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Z á p i s   č í s l o  36/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 19. 11. 2012 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský  starosta 

Jiří Koláček    1. místostarosta 
Zdeněk Kříž   člen rady 
PaedDr. David Holman  člen rady 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
Nepřítomen:  Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
Starosta zahájil jednání v 17,08 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 
1. Postup prací na projektech: - Revitalizace zeleně v Kuřimi 

 - Protierozní zatravněné pásy s výsadbou zeleně 
 - Revitalizace nivy Lučního potoka, I. etapa 

 
 

1. Postup prací na projektech: 
- Revitalizace zeleně v Kuřimi 
- Protierozní zatravněné pásy s výsadbou zeleně 
- Revitalizace nivy Lučního potoka, I. etapa 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Add1) Město Kuřim svým usnesením č. ZM 1170/12 schválilo podání žádosti města Kuřim o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6.5 s názvem: „Revitalizace zeleně v Kuřimi“. 
Zpracovatelem projektu je firma Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., se sídlem Mathonova 
914/60, 613 00 Brno, IČ 25 33 79 12, se kterou město uzavřelo na základě usn. č. 489/2012 ze dne 
5. 9. 2012 smlouvu na projekt a administraci žádosti. V současné době je zpracovaný soupis stromů 
navržený ke kácení (vizte rozhodnutí Rady 649/2012 ze dne 14. 1. 2012) a návrh nových výsadeb, 
které byly pozměněny dle závěru komise ŽP ze dne 5.11 (viz příloha). Z formálních dokumentů má 
firma, která pro nás připravuje administraci žádosti všechny připraveny, pouze bude následovat podpis 
žádosti od starosty a čestná prohlášení k pozemkům u par č. 1864 a 1865, k. ú. Kuřim, na kterých je 
zástavní právo (je už zaplaceno, jak zjistil majetkoprávní odbor, ale není proveden výmaz), dále 
zjištění věcných břemen k pozemku par.č.612/25, 2451/1 a 612/2. 
 
Add2) Město Kuřim svým usnesením č. ZM 1154/12 schválilo podání žádosti města Kuřim o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 3 s názvem: „Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně“. Zpracovatel projektu je firma ATELIER FONTES s.r.o., se kterou 
město uzavřelo na základě usn. č. 295/2012 ze dne 30. 5. 2012 smlouvu na projekt a administraci 
žádosti. V současné době je dopracován projekt, na který je zahájeno územní řízení o souhlase se 
změnou využití území (v orném lánu vzniknou zatravněné pásy s výsadbou dřevin). V tomto projektu 
počítáme s využitím parcely č. 2904/127, kterou vlastníci předběžně souhlasili prodat. Jednání se 
zadrhla na vlastnici pí. Slezákové z Domova na Klavárii v Jaroměřicích, která trvala na projednání se 
synem (JUDr. Antonín Slezák bytem José Martiho 378 Praha 6). Pro nedostatek času a neschopnost 
pana Slezáka přečíst si dokument zaslaný elektronicky do jeho mailové schránky požádala v sobotu o 
doručení textu kurýrní službou (doručeno v neděli v 16:47 za cenu 416 Kč). Text s drobnou úpravou 
dle požadavku pana Slezáka je zaslán opět do Domova na Kalvárii pro podpis a zpětné zaslání 
k žádosti o dotace. Z formálních dokumentů chybí vyjádření Povodí Moravy, vyjádření OŽP, dotčení 
lesních pozemků do vzdálenosti 50 m od lesa a stavební rozhodnutí. Předpokládáme dokončení 
formální stránky 21. 11., poté bude následovat podpis žádosti starostou. 
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Add3) Město Kuřim svým usnesením č. ZM 1155/12 schválilo podání žádosti města Kuřim o dotaci 
z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6. 4 s názvem: „Revitalizace nivy a Lučního 
toku, I. etapa“. Zpracovatel projektu je firma ATELIER FONTES s.r.o., se kterou město uzavřelo na 
základě usn. č. 295/2012 ze dne 30. 5. 2012 smlouvu na projekt a administraci žádosti. V současné 
době je dopracován projekt pouze na vyhotovení tůněk (chyběli někteří klíčoví vlastníci pro přeložku 
plynu, město by mělo usilovat o dokončení projektu, jakmile budou vyřešeny vlastnické vztahy 
a budou vypsány dotace), na který je zahájeno územní řízení o souhlase se změnou využití území. 
Zatím chybí podpisy některých vlastníků (jak kupní smlouvy, tak souhlasy se směnami, nájmy), snad 
se podaří v nejbližších dnech vyřídit. Jako místo pro uložení přebytečné zeminy (navýšení pozemku 
cca o 30 cm) byly stanoveny parcely č. 2904/105, 2904/107, 2904/77, 2904/109, 2904/110, 2904/92 
a 2904/93 (vizte příloha), přičemž poslední dva jmenované pozemky nebyly v zastupitelstvu dne 
16. 10. projednané ke koupi městem, neboť jsme nevěděli, že budou potřeba. Vlastník pan Filka 
s prodejem za stejnou cenu předběžně souhlasí. Do dalšího zastupitelstva připraví odbor 
majetkoprávní další možné vlastnické změny (kromě této jmenované), které nebyly projednané 
v zastupitelstvu dne 16. 10., ale vlastníci s nimi nyní souhlasí a byly by přínosem pro projekt 
revitalizace Lučního potoka (pro budoucí směny potřebujeme více pozemků získat). 
Z administrativních dokumentů nutných jednak pro dokončení územního řízení je nutný souhlas 
Povodí Moravy a také vyjádření vodoprávní (závisí na vyjádření Povodí), dokončuje se vynětí ze ZPF. 
Jakmile Povodí Moravy dodá své vyjádření, bude následovat kompletace žádosti o dotaci podpis 
starosty. 
 
Příloha: - zápis z komise ze dne 14. 11. 2012 

 - zákres uložení podorniční vrstvy na pozemky, které město Kuřim získá odkupem nebo 
směnou od soukromých vlastníků 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bylo konzultováno s Ing. arch Kynčlem, také bylo několikrát projednáno v komisi ŽP. 
Nyní jen projednat možné parkoviště na ul. Bezručova. 
Z. Kříž – vnitrobloky Bezručova neřešit z důvodu budoucí výstavby parkovacích stání a rekonstrukce 
kanalizace. 
D. Sukalovský – souhlasí za předpokladu, že se nebudou realizovat vnitrobloky Bezručova a náměstí 
Osvobození. 
 
Přijaté usnesení: 667/2012 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě č. 2 a bere 

na vědomí body č. 1 a 3. 
 
Přijaté usnesení: 668/2012 - RM bere na vědomí postup projektu Revitalizace zeleně v Kuřimi 

a Protierozní zatravněné pásy. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (O. Štarha). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,33 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mg. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
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V Kuřimi dne 19. 11. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B  Postup prací na projektech: 

- Revitalizace zeleně v Kuřimi 
- Protierozní zatravněné pásy s výsadbou zeleně 
- Revitalizace nivy Lučního potoka, I. etapa 


