
 

 

 

 

 

Zápis z jednání komise ŢP ze dne 7. 1. 2013 
 

 

Komise se sešla 7. 1. 2013 v 17:10 h v tomto sloţení: 

Předseda komise:  Petr Vodka 

členové:                 Jiří Dvořák 

                              Lenka Šlosarová 

                              Dalibor Šafařík 

                              Jan Herman 

                              Jiří Brabec (dálkově připojen) 

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

hosté: 1. místostarosta Jiří Koláček 

            

Nepřítomni byli: p. Nováček, Poledňák, Struhařík, Nawrath 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 Nováček (byl současně 
v přestupkové komisi), pan Nawrath a pan Poledňák. Ze zdravotních důvodů se omluvil i pan 
Brabec, jenţ byl však poţádán telefonicky a mailem, aby se k projednávaným bodům vyjádřil, tak 
aby komise byla usnášení schopná. 

 

2) Ţádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně doporučuje kácení 2 hrušní na ul. Vojtova. Jedná se o usychající staré 

jedince, kteří vykazují známky provozní nebezpečnosti. 
b) Komise jednomyslně doporučuje kácení 1 topolu na školním hřišti ZŠ Jungmannova. 

Důvodem pro kácení je nadzdvihování asfaltového dopravního hřiště. Komise upozorňuje, ţe 
se jedná o kořenový výmladek, takţe pouhé skácení stromu neodstraní destrukční účinky 
dřeviny na asfaltovou plochu. Komise doporučuje alespoň dílčí odstranění kořenového 
systému. 

c) Komise jednomyslně odkládá projednání ţádosti pana Jedličky na kácení ořešáku v zahrádce 
u Kuřimky (od ZŠ Komenského) na dobu po provedení pěstebního zásahu (v době vegetace) 
vedoucího k zachování stromu. Nájemce by měl v letních měsících provést odstranění suchých 
větví, pokud se celková kondice stromu nezlepší, komise se k projednání kácení vrátí. 

d) Komise jednomyslně doporučuje kácení hrušně na ulici Wolkerova dle ţádosti pana Musila. 
Komise nemá námitek, aby si pan Musil pokácel dřevinu sám, pokud bude dbát na bezpečnost, 
nepoškodí městský majetek a poklidí větve a ostatní nepořádek po kácení. 

e) Komise jednomyslně doporučuje kácení 3 bříz u Wellness, a to z důvodů poškozování střechy 
u brány na stadion a zastínění nových výsadeb.  

       

 



3) Diskuze: 
a) Komise jednomyslně doporučuje prošetření zjevného nepořádku v pronajatých zahrádkách 

v lokalitě za školou Komenského (prověří OŢP) 
 
b) Komise ŢP upozorňuje na zřejmé nedostatky v okolí stavby bytového domu na ul. Brněnská (zábor 

chodníku, znečisťování komunikace apod.) a doporučuje Radě města iniciovat šetření stavu 
staveniště a dodrţování městských vyhlášek a podmínek daných městem pro toto stavební 
povolení. 

 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 9.1.2013 

 

 


