
Zápis z jednání komise ŽP ze dne 22.10.2012 
 

 

Komise se sešla 22.10.2012 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise: Mgr. Petr Vodka 

Místopředseda komise:  Jiří Brabec 

členové:                 RNDr. Igor Poledňák 

                              Ing. Jiří Dvořák 

                              Lenka Šlosarová 

                              Mgr. Martin Nawrath 

                              Ing. Gabriela Motyčková 

tajemnice komise: Ing. Jitka Sikorová 

hosté: Pavel Koudela, Ing. Květoslav Pazourek, Ing. Jindřiška honců, RNDr. Jiří Kocián, Ing. 

Arch. Němec, od 17:30 Ing. Lubomír Stříž a  od 18:50 starosta Ing. Drago Sukalovský 

            

Nepřítomni byli: p. Herman, Struhařík, Nováček a Ing.Šafařík 

 

 

Program jednání: 1) Zahájení  

                             2) Představení předkonceptu Plánu ÚSES ing. Kociánem z firmy Ageris 

                           3) Představení projektu hřiště mezi ulicemi Metelkova a Dušínova                    

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

   5) Diskuze, odložení představení projektu Revitalizace zeleně a projektu 

Revitalizace Lučního potoka a protierozních pásů 

  

K bodům jednání: 

 

1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Členům komise byl představen Ing. Kocián z firmy 

Ageris a krátce shrnuto co je Plán ÚSES. Poté byla představena práce na Plánu ÚSES 

Kuřim, okomentovány změny oproti stávajícímu ÚP a zodpovězeny dotazy. Kromě věcné 

diskuze byla vznesena i otázka, zda se od komise ŽP očekávají podněty, které vyplynuly 

z diskuze, nebo zda je třeba formulovat konkrétní postoje Komise ŽP jako poradního 

orgánu Rady. Pro projektanta je směrodatné zadání od zadavatele, proto komise 

naformulovala své připomínky v bodech, které doporučuje Radě k přijetí: 

 V Plánu ÚSES by měl být Luční potok veden jako biokoridor s biocentry (stávající 

funkční biocentrum je rybník Srpek s mokřadem, mokřad u bývalého stavení p. 

Studeného a mokřinou v Klínu u Zlobice). Jako účelné komise vidí zahrnout 

zpracovávanou studii firmy ATELIERU FONTES o protierozních opatřeních 

v této lokalitě také do Plánu ÚSES. 

 Bělečský a Podlesní potok komise doporučuje vést min. jako interakční prvek 

 Zakreslit do Plánu ÚSES obě varianty vedení nadregionálního biokoridoru přes 

I/43 v lokalitě mezi Šibernou a masivem Kuřimské Hory (Baby). Hlavní varianta 

aby šla sedlem a záložní varianta aby vedla po pozemku získaném od 

Pozemkového fondu. Důvodem rozlišení mezi oběma variantami je optimálnější 

vedení sedlem ve stejné nadmořské výšce.  

 Vyřadit interakční prvek zakreslený na bývalých protileteckých krytech pod 

Zlobicí, který je osamocený a jedná se spíše o brownfields, než o cenný segment 

krajiny. 

 Biocentra Záruba a Horka vyčlenit formálně přesněji, je zbytečné, aby byly 

totožné s hranicemi lesa (z členů komise byl pro jen Poledňák, Vodka a 

Motyčková, ostatní se zdrželi hlasování, takže tato připomínka není podporována 

komisí ŽP) 

 

 



2) Komisi byl představen autor projektu “Sportovně rekreační plocha“ Kuřim, Díly Za 

Svatým Jánem, Ing. arch. Petr Němec. K tomuto bodu se opět rozvinula diskuze, do které 

se zapojili i hosté (Koudela, Pazourek, Stříž). Ve věci budoucího hřiště nepřijala komise 

ŽP žádné konkrétní stanovisko. Z diskuze vyplynulo, že projekt počítá s výsadbou zeleně 

jako odclonění hřiště od stávajících rodinných domů vzrostlými stromy (zatím nebyla 

zpracována studie ozelenění), k čemuž jednotliví členové doporučovali, aby se 

pamatovalo současně se stromy i na výsadbu keřů; aby chodník (především jeho 

podzemní část) byla budována před výsadbou, kvůli poškození vysazené zeleně; aby 

skladba stromů a keřů byla adekvátní k dětskému hřišti (nevyskytovaly se tam jedovaté 

druhy) a aby bylo sítěmi nebo jiným zařízením zabráněno padání míčů z hřiště na dráhu 

pro cyklisty. I kdyby se budovala 4. etapa projektu zůstane zachována cesta do Šiberné. 

V diskuzi se také rozvinula otázka bezpečnosti resp. splnění norem pumptrackovou 

dráhou. Pan Stříž si nebyl jist, jak je to v České republice, ale v zahraničí (např. Anglii) 

několik drah pro veřejnost existuje. Slíbil zabývat se touto otázkou. 

 

 

3) Komise se dále zabývala podněty občanů a správce zeleně ke kácení dřevin v jednotlivých 

lokalitách: 

a) Komise jednomyslně souhlasí s kácením jeřabiny na nám Osvobození, pro její 

zhoršený zdravotní stav. 

b) Komise doporučuje oříznout větev u jasanu na ulici Úvoz, který brání průjezdu 

velkých aut (např. kuka vozu pro vývoz komunálního odpadu), zatření rány 

fungicidním přípravkem. V případě, že by se zhoršil zdravotní stav stromu po tomto 

zásahu (postup infekce, zhoršení stability), přistoupit ke kácení. 

c) Komise souhlasí s odstraněním ořešáku královského za garážemi v ulici Na 

Zahrádkách z důvodu nadzvedávání staveb (Poledňák a Nawrath se zdrželi) 

d) Komise jednomyslně nesouhlasí s odstraněním borovice Svatopluka Čecha (podnět pí. 

Novákové). Tato lokalita je zařazena do projektu Revitalizace zeleně, který řeší zeleň 

komplexně. 

e) Komise jednomyslně nesouhlasí s odstraněním túje na hřbitově (roste mezi 

hrobovými místy Plšků a Hamřík). Tato lokalita je zařazena do projektu Revitalizace 

zeleně, který řeší zeleň komplexně. 

f) Komise souhlasí s odstraněním třešně v zahrádkách za stadionem (6 pro, Šlosarová se 

zdržela) 

 

    

 

4) Diskuze: 

Vzhledem k pozdní hodině (komise jednala 3h) byl odložen bod o informování členů 

komise o projektech revitalizačních opatření. Postup prací bude představen na některé 

další schůzi komise životního prostředí. 

 

 

Sepsala dne 23.10.2012 

 Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 

 


