
 

 

 

 

 

Zápis z jednání komise ŽP ze dne 20. 8. 2012 
 

 

Komise se sešla 20. 8. 2012 v 17:00 h v tomto složení: 

Předseda komise: Mgr. Petr Vodka 

členové: Ing. Jiří Dvořák 

 Jiří Brabec 

 Mgr. Martin Nawrath 

 Ing. Gabriela Motyčková 

 Ing. Dalibor Šafařík 

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

hosté: doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D, starosta Ing. Drago Sukalovský, vedoucí OIRR Stanislav Bartoš, 

Ing. Jindřiška Honců referentka OIRR 

Nepřítomni byli: RNDr. Igor Poledňák, Daniel Struhařík, Jan Herman, Vítězslav Nováček a Lenka 

Šlosarová 

 

Program jednání:  1) Zahájení (příprava projekce studie Loučky) 
 2) Prezentace územní studie Na Loučkách 
 3) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města  

 4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 

 

1) Komise se sešla krátce po 17 h. Ing. Jindřiška Honců představila autora studie a zdůvodnila samostatné 
setkání k této studii s komisí ŽP. V průběhu přípravy prezentace se členové komise seznámili 
s podklady žádostí o kácení na pozemcích města. 

 

2) Komise shlédla prezentaci územní studie Louček doc. Ing. arch. Jakub Kynčla. V rámci diskuze nad 
tímto projektem byly jak autorem studie, tak starostou Sukalovským zodpovězeny dotazy k této 
problematice. Po té komise naformulovala doporučení Radě: 

 
a) Komise doporučuje RM vypustit z územní studie Loučky plochu parkoviště na místě 

současného dětského hřiště a zeleně (P 51) a zachovat i do budoucnosti nezastavěnou 
plochu s rozvolněnou zelení. (hlasovalo 5 pro, Šafařík proti). Důvodem tohoto doporučení je 
absolutní zastavěnost veškeré plochy dle územní studie a neponechání volné plochy 
(především pro děti, které si nebudou chtít hrát na hřišti). Do budoucnosti se tím ale nevylučuje, 
že v případě další potřeby parkovacích stání by nemohla na této ploše parkoviště vzniknout. 
Komise však takovou potřebu nepředpokládání ani v příštích 5 letech (příp. podmínky dotace 
pro revitalizovanou zeleň) ani v 10 letech (platnost nového ÚP, ke kterému by územní studie 
byla navázána jako závazný dokument). Vybudováním 224 nových parkových stání by měla být 
bohatě naplněna potřeba parkování pro tuto lokalitu. 

b) Komise doporučuje RM podmínit v územní studii přesunutí zastávek vybudováním nové 
zastávky blíže lokalitě Díly. (hlasovalo všech 6 přítomných členů pro). Důvodem tohoto 
doporučení je zdůraznění nutnosti nejprve vybudovat problematickou zastávku u Dílů a až 
teprve poté přesunout zastávku u Louček (byť by vzhledem k plánované rekonstrukci vozovky 
na Tyršové v příštím roce byl posun snadněji realizovatelný).  



 
 

3) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně souhlasí s kácením 3 jehličnanů před bytovými domy Zborovská 820, neboť 

se už větve vzrostlých stromů dotýkají téměř fasády domů. Komise nesouhlasí s kácením 6 dalších 
stromů za chodníčkem. 

b) Komise jednomyslně souhlasí s kácením 1 jalovce 1 velkého šeříku před bytovým domem 
Jungmannova 916 - 917. Dva další keře před tímto domem jsou příliš malé na to, aby mohli 
poškodit fasádu nově zatepleného domu. Proto komise nedoporučuje pokácení stříhaného tisu a 
malého šeříku u schodů do domu. Oba keře lze stříháním udržovat v nízkém vzrůstu. Tato lokalita 
je navržena na revitalizaci zeleně a je možné, že realizací budoucího projektu dojde ještě k výměně 
zeleně v tomto pásu, do té doby komise doporučuje ponechat alespoň nějakou vzrostlou zeleň. 

       

 

4) Diskuze: 
Mimo projednávané body bylo členům komise oznámenou starostou schválení výzvy na výběrové řízení 
na revitalizaci zeleně. 
 

22. 8. 2012 

 Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Mgr. Jiří Vodka 

 


