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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 23.11. 2015 
 

 

Komise se sešla 23.11. 2015 v 17:30 h v  místnosti č. 402 MěÚ Kuřim v tomto složení: 

členové:           Jan Herman 

                         Igor Poledňák 

                     Jiří Blažek 

                     Milada Májska 

       Jiří Brabec 

                     Dalibor Šafařík 

       Petr Vodka 

       Mirka Koláčková 

         

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Hosté: místostarosta p. David Holman 

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

 

Program jednání: 1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku – A) ulice U stadionu 943a B) u 
družiny školy Jungmannova a C) U stadionu 957 

                             2) Posouzení možnosti ovlivnění vydatnosti a hladiny podzemní vody jímacího objektu 
HV-201 

                             3) Informace o revitalizačních projektech 

                              4)  Diskuze o různém 

  

K bodům jednání: 

1A)  Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku – Společenství vlastníků „Jistota“ 
942/943, U stadionu 943, pro 2 břízy a 1 douglasku.  
Komise doporučuje vykácet všechny tři stromy z důvodu velkého zastínění a zhoršeného 
zdravotního stavu stromů. Bod byl přijat jednomyslně. 
 
1B) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku v pronájmu škole ZŠ Jungmannova 
Komise jednomyslně doporučuje skácení 5 borovic v zeleném pásu vedle příjezdu ke školní 
družině. Souhlas komise podmiňuje vypracováním návrhu na rekonstrukci zeleně na této ploše, která by 
odpovídala zájmům a požadavkům školy, tak aby byla nejen přínosem pro děti, ale umožňovala i péči o 
toto prostranství samotnou školou.(Nemusí se jednat o profesionální návrh zahradní architektky, 
doporučuje jej ale na závěr projednat s odborem ŽP a realizovat max. do 2 let od smýcení borovic).  
 
1C) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku – Za nájemníky bytového domu U 
stadionu 957 zaslal pan Rozkošný- 1 jedle u chodníku. 
Komise jednomyslně doporučuje skácení jedle z důvodu zastínění bytového domu. V loňském roce 
v této ulici bylo povoleno pokácení 3 smrků kvůli zastínění a ponechána tato jedle s očekáváním, že se 
světelné podmínky v bytech natolik zlepší, že nebude potřeba pokácet poslední velký strom v ulici. 
Nájemníci přesto trvají na zlepšení svých světelných podmínek v bytech i nadále, takže komise 
doporučila pokácením této jedle.  
Pro další rozhodování o takto velkých stromech v této lokalitě potřebuje komise vypracovat posudek na 
citlivou regeneraci zeleně v této lokalitě, kterou zajistí odbor životního prostředí v co nejkratší době. 



2) Komise se seznámila s posudkem : „Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie 
k možnosti  ovlivnění vydatnosti a hladiny podzemní vody jímacího objektu  HV – 201 zkušebním 
vrtem na pozemku par.č. 2780/17 (Jezdecký klub Srpek). 
Komise předmětný posudek  a část posudku EIA o otázce jímání spodní vody pro zásobování objektu 
Jezdeckého areálu u rybníka srpek předkládá přílohou k zápisu komise. Komise vzala na vědomí závěry 
plynoucí z obou dokumentací a otázku ovlivnění či neovlivnění vrtu HV 201, kterým je napájen rybník 
Srpek chce nadále sledovat.  Žádá proto o předložení čerpacích zkoušek z budoucího zkušebního vrtu 
pro jezdecký areál a bližší informace o vrtu u stadionu. 
 
3) Komise byla informována o postupu realizačních prací na protierozních zatravňovacích pásech. 
 

4) V diskuzi se řešila otázka napájení mokrého kamene na náměstí – zda je z vodovodního řadu či z vrtu. 

Místostarosta Holman ukázal zákres obchodního polyfunkčního domu s lávkou mezi ul. Hojerova a Tyršova 

(v roce 2009 byl projekt nazván Downtown a je na něj z té doby vydáno stavební povolení) s tím, že vedení 

města nevyhoví investorovi, pokud znovu požádá o možnost vybudovat některá svá parkovací místa na 

pozemcích města v ulici Hojerova, kde je nyní veřejná zeleň ). A není-li názor komise opačný, nebude již 

tento projekt do komise opětovně předkládán. Komisi bylo oznámeno odstoupení Martina Nawratha 

s funkce předsedy komise pro pracovní vytížení. Z  podnětů diskuze nevznikl žádný doporučující bod 

k projednání do Rady. 

 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil Jiří Brabec, místopředseda komise dne 27.11.2015  

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@radnice.kurim.cz 
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