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Zápis z jednání komise ŽP ze dne 5. 9. 2016 
 

 

Komise se sešla 5. 9. 2016 v 17:05 h zasedací místnosti č. 402 MěÚ Kuřim v tomto složení: 

Předseda komise:        Dalibor Šafařík 

členové:           Petr Němec 

                         Igor Poledňák 

                      Jiří Blažek 

                      Milada Májska 

       Petr Vodka 

       Jiří Brabec 

                      

         

tajemnice komise: Jitka Sikorová 

Nepřítomni omluvení byli:  Martin Nawrath, Jan Herman.  

Komise byla v usnášení schopné většině počtu členů. 

 

Program jednání: 1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku – A) ul. Křížkovského, B) ulice 
Malá Česká, C) Nám. Osvobození 

                             2) Návrh změny ÚP Kuřim 
                             3) Záměr výstavby Family park Zahrádky 
                             4) Diskuze 

  

K bodům jednání: 

 

1) Kácení na městských pozemcích 

 

1A)  Podnět Dalibora Horáka pro kácení na městském pozemku – 6 bříz v ulici Křížkovského 
z důvodu přestavby objektu č.p. 51: Komise se seznámila s důvodem žádosti o odstranění 6 bříz 
rostoucích v zeleném pásu mezi chodníkem a budovou naproti pivovaru. Nový majitel tohoto objektu pan 
Dalibor Horák z Kuřimi má záměr přestavby objektu č.p. 51 na skladování a vjezd do skladovacích prostor 
má být podle projektu právě v místech růstu stromů. Zároveň deklaroval pan Horák úmysl provést 
náhradní výsadbu za kácené stromy  na parc. č. 786 k.ú. Kuřim. Komise jednomyslně doporučuje 
vyhovět panu Daliboru Horákovi s kácením 6 bříz na pozemku par. č. 796 k.ú. Kuřim za podmínky 
uložení náhradní výsadby. 
 
1B) Podnět obyvatel pro kácení na městském pozemku – 2 modřínů v proluce směrem k trati 
v Malé České: Komise se seznámila se zdravotním posouzením daných stromů z inventarizace dřevin 
provedené v rámci akce „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ v roce 2014. Také posoudila podnět manželů 
Tichých z Malé České č.p. 1249 stěžujících si na opad jehličí na jejich zahradu. Komise jednomyslně 
nedoporučuje kácení těchto stromů. Oba jedinci jsou v odborném dokumentu klasifikováni jako zdraví 
a vitální a vlivem jejich růstu nehrozí poškození majetku nebo ohrožení zdraví lidí, nejsou to alergenní 
stromy.  
 
1C) Podnět obyvatel domu Nám. Osvobození 824/825- tři smrky mezi obytnou budovou a 
kulturním domem: Komise se seznámila se zdravotním posouzením daných stromů z inventarizace 
dřevin provedené v rámci akce „Revitalizace zeleně v Kuřimi“ v roce 2014. Také posoudila podnět 



obyvatel domu nám. Osvobození 824/825 stěžujících si na ohrožení v době „silnějších povětrnostních 
podmínek“ nebo při dešti, stromy jim brání v průchodu světla a vadí jim používání stromů jako WC 
zákazníků restaurace KD, kdy zápach cítí především v teplých měsících. V diskuzi se komisaři zabývali 
opětovným podnětem obyvatel domu, kdy v roce 2015 komise žádost o kácení nepovolila s odůvodněním 
nutnosti řešit zeleň v rámci rekonstrukce kulturního domu. Pan Poledňák poukázal na to, že z východní 
strany opravdu se světlo do bytů nedostane. Pan Šafařík sdělil komisi, že v Kuřimi na stříbrném smrku u 
lva objevil houbovou chorobu kloubnatku smrkovou, tudíž by jako nejrizikovější strom (kromě borovice, 
kterou ale obyvatelé domu ke kácení nežádají) by byl právě smrk pichlavý „varieta Glauca“, tedy smrk 
stříbrný. Z diskuze vyplynul názor, že odstraněním borovice z důvodu bezpečnostního rizika a stříbrného 
smrku se natolik zlepší světelné poměry v bytech, že by to mohlo pomoci na dobu, než bude znám 
celkový plán ozelenění okolí po rekonstrukci kulturního domu. Komise jednomyslně doporučuje 
pokácet největší stříbrný smrk a nejbližší borovici lesní. 

 
2) Změna ÚP na podnět pana Padělka 

Členové komise se seznámili se závěry komise stavební a přijatým usnesením Rady města č. 364/2016 
ze dne 10.8.2016, které potvrdilo nesouhlas se změnou ÚP. V diskuzi se členové komise zabývali 
otázkou zachování jednotného a celistvého rázu rekreační zóny v oblasti za Srpkem. Obraceli se na 
příchozího místostarostu Holmana s otázkou, jak naložilo vedení města s požadavkem zadání krajinné 
studie v této oblasti, a jaký by měla dopad změna ÚP, když při minimální odstupové vzdálenosti pro 
daleko větší projekt Jízdárny nebyla změna nepožadována a realizaci umožňuje pouze diskutabilní 
výklad platného ÚP. V debatě padly různé názory a po delší diskuzi se komise usnesla na znění 2 
doporučení, které schválili členové jednomyslně (pro bod 2a se pan Poledňák zdržel hlasování)  
a) Komise ŽP projednala žádost Ing. Padělka o změnu ÚP na pozemcích parc. č. 2904/12 a 

2904/147-161 v k.ú. Kuřim a nedoporučuje RM iniciovat požadovanou změnu ÚP. 
b) Komise ŽP opakovaně doporučuje RM z důvodu nekonzistentního přístupu k využití dotčené 

lokality a účelového výkladu ÚP v dané lokalitě, urychleně zpracovat studii funkčního 
potenciálu krajiny v lokalitě od rybníka Srpek po bývalé kryty pod Zlobicí. 

 
 

3) Komise se seznámila se záměrem Family park zahrádky a nemá zásadních připomínek. Komise 
doporučuje nahradit úbytek environmentálního účinku zeleně (ovocných dřevin) náhradní 
výsadbou v max. možné míře na daném stanovišti. 

 

Jitka Sikorová 

Správnost ověřil Ing. Dalibor Šafařík, předseda komise dne 15. 9. 2016  

 

Ing. Sikorová Jitka 

tel.+420 541 422 325 

sikorova@kurim.cz 

 

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

