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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 26. 02. 2014 
 

 

Komise se sešla 26. 2. 2014 v 17:10 h v tomto složení: 

Předseda komise:  Petr Vodka 

členové:                Jiří Dvořák 

                             Gabriela Motyčková 

     Martin Nawrath 

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Nepřítomni byli: pí. Šlosarová, Nováček, Struhařík, Poledňák, Šafařík a Brabec 

 

 

Program jednání: 1) Zahájení  
                             2) Projednání žádostí na kácení dřevin rostoucích mimo les v majetku města 
                             3) Informace o studii veřejných ploch před školou Komenského  

               4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 

1) Jednání bylo zahájeno krátce po 17 h. Předseda komise konstatoval, že se sice komise nesešla 
v usnášeníschopném počtu, nicméně je možné alespoň v tomto složení dát podněty do Rady města. 
 

2) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně doporučuje kácení 1 smrku u hřiště na Podlesí z důvodu rekonstrukce hřiště. 

 
3) Ke studii veřejných prostranství u ZŠ Komenského dle projektu „Most přes Kuřimku na ulici 

Komenského v Kuřimi a řešení dopravní situace před ZŠ“ Ing. Jiřího Bajera z prosince 2013 
představené na společném jednání komisí dne 12. 2. 2014: 
 
Komise poukazuje na významnou rekreační funkci ploch kolem Kuřimky, které tvoří jednu z mála 
bezpečných vycházkových tras. Navrhovanou výstavbou parkovacích ploch dojde k zesílení dopravního 
zatížení v této rekreační zóně. 
 
Navrhujeme v prvé fázi realizovat parkovací stání před mostkem na ul. Komenského (tzv. Kotkův 
návrh). Toto řešení by mělo nulový dopad na stávající vzrostlé dřeviny s vysokou ekologickou a 
estetickou hodnotou. Vybudovaní příčného parkoviště u bytových domů a mostku včetně pěších tras 
vedoucích ke škole by bylo samostatnou 1. fází, po níž by mělo následovat zhodnocení dopravního 
dopadu v této lokalitě.  
  
Komise nedoporučuje zavlékat dopravu do areálu školy formou realizace parkovacích stání z důvodu 
výše uvedených a pro silné pochybnosti o přínosu tohoto řešení pro zajištění bezpečného pohybu dětí 
v areálu školy, nemluvně o trvalém zvýšení hlučnosti a prašnosti v tomto prostoru. Výstavba 
parkovacích ploch v prostoru parčíku Oty Jebáčka by znehodnotila ráz i funkce této značně využívané 
odpočinkové plochy. Realizace stavby by vedla k poškození a následnému odstranění větší části 
stávajících jerlínů. 

 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Petr Vodka 2.3.2014 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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