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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 5. 02. 2014 
 

 

Komise se sešla 5. 2. 2014 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:  Petr Vodka 

členové:                Jiří Dvořák 

                             Gabriela Motyčková 

                             Igor Poledňák 

                             Jan Herman 

                             Daniel Struhařík 

      Dalibor Šafařík  

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Nepřítomni byli: pí. Šlosarová, Nováček,, Nawrath a Brabec 

 

Hostem jednání byl pan Ladislav Ambrož 

 

Program jednání: 1) Zahájení  
                             2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
                             3) Informace o Medových dnech a revitalizačních projektech  

               4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 

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

2) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně doporučuje kácení 2 jehličnanů (borovice a douglasky) na ul. Tišnovská za 

moštárnou. Oba stromy rostou v ochranných pásmech sítí (plyn a kanalizace), na což jeden ze 
správců sítě upozornil. 

b) Komise jednomyslně doporučuje kácení modřínu U Stadionu, který má poškozený kmen až je 
odhalené dřevo. Tento druh defektu znamená umožnění napadení dřevokaznou houbou a tím 
provozní nestabilitu stromu.  

c) Komise jednomyslně doporučuje kácení 2 smrků na ulici Legionářská (za bytovým domem „U 
oběšenca“).  Důvodem pro kácení naprosto nevhodná výsadba smrků před fasádu domu. Komise 
doporučuje uložit náhradní výsadbu. 

d) Komise nedoporučuje (s výjimkou pana Poledňáka) kácení modřínu v ulici Na zahrádkách. 
Přestože jeho vzrůst je v těsné blízkosti plotu a garáže, jedná se o strom s kůlovým kořenem a tedy 
s menší pravděpodobností narušení zídky. 

e) Komise jednomyslně doporučuje (s výjimkou pana Vodky) kácení tújí na hřbitově dle znaleckého 
posudku č. 201-1 832/13 soudního znalce v oboru arboristika Ing. J. Kolaříka. Komise se domnívá, 
že výřezem tújí se špatným zdravotním stavem dojde k uvolnění perspektivních jedinců a při 
správně zvolené následné péči tu tyto dřevin\y mohou růst ještě řadu let. 

f) Komise jednomyslně nedoporučuje kácení túje na hřbitově naproti márnici. Dle zdravotního 
posudku č.187-1 818/13 soudního znalce v oboru arboristika Ing. J. Kolaříka má zerav obrovský 
fyziologickou vitalitu mírně sníženou (projevuje se periferním zasycháním) a tlakovou vidlici se 
symptomy postupného selhávání a tvorby zavalovaných trhlin. Jak už komise konstatovala na svém 
posledním zasedání 6.11.2013, kdy žádost o kácení tohoto jehličnanu podával pana Cibulka a paní 
Pavlíková, 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. 

g) Komise doporučuje schválit pokácení 1 borovice (z požadovaných dvou) před domem Na 
Královkách 882. Stromy jak už komise v loňském roce jednou hodnotila, nerostou v nejbližší 
blízkosti od budovy, stínění oken je tedy pravděpodobnější od hustého smrku (ten nebyl předmětem 
žádosti). Odstranění prostřední borovice s horším zdravotním stavem (dle projektu Revitalizace 
zeleně v Kuřimi) přinese lepší světelné podmínky v bytech a zároveň zůstane dostatek zeleně ve 
vnitrobloku. 

       

3) Medové dny a revitalizační projekty: 
Tajemnice komise informovala o chystaných změnách v organizaci Medových dní a požádala členy 
komise, aby přispěli svými nápady a postřehy k jejich oživení.  Letošní Medové dny 2014 budou 10. V 
pořadí a budou věnovány zemědělství, výstava bude zaměřená na původní panský dvůr na ul. 
Tišnovská, později školní statek vysoké školy zvěrolékařské a posléze státní statek. 
Tajemnice informovala komisi o proběhlém výběrovém řízení na projekt revitalizace zeleně a chystané 
zadání výzvy pro „tůňky“ a „pásy“ za rybníkem Srpek. V současné době řeší majetkoprávní odbor 
kupní, směnné a nájemní smlouvy s vlastníky pozemků. 

 
 
 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 7.2.2014 

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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