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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 9. 2. 2015 
 

 

Komise se sešla 9. 2. 2015 v 18:00 h v nově zrekonstruovaném sále „kotelny“ Městské knihovny  Kuřim. 

Komise ŽP se sešla v tomto složení: 

Předseda komise:  Martin Nawrath 

členové:                Igor Poledňák 

       Jiří Blažek 

       Milada Májská 

       Petr Vodka 

                            Mirka Koláčková  

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

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

 

Program jednání: 1) Projednání kácení dřevin rostoucích mimo les 

                             2) Připomínkování projektu parkovacích stání v ulici Komenského a Popková 

                                3) Diskuze 

  

K bodům jednání: 

1) Žádosti o kácení na městských pozemcích: 
a) Komise nedoporučuje (2 členové byli pro a 4 proti) kácení borovice na ul. Sv. Čecha před 

rodinným domem č. 687 Mgr. Aleny Novákové. Komise naznala, že ekologicko – estetická funkce, 
kterou nyní dřevina plní, převažuje nad důvody, které žadatelka uvádí (nazdvižené dlaždice 
chodníku a pády sousedů- z fotografie je patrné že dlažba je nerovná i v jiných místech než roste 
strom; průjezd vyšších vozidel – lze vyvětvit strom do podjezdné výšky 2,25 m; zasahování 
koncových větví nad pozemek žadatelky a s tím spojené obavy o poškození majetku plotu nebo 
fasády při velkých větrech a sněhu – opět lze větve zkrátit). 

b) Komise jednomyslně doporučuje kácení jeřabiny na ul. Jungmannova ze zdravotních důvodů, jak 
navrhl správce zeleně. 

c) Komise jednomyslně doporučuje kácení 2 borovic ve vnitrobloku Bezručová z pěstebních důvodů 
(jsou zastíněné velkým javorem, po pokácené túji jsou pouze jednostranné a nakloněné). Po jejich 
vykácení komise doporučuje osadit břeh 2 keři.  

d) Komise nedoporučuje (1 člen byl pro, jedna členka se zdržela hlasování a 4 byli proti) kácení 
smrků před družinou ve škole Komenského. Komise naznala, že se v družině bude stejně muset 
svítit kvůli lípám a smrky tvoří výraznou dominantu tohoto místa. 

e) Komise doporučuje vykácet poškozený javor v bývalé tržnici za kulturním domem, ostatní dřeviny 
ponechat, neboť nerostou v takové vzdálenosti od bytového domu č. 901, aby jejich působení 
převážilo nad ekologicko - estetickým přínosem těchto dřevin. Komise se seznámila s žádostí 
obyvatelů tohoto domu v roce 2012, kdy doporučila komise ŽP ke kácení pouze prosychající 
jeřabinu a ostatní stromy nedoporučila pokácet. Se závěry komise byla seznámena jak telefonicky, 
tak písemně paní Miluše Perníková, tehdejší správce domu. Není tedy pravdivá informace, že by 
žádost občanů  v minulém období nebyla projednána, a nebo že nebyli seznámeni s výsledkem 
rozhodnutí Rady města. 

 
2) Komise byla seznámena s projektem ozelenění parkovacích stání na ulici Komenského (požadavek 

komise ŽP ze minulé schůze komise) a také s ozeleněním parkovacích stání na ulici Popková, kde pro 



ochranné pásmo plynu není možné vysadit nic víc než 3 stromy. Komise vzala na vědomí oba projekty 
a nemá k nim připomínek. 

3) V diskuzi seznámila tajemnice s odpovědí pana místostarosty na požadavek komise ŽP být seznámena 
s projekty a ostatními materiály komisí týkajících se problematiky OŽP, materiály předkládanými 
odborem ŽP Radě města a s doporučeními, které komise adresovala Radě města Kuřimi. Tajemnice 
komise pouze upozornila na možnou časovou tíseň, kdy nebude možné svolat komisi ke každému 
příspěvku do RM nebo projektům z jiných komisí a byl odsouhlasen postup rozposílání materiálů v el. 
podobě s tím, že pokud předseda komise podle reakcí členů nazná, že je potřeba se sejít i mimo 
plánované termíny, tak se komise sejde, jinak ne. 

 
 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil předseda komise Martin Nawrath dne 10.2.2015  

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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