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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 6. 11. 2013 
 

 

Komise se sešla 6. 11. 2013 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:  Petr Vodka 

členové:                Jiří Dvořák 

                             Gabriela Motyčková 

                             Vítězslav Nováček 

                             Jan Herman 

                             Jiří Brabec  

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Nepřítomni byli: pí. Šlosarová, Poledňák, Struhařík, Nawrath a Šafařík 

 

Program jednání: 1) Zahájení  
                             2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města  

               3) Diskuze 
  

K bodům jednání: 

1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Z jednání komise se omluvil pan Martin Nawrath a Lenka 
Šlosarová.  
 

2) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně doporučuje kácení 2 smrků u mateřské školky na Podlesí. Mohutné stromy 

stíní okna do ložnice a pobytové místnosti dětí (tyto dvě místnosti mají pouze okna směrem na 
hřiště, na okraji kterého stojí smrky). Náhradní výsadba by měla být navržena tak, aby nekolidovala 
s případným záměrem na rekonstrukci hřiště. 

b) Komise jednomyslně doporučuje kácení 2 borovic a jednoho jasanu u garáží na ul. Na 
Zahrádkách. Důvodem pro kácení je požadavek vlastníků garáží na pokácení stromů, které rostou 
blízko a tím narušují základy. Komise doporučuje najít v dané lokalitě alespoň částečnou možnost 
náhradní výsadby (např. na zeleném ostrůvku mezi jednotlivými garážemi). 

c) Komise jednomyslně doporučuje kácení smrku na ulici Školní. Náhradní výsadba bude řešena buď 
v rámci Revitalizace zeleně v Kuřimi nebo kolem parkoviště výsadbou keřů. 

d) Komise jednomyslně nedoporučuje  kácení túje na hřbitově dle žádosti pana Hejmaly. Komise se 
domnívá, že stromy na hřbitovy patří, a to, že z nich odpadávají větvičky a hnízdí v nich ptáci je 
přirozené. Proto nedoporučuje jinak zdravý strom pokácet. 

e) Komise jednomyslně nedoporučuje kácení túje na hřbitově naproti márnici dle žádosti pana Cibulky 
a paní Pavlíkové. Komise konstatuje, že túje může způsobit poškozování majetku – náhrobního 
kamene, na druhé straně se jedná o pokácení relativně zdravého, krásného jedince, kterých na 
hřbitově není mnoho. Komise proto doporučuje radě města prověřit možnost stavebních úprav 
(narovnání nakloněného pomníku) z prostředků města a tím zachování hodnotného stromu. 

       

3) Diskuze: 
Rozvinula diskuze o výlovu rybníka Srpek, o přípravách na budování parkovišť Na Loučkách. Z této diskuze 
nevyplynul žádný závěr komise ŽP. 
 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 8.11.2013 

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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