
 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání komise ŢP ze dne 25. 2. 2013 
 

 

Komise se sešla 25. 2. 2013 v 17:00 h v tomto sloţení: 

Předseda komise:  Petr Vodka 

členové:                 Jiří Dvořák 

                              Lenka Šlosarová 

                              Vítězslav Nováček 

                              Jan Herman 

                              tajemnice komise: Jitka Sikorová 

            

Nepřítomni byli: p. Brabec, Poledňák, Struhařík, Nawrath, Šafařík a Motyčková 

 

 

Program jednání: 1) Zahájení  
                             2) Projednání ţádostí 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 Brabec (nemocen), pan 
Nawrath (pracovní zaneprázdnění), pan Šafařík (výuka na škole), pan Struhařík (studium). Komise 
se nesešla v usnášení schopném počtu, ale z důvodu blíţícího se data nástupu vegetační doby a 
tím ukončení doby pro kácení, bylo potřeba jednotlivé podněty projednat a předloţit Radě k 
rozhodnutí vlastníka pozemku. 
 

2) Ţádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Přítomní členové komise jednomyslně doporučují kácení dřevin na ul. Hybešova z důvodu 

výstavby oddílné kanalizace. 
b) Přítomní členové komise jednomyslně doporučují  kácení 1 túje na starém hřbitově u hrobu 

rodiny Plškové/Hamříkové. Důvodem pro kácení je nadzdvihování obrubníků a desek pomníků, 
rodina chce opravit hrobové místo. 

c) Přítomní členové komise jednomyslně doporučují  odloţit podnět na kácení 3 vzrostlých 
jehličnanů před bytovými jednotkami Na Královkách 882 -884 z důvodu nedodání vyjádření 
všech vlastníků bytových jednotek. Členové zpochybnili, zda je opravdu nutné kácet všechny 3 
stromy, neboť vzdálenost větví od fasády je několik metrů, tudíţ odpadá důvod v podnětu na 
poškození fasády, zůstává jen zastínění. 

d) Přítomní členové komise jednomyslně nedoporučují  kácení jehličnanů v Malé České dle 
ţádosti pana Novotného u domu Malá Česká 1240. Důvody uvedené v ţádosti nebyly shledány 
jako dostatečné pro pokácení těchto vzrostlých stromů. 

e) Přítomní členové komise jednomyslně doporučují  kácení 3 smrků u telefonní budky na ul. 
Popkova dle podnětů obyvatel bytového domu Popkova 998 - 1001, a to z důvodů stínění 
veřejného osvětlení. Přítomní členové komise doporučují ponechat na tomto místě pouze 
borovici, která roste dál od světla a nebude tedy stínit. 

f) Přítomní členové komise jednomyslně doporučují kácení turecké lísky na rohu ul. Legionářská 
x Na zahrádkách za garáţemi pro špatný zdravotní stav. 



g) Přítomní členové komise jednomyslně doporučují  kácení trnky u Kuřimky z důvodu špatného 
zdravotního stavu. 

h) Přítomní členové komise jednomyslně doporučují kácení jeřabiny na ul. U Stadionu z důvodu 
zhoršeného zdravotního stavu.   

       

 

3) Diskuze: 
a) Přítomní členové komise byli seznámeni se záměrem výsadeb 3 druhů trvalkových záhonů dle 

projektu Zahradní a krajinné GIS.  
b) Byla otevřena otázka zimní údrţby a řešení nepřístupných chodníků kolem budovaného bytového 

domu na Brněnské, ale z této diskuze nevyplynulo ţádné jednoznačné doporučení. 

 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 25. 2. 2013 

 

 


