

 Zaslat projektantům ze společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. 

materiály ze zastupitelstva ohledně odkupu pozemků v areálu ZUŠ, aby nevznikla 

případné kolize projektu na revitalizaci zeleně a posunutí plotu.(Připomínka pana 

Poledňáka) (poznámka tajemnice komise: bylo dne 15.11 posláno) 

   

3) Diskuze: 

Zástupci projekční kanceláře připomněli, ţe termín odevzdání ţádosti o dotaci je příští týden. 

Proto v případě, ţe vzniknou ještě nějaké změny, které by měli projektanti  zapracovat, je 

třeba takto učinit nejdéle do konce tohoto týdne. Jelikoţ na tuto dobu jiţ není plánovaná 

ţádná Rada města Kuřimi, byla pověřena tajemnice komise, aby prověřila u pana starosty 

konečné zadání (zda tyto připomínky komise budou prohlášeny za pokyn zadavatele, či zda 

jsou ještě nějaké jiné, které by se měli společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS být 

předányt). 

 

 



Sepsala dne 14.11.2012 

 Jitka Sikorová 


