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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 13. 1. 2015 
 

 

Komise se sešla 13. 1. 2015 v 17:00h spolu s komisí školskou na společný úvod. Komise ŽP se sešla v 

tomto složení: 

Předseda komise:  Martin Nawrath 

členové:                Igor Poledňák 

       Jiří Blažek 

       Milada Májská 

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Nepřítomni byli: pí. Koláčková, Herman, Šafařík, Vodka a Brabec 

 

Program jednání: 1) Společné projednání investičních akcí s komisí školskou  
                             2) Jednání o kácení thuje ve vnitrobloku Na Zahrádkách 
                             3) Projednání projektu  parkovacích stání na ul. Komenského  

               4) Diskuze 
  

K bodům jednání: 

1) Na společném jednání s komisí školskou vedl pan místostarosta Holman diskuzi o některých projektech 
zařazených k podpoře ze strany města jako investice roku 2015. Z řad komisařů životního prostředí byly 
otázky kladeny k projektu řešení dopravní situace u školy Komenského, dostavby školky na Zborovské, 
Plánu USES, Revitalizace zeleně, Přestavby budovy „Služba škole“ u ZŠ Jungmannova, Úpravě 
venkovního prostoru před kulturním domem, Rekonstrukce kanalizace v ulici Na zahrádkách a 
Rekonstrukce ulice Tyršová. Na otázky odpovídal buď přímo pan místostarosta, přítomný pan starosta 
nebo některý z přítomných zastupitelů nebo tajemnice komise. Z této společné části nevyplynul žádný 
bod jako doporučení Radě města. 
 

2) Na základě pokynů z minulého jednání komise ŽP ze dne 16.12.2014 byly zjištěny doplňující údaje o túji 
ve vnitrobloku Na Zahrádkách. Komise se nesešla v usnášení schopném počtu (pouze 4 členové byli 
přítomni), přesto komise doporučuje pokácení této túje z důvodu plánované opravy fasády domu. 

 
3) Na základě diskuze nad plánovanou výstavbou 14 parkovacích stání na ul. Komenského dává komise 

radě města Kuřimi doporučení: 
a) V případě projektu parkovacích stání na ulici Komenského dopracovat prvky zeleně. 
b) Při zadávání projektů u nichž se předpokládá vznik větších zpevněných ploch (více jak 4 

parkovací stání) zadat souběžně i návrh ozelenění. K plánům ozelenění těchto zpevněných 
ploch se komise ŽP bude vyjadřovat na svých jednáních. 

(S tímto bodem jednoznačně souhlasili 3 přítomní členové, pan Poledňák se již vzdálil). 
 

4)  V diskuzi paní Májská vznesla dotaz, zda město bude žádat dotační peníze na zeleň (žádosti se 
podávají do konce března 2015 na Operační projekt životní prostředí). Jelikož minimální limit pro příjem 
žádosti je 200 tis Kč a město v minulém roce provedlo revitalizaci městské zeleně, není v této chvíli 
připravený žádný takto finančně velký projekt. Dotační program předpokládá projekt výsadeb, pouze péče o 
vysazenou zeleň není podporována. 
 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Martin Nawrath dne 14.1.2015  

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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