
 
 
 

Zápis č. 1/2018 
 

z jednání komise ŽP konané dne 10. ledna 2018 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Přítomni: David Janík, Petr Němec, Gabriela Motyčková, Jiří Blažek, Martina Gibalová 

Hosté: David Holman, Františka Spoustová, Ivo Peřina 

Nepřítomni omluveni:  Martin Nawrath, Jan Herman, Igor Poledňák, Petr Vodka, Jiří Brabec, Milada Majská 

 

Jednání komise zahájeno v 17:15 hod. 

 

Přivítání přítomných, prezence, konstatování o usnášeníschopnosti komise, seznámení přítomných 

s programem jednání. 

 

Komise se nesešla v usnášeníschopné většině počtu členů. 

 

Program jednání:  

1) Kácení dřevin – Malá Česká (4 borovice) 

2) Kácení smrku na ul. Svatopluka Čecha  

3) Kácení dřevin – ul. Jungmannova (2 smrky) 

4) Kácení dřevin- Smetanova ul. (2 borovice) 

5) Kácení dřevin ZŠ Jungmannova  

6) Náhradní výsadba a parkové úpravy ZŠ Jungmannova  

7) Kácení dřevin na ulici Jungmannova (2 douglasky) 

8) Akátový porost na Zárubě v blízkosti ZŠ Komenského 

9) Kácení dřevin – Mateřská školka, Zborovská (jasany napadené houbou Chalara fraxinea) 

10) Odstavná plocha v areálu garáží Na Zahrádkách 

11) Diskuze 

 

 

K bodům jednání: 

 

1) Kácení dřevin – Malá Česká (4 borovice) 

Přítomní členové komise doporučují borovici č. 1, 2, 3 pokácet, borovici č. 4 (nejvzdálenější borovice od 

vchodu do RD) ponechat. 

 

2) Kácení smrku na ul. Svatopluka Čecha  

Přítomní členové komise doporučují vyhovět žádosti o kácení stromu. Dle možnosti (v návaznosti na uložení 

inženýrských sítí) doporučuje provést náhradní výsadbu. 

 

3) Kácení dřevin – ul. Jungmannova (2 smrky) 

V diskusi se přítomní členové komise vyslovili pro souhlas s kácením obou stromů s tím, že bude zajištěna 

náhradní výsadba. 



4) Kácení dřevin- Smetanova ul. (2 borovice) 

Přítomní členové komise doporučují obě borovice skácet s podmínkou náhradní výsadby. 

 

5) Kácení dřevin ZŠ Jungmannova  

Přítomní členové komise doporučují kácení stromů dle potřeby projektu přístavby školy. 

 

6) Náhradní výsadba a parkové úpravy ZŠ Jungmannova  

Přítomní členové komise doporučují realizaci zahradně architektonického návrhu před ZUŠ Kuřim. 

 

7) Kácení dřevin na ulici Jungmannova (2 douglasky) 

Přítomní členové komise kácení nedoporučují. 

 

8) Akátový porost na Zárubě v blízkosti ZŠ Komenského 

Přítomní členové komise doporučují zdravotní probírku akátů s tím, že bude uvažováno o možnosti obnovy 

a nahrazení akátů jinou, stanovištně vhodnou dřevinou např. dubem zimním. 

 

9) Kácení dřevin – Mateřská školka, Zborovská (jasany napadené houbou Chalara fraxinea) 

Komise zajistí odborné stanovisko arboristy, které zváží možnost ponechání či vykácení jasanů. 

 

10) Odstavná plocha v areálu garáží Na Zahrádkách 

Přítomní členové komise souhlasí s kácením dřevin dle projektové dokumentace, s podmínkou zachování 

centrální lípy tak, jak je uvedeno v projektu. 

 

11) Diskuze 

Přítomní členové komise upozorňují na souši v těsné blízkosti vodní kaple U Jánečka. Souše se nachází 

v porostu lesa ve správě Lesů města Brna, a.s. 

 

 

Jednání ukončeno v 19:20 

 

Zapsala Martina Gibalová 

Správnost ověřil Ing. David Janík, Ph.D., předseda komise dne 15. ledna 2018  

 

 


