
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 16.1.2012 
 
 
Komise se sešla 16.1.2012 v 17:10 h v tomto složení: 
Místopředseda komise:  Jiří Brabec 
členové:                 Daniel Struhařík 
                              Jiří Dvořák 
                              Lenka Šlosarová 
                              Martin Nawrath 
                              Gabriela Motyčková 
                              Jan Herman 
tajemnice komise: Jitka Sikorová 
hosté: starosta Drago Sukalovský 
           místostarostové Jiří Koláček a Oldřich Štarha 
 

Nepřítomni byli: p. Henzl, Poledňák, Nováček a Šafařík 
 
 

Program jednání: 1) Zahájení (přivítání nové členky) 
                             2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
                             3) Stav stromů v Kuřimi                      

                 4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 
 
1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Nejprve  se komisi představila nová členka Gabriela 

Motyčková a jednotliví členové se představili jí. 
 

2) Komise se dále zabývala podněty občanů ke kácení dřevin v jednotlivých lokalitách: 
a) Komise jednomyslně nesouhlasí s kácením borovic dle žádosti Jana a Evy 

Kvapilových na Smetanové 468. Důvodem nesouhlasu je nejasná žádost kolik borovic 
má být káceno, a také to, že město jako vlastník pozemku (zeleného pásu podél 
silnice) chce přistoupit k rekonstrukci zeleně na celé ulici současně.  

b) Komise jednomyslně souhlasí s kácením 2 bříz ve vnitrobloku ul. Bezručové x Na 
Zahrádkách pro jejich špatný zdravotní stav.  

c) Komise jednomyslně souhlasí s odstraněním 1 smrku a 2 bříz na ul. Svatopluka Čecha 
(mezi garážemi a pronajatým dvorem Centra technických služeb). Souhlas však 
doporučuje podmiňovat stavebním povolením či územním rozhodnutím na výstavbu 
parkoviště pro CTS Kuřim. 

d) Komise jednomyslně souhlasila s kácením pouze 1 jeřabiny před rohovým domem u 
tržiště - ul. Na Královkách 901 - z důvodu zhoršeného zdravotního stavu dřeviny. 
V podnětu občanů nebyl specifikován počet (rozmístění) stromů, navíc nelze prokázat 
příčinnou souvislost mezi plísní v bytech a stromy. Komise doporučuje opět tuto 
lokalitu řešit jako celek – buď v rámci rekonstrukce Kulturního domu, nebo 
v chystaném plánu rekonstrukce zeleně v Kuřimi. 

3) Komise vzala na vědomí stav stromů ve městě dle zpracovaných dat v programu My 
Trees (z cca 2 tis. stromů jich je 2/3 v databázi se všemi atributy pro hodnocení). Z 
důvodu obnovy a ozdravení je potřeba provést rekonstrukci zeleně. V diskuzi pak bylo 
více názorů které plochy či zóny by měli být zpracovány v prvé fázi, starosta města 
zastával názor, že z důvodu přípravy na možný dotační titul z OPŽP by bylo nejlepší 
zpracovat celou starou zástavbu, realizace by pak probíhala až podle finančních možností 
města. 
 
       



 
4) Diskuze: 

a) V diskuzi proběhla z podnětu pana Struhaříka debata o rekonstrukci Kulturního domu 
a jeho okolí. Studii této akce s návrhy výsadby měl pouze pan starosta v el. podobě 
v počítači, ale zatím není tento záměr rozkreslen tak podrobně, aby se k němu komise 
ŽP vyjadřovala. Další dotaz by na počet laviček u rybníka. Počet laviček u Srpku je 
stejný jako v době jejich instalace tj. 10 ks. 

b) Komise byla informována o žádosti o odprodej pozemku na stavbu hotelu u Wellness. 
c) Komise byla informována o práci na projektu Obnova krajinných struktur v okolí 

rybníku Srpek. 
 

Sepsala dne 17.1.2011 
 Jitka Sikorová 

Správnost ověřil místopředseda komise Jiří Brabec 
 


