
 
 
 

 

                                                                                                                                 /75 

 

 

Zápis z jednání komise ŽP ze dne 8. 10. 2014 
 

 

Komise se sešla 8. 10. 2014 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:  Petr Vodka 

členové:                Jiří Dvořák 

                             Gabriela Motyčková 

     Martin Nawrath 

Vítězslav Nováček 

Jiří Brabec 

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

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

 

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

               4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 

1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Předseda komise konstatoval, že se komise sešla 
v usnášeníschopném počtu. 
 

2) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně doporučuje kácení stromů a keřů v blízkosti zdí „Salvyku“, nedoporučuje 

kácení ořechu v zadní části zahrady, protože ten již nemůže mít vliv na statiku budovy Domu dětí a 
mládeže. Argument, že listí ucpává rýny již dříve komise napadala s tím, že lze uložit do žlabu rošt, 
který brání zapadání listí hlouběji do svodnice a pravidelným čistění odstraňovat listy. Ve vhodnou 
agrotechnickou dobu lze navíc větvě jdoucí nad střechu odříznout. 

b) Komise jednohlasně doporučuje zvýšení patra u smrků před Jungmannovou 1163. Stromy nerostou 
tak blízko budovy, aby stínily byty, vyvětvení stromů do výšky např.2,5m už stromy nebudou vadit 
rozhledu do ulice, zavazet parkujícím autům apod. 

c) Komise jednomyslně doporučuje skácet nahlou túji před bytovým domem Bezručova 1107. V této 
lokalitě je dost zelně, proto ani nenavrhuje náhradní výsadbu za pokácenou túji. 

d) Komise postupuje podnět firmy Embra na kácení 6 ks stromů v lokalitě Loučky. Komise žádá o 
zhodnocení, zda je záměr v souladu s územní studí Loučky. Komise konstatuje, že žadatelem je 
firma EMBRA a z žádosti není patrné, jaký důvod a vztah ke zbudování tohoto parkoviště má tento 
investor. 

e) Komise byla informována o záměru úpravy místa před bývalou “knedlíkárnou“ novým majitelem SV 
Teechnics, s.r.o., který požaduje pokácení akátu a lípy. Jedná se sice o soukromý pozemek a 
žadatel získá rozhodnutí státní správy ke kácení předmětných stromů, ale kvůli informovanosti o 
kácení vzrostlé zelně v uličním stromořadí byl zařazen tento bod jako informace také do programu 
jednání komise ŽP. 
 

3) Tajemnice informovala komisi ŽP o průběhu tří revitalizačních projektů 
a) Revitalizace zeleně má smlouvu s Fondem a blíží se k svému závěru. V současné době 

probíhají výsadby po městě. 
b) Tůňky na Lučním potoce jsou zbudované, smlouva s fondem zatím není. Pokud dovolí počasí 

projekt včetně výsadeb by mohli dokončit do konce roku 



c) Pásy jsou zahájené. Bylo potřeba provést změnu projektu u cesty kolem koní pod Cimperkem, 
Fond požadoval protlačit financování do roku 2014, proto byl sepsán dodatek smlouvy 
s realizační firmou, ve svém závěru však Fond zrušil administraci projektu pro překročení akce 
roku 2015 (následná dvouletá péče). Tento nesmyslný důvod nám nedali ani možnost nějak 
obhájit. V první polovině roku 2015 si můžeme požádat znova o dotaci z Operačního programu. 

d) V diskuzi pan Brabec žádal členy komise, aby se zamýšleli nad budoucím směrováním 
Medových dnů, navrhoval ekologická témata. Také upozornil na blížící se čas jeho odchodu do 
důchodu - stejně jako dalších klíčových pracovníků v kultuře, a to paní Štěpánové z knihovny, 
Ivy Zejdové z DDM a paní Novotné ze zámku. 

 
 
 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka dne 12.10.2014  

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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