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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 31.8. 2015 
 

 

Komise se sešla 31.8. 2015 v 17:30 h v malé zasedací místnosti MěÚ Kuřim v tomto složení: 

členové:           Jan Herman 

                         Igor Poledňák 

                     Jiří Blažek 

                     Milada Májska 

       Jiří Brabec 

                     Dalibor Šafařík 

       Petr Vodka 

         

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Hosté: místostarosta p. David Holman, p. Hadraba, Ivoš Peřina 

Nepřítomni byli:  Mirka Koláčková, Martin Nawrath. Komise byla v usnášení schopné většině počtu členů. 

 

Program jednání: 1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku – A) ulice Smetanová a B) nám. 
Osvobození 

                             2) Informace o revitalizačních projektech 

                                3) Diskuze o různém 

  

K bodům jednání: 

1A)    Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku – borovice na ul. Smetanová dle podnětu 
pana Hadraby. Komise vyslechla důvody podnětu pro kácení borovice, které krátce pan Hadraba na 
dotazy upřesnil. Komise přijala k tomuto bodu 2 usnesení: 
a) Komise doporučuje vykácet borovici na ul. Smetanová před pozemkem par.č. 1963/2 k.ú. Kuřim. 

Bod byl přijat jednomyslně 
b) Komise ŽP upozorňuje Radu na nedořešenou plochu (bývalého zeleného pásu) v této ulici. 

V současné době je z pásu odstraněná zemina a je vysypán štěrkem, přičemž uniká smysl a důvod 
této úpravy. Komise doporučuje znova její ozelenění. Bod byl přijat jednomyslně. 

 
1B) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku – smrky na nám. Osvobození před domy 
č.p. 824/825. 
Komise nedoporučuje skácení 3 smrků na nám. Osvobození dle podnětu Společenství vlastníků 
bytových jednotek 824/825 (pro skácení byl 1, zdrželi se 3, proti 2, p. Poledňák nebyl přítomen u 
hlasování). Důvodem pro nedoporučení kácení byly pochyby o přesné formulaci, které stromy žádá 
společenství vlastníků kácet, dále že stromy nevykazují zdravotní problémy nebo přímé ohrožení pro 
které by se musely kácet, a pravděpodobnost, že se celý prostor náměstí bude řešit v rámci rekonstrukce 
Kulturního domu. 

 

 

2)    Informace o revitalizačních projektech 
Komise byla informována o  postupu prací na revitalizačních pásech. Ocenění jednotlivých položek dle 
projektu zahradní krajinné architektky Ing. Holoušové provedla firma Kavyl se kterou byla v loňském 
roce uzavřena smlouva na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy“. Jelikož doprovodnými prvky 
byla cena podstatně zvýšena oproti původnímu očekávání při tvorbě rozpočtu, bude projekt rozdělen 
na 2 etapy – 1. Sadbovou, která bude dokončena letos n a podzim z orgu. 1252 a drobné prvky na 
doplnění budou v druhé etapě vytvořeny jako samostatná investice. 



Projekt revitalizace zeleně byl letos zkontrolován manažerkou Státního fondu životního prostředí 
s kladným vyhodnocení (bez sankcí), uhynulé jedince, kteří nepřežili letošní léto, doplníme na podzim 
z vlastních zdrojů. 

 
3) V Diskusi na různá témata 

V diskusi se členové komise a hosté zabývali otázkou připojení dalších pozemků do projektu pásů, jako 
lepší zpřístupnění např. Cimperku (Vodka), poukázali na nevyhovující stav přepadové šachty kanalizace 
vedoucí pod vlečkou z ulice Jelínkových do Lučního potoka (Peřina), informovali nás o návrhu změny 
ÚP vlečka a krajinný prostor za ní (Holman), otevřeli otázku nepřijímání závěrů a doporučení komise 
Radou (Brabec), oznámili nutnost vypracování posudku EIA pro projekt „Park Srpek“ (Májska), 
obhajovali vlečku jako přirozený val pro zástavbu (Herman), padly dotazy na pana Holmana ohledně 
dopravní přístupnosti pro Park Srpek (Vodka, Herman) a byl předložen požadavek na objektivitu při 
hodnocení stromů ke kácení při jejich podnětech předkládaných do komise ŽP (Šafařík). 
 
Z těchto podnětů nevznikl žádný doporučující bod k projednání do Rady. 

 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil Jiří Brabec, místopředseda komise dne 1.9.2015  

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 

 

mailto:sikorova@radnice.kurim.cz
mailto:sikorova@radnice.kurim.cz

