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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 2. 3. 2015 
 

 

Komise se sešla 2. 3. 2015 v 17:30 h v malé zasedací místnosti MěÚ Kuřim v tomto složení: 

Předseda komise:  Martin Nawrath 

členové:                Igor Poledňák 

       Jiří Blažek 

       Milada Májská 

       Petr Vodka 

                            Dalibor Šafařík  

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Hosté: referenta OI Jindřiška Honců a místostarosta Holman 

Nepřítomni byli: p. Herman, sl.Koláčková, a p.Brabec. Komise byla v usnášení schopné většině počtu členů. 

 

Program jednání: 1) Připomínkování projektu parkovacích stání sportovní haly 
                             2) Projednání kácení dřevin rostoucích mimo les 

                             3) Informace o přijetí usnesení Rady k doporučení Komise, příspěvek do ZM 

                                4) Diskuze 

  

K bodům jednání: 

1)  Prezentace ozelenění parkovišť sportovního areálu (I.etapa sportovní hala) 

Prezentace celkového pohledu na parkoviště mezi stávajícím parkovištěm wellness a budoucí 

sportovní halou se ujala Ing. Jindřiška Honců z odboru investičního, doplňoval ji místostarosta PaeDr. 

David Holman. Pracovnice odboru investičního nejprve uvedla, že si je vědoma, že při projektování 

parkovacích stání se musí počítat i s výsadbou zeleně, která by tvořila stín a lepší klima. Město Kuřim 

vyžaduje po investorech budujících takovéto zpevněné plochy  vysazení min. 1 stromu na 4 parkovací 

stání. Prezentovala varianty ozelenění 1.etapy – výstavby parkoviště pro sportovní halu, přičemž 

varianta  A) by splňovala podmínku výsadeb v nejbližším okolí parkoviště, jako nejméně rizikovou co se 

týká zachování stromů do budoucna však vyzdvihla pracovnice města var. C), tj. kombinaci javorů 

babyk a fastigiátních habrů kolem budoucí příjezdové cesty v počtu splňující požadavky na ozelenění 

projektovaného parkoviště. Výsadby keřů v části přístupu do haly nedoporučil projektant. Po rozvinuté 

diskuzi přijala komise dvě usnesení: 

1. Komise doporučuje pro ozelenění parkoviště sportovní haly variantu C. (schváleno jednomyslně) 

2. Komise ŽP doporučuje RM požadovat ozelenění přímo v prostoru budoucího parkoviště pro další 

fázi výstavby sportovního zázemí (pro: 5, proti: Poledňák, zdržel se: 0). 

 

2)        Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise jednomyslně nedoporučuje kácení borovic na ul. Smetanová. Stromy na této ulici jsou 

poslední z velkých stromů. Alespoň dalších pár let je lze zkracováním ze strany zahrady udržet ve 
stavu, kdy esteticko-funkční přínosy dřeviny převýší jiné zájmy. Stromy jsou zdravé, neohrožují ničí 
majetek, pouze dochází k opadu jehličí na soukromý pozemek, což se rovná opadu listí v jiných 
místech a vlastníci soukromých pozemků toto musí strpět, 

b) Komise jednomyslně doporučuje kácení ořešáku na ul. Boženy Němcové ze zdravotních důvodů, 
neboť nálet ořešáku má trhliny v tlakových vidlicích kosterních větví. Strom je tím pádem 



neperspektivní a při jeho růstu v těsné blízkosti plotu rodinného domu nelze ani doporučit žádný řez 
na odvrácení případných škod. Komise se zabývala myšlenkou náhradní výsadby v této ulici, ale při 
neznalosti doby rekonstrukce povrchu, sítí, vybudování chodníku, je toto doporučení diskutabilní. 

c) Komise jednomyslně doporučuje kácení vrby v areálu venkovního koupaliště z pěstebních důvodů 
(rozlomení báze kmene je provozně nebezpečné). Po jejím vykácení komise doporučuje osadit 
prostor několika dřevinami, které přinášejí stín (ne akáty a jiné malokorunné a malolisté tvary). 

 
3) Komise byla seznámena s projektem ozelenění parkovacích stání na ulici Popková (změna oproti 

variantě prezentované na minulé komisy spočívá v posunutí 3 stromů blíž vchodu do knihovny a 
vysazení keřů v ochranném pásmu plynu se souhlasem plynárny), a parkoviště Walter. Komise vzala 
na vědomí oba projekty a nemá k nim připomínek. Dále byla komise informována o příspěvku OŽP do 
ZM města Kuřimi – návrh na zrušení žádosti o dotace z OPŽP na protierozní zatravněné pásy 
s doprovodnou výsadbou zeleně (v prostoru mezi Srpkem, Cimperkem a myší dírou). Nastíněné 
možnosti využití pásů pro „měkkou“ rekreaci byly přijaty kladně, pan Poledňák navrhoval vytvoření míst 
pro „ležení dětí“ v trávě, tj. plochy s intenzivním sečením a ostatní péčí za účelem vytvoření 
„anglického trávníku“. Komise vznesla požadavek být seznámena s návrhem ještě před předložením 
do schvalujícího orgánu města. 

 
4) V bodě „Různé“ navrhl pan Šafařík prosazovat záměr vytvoření odstavných parkovišť vně města. 

Příklad takového řešení viděl na svých cestách po Německu, např. ve městě Freiburg. Diskuze se 
stočila na řešení v územním plánu nebo generelu dopravy. Členové nepřijali žádné konkrétní 
doporučení, jen uvažovali o spojitosti s budováním nových parkovacích míst ve městě s úbytkem 
zeleně. Jako koncepční se některým členům jevila potřeba zavést objektivizovaný systém přístupu 
k jednotlivým žádostem o kácení. Vytvořením tohoto systému však nebyl nikdo pověřen. 

 
 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Martin Nawrath dne 12.3.2015  

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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