Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 8. schůze Rady města Kuřimi konané dne 11.03.2020
Zápis z Komise pro životní prostředí RM Kuřimi ze dne 26.02.2020
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - zápis

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vedoucí odboru:

Ing. František Macek - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V příloze předkládáme zápis Komise pro životní prostředí Rady města Kuřimi ze dne 26.02.2020.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zápis komise pro životní prostředí ze dne 26.02.2020 v bodech .................., schvaluje body
................ a neschvaluje body .............. dle zápisu.
Termín plnění: 31.07.2020
Zodpovídá: Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vytvořeno 15.04.2020 11:46:33
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Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ RADY MĚSTA KUŘIMI
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ Č. 04
volební období 2018 - 2022
Datum a čas

26.2.2020, 17:00 hod.

Místo konání

Radnice Kuřim, velká zasedací místnost

Počet přítomných členů

7

Přítomni

David Janík, Zuzana Šeptunová, Radovan Smíšek, Petr Vodka,
Květoslava Můčková, Gabriela Motyčková, Karel Jelínek

Omluveni

Jiří Blažek

Hosté

Petr Ondrášek
Stanislav Bartoš

Zapsala

Zuzana Svobodová, tajemnice komise

Komise se sešla v usnášeníschopné většině počtu členů.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Dvě Změny územního plánu Kuřim (seznámení se záměry provede zástupce Města Kuřim), jedná se
o bod z minulé komise
2. Podnět na pořízení územní studie na pozemcích p.č. 3062/2, 3062/4, 3102/2 a 3102/1 v k.ú. Kuřim –
žadatel Ing. Jindřich Fikar (seznámení se záměry provede zástupce Města Kuřim)
3. Kácení – 5 ks jabloní na pozemku p.č. 2758 k.ú. Kuřim – žadatel Město Kuřim
4. Kácení – 3 ks Salix alba na pozemku p.č. 2976/3 k.ú. Kuřim – žadatel Sport Hotel Kuřim, s.r.o.
5. Kácení – 3 ks Pinus nigra na pozemku p.č. 1974 k.ú. Kuřim – žadatel Bc. Zita Procházková
6. Kácení – 2 ks bříz na pozemku p.č. 375 k.ú. Kuřim – žadatel Město Kuřim
7. Podlesí – řešení uličního prostoru od kruhového objezdu po křižovatku Fučíkovu
8. Seznámení s plněním bodů z minulé komise
9. Různé
K BODŮM JEDNÁNÍ:
1. Dvě Změny územního plánu Kuřim: (seznámení provedl pan Stanislav Bartoš – vedoucí
odboru investičního)
1.1. Požadavek na převedení ploch komerčního vybavení do ploch smíšených obytných
Přijaté usnesení: V předložené žádosti nekoresponduje výčet pozemků se zákresem
a není dostatečně specifikován záměr pro využití území. Komise požaduje upřesnění a
doplnění informací o posuzovaném požadavku.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

1.2. Požadavek na zahrnutí pozemků p.č. 4522/57 a 4522/53 k.ú. Kuřim do plochy smíšené
obytné
posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti o změně územního plánu v lokalitě
Díly za sv. Jánem o zahrnutí pozemků p.č. 4522/57 a 4522/53 k.ú. Kuřim do plochy smíšené
obytné
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2. Podnět na pořízení územní studie na pozemcích p.č. 3062/2, 3062/4, 3102/2 a 3102/1 v k.ú.
Kuřim: (seznámení provedl pan Stanislav Bartoš – vedoucí odboru investičního)
Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti na pořízení územní studie pro lokalitu
E045 E046 a změnu územní studie na část lokality E067, která se týká pozemků p.č. 3062/2,
3062/4, 3102/2 a 3102/1 v k.ú. Kuřim. Komise požaduje předložit k vyjádření zadání pro
zpracování studie.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3. Kácení – 5 ks jabloní na pozemku p.č. 2758 k.ú. Kuřim
Komise při projednávání žádosti vyjádřila nesouhlas k současnému umístění mezideponie - tedy
v prostoru mezi obytnými domy a hřbitovem. Dále vyzývá Město, aby při následujících výběrech
ploch pro mezideponie věnovalo zvýšenou pozornost vegetaci, která se na uvažovaných místech
nachází.
Přijaté usnesení: Komise nedoporučuje vyhovět žádosti na kácení 5 ks jabloní na pozemku
p.č. 2758 k.ú. Kuřim a nedoporučuje ani využívat pozemek k uložení mezideponií.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4. Kácení – 3 ks vrb (Salix alba) na pozemku p.č. 2976/3 k.ú. Kuřim
Přijaté usnesení:
 Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení jednoho stromu na situačním snímku
označeného jako č. 1 a navrhuje provést v rámci prostoru adekvátní náhradní výsadbu.
 Komise nedoporučuje vyhovět žádosti o kácení dalších dvou stromů na situačním snímku
označeného jako č. 7 a 8. Stromy jsou vitální, mají vysokou funkční a estetickou hodnotu.
Z předložených podkladů vyplývá, že stromy č. 7 a 8 nezasahují do plánované stavby.
Komise navrhuje, aby investor zvážil možnost začlenění stromů do celkové koncepce
záměru.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Zdrželo se: 0

Proti: 0

5. Kácení – 3 ks borovic (Pinus nigra) na pozemku p.č. 1974 k.ú. Kuřim
Komise v tomto bodu nebyla jednotná a hlasovala o dvou návrzích usnesení:
1. Návrh usnesení:
Komise doporučuje vyhovět žádosti částečně a to tak, že souhlasí s pokácením jedné z
borovic (jedná se o mírně nakloněnou borovici, která je nejblíže k hranici pozemků p.č.
1968/2 a 1968/1 k.ú. Kuřim) a nevyhovět žádosti o pokácení zbylých dvou borovic.
Výsledek hlasování:
Pro: 4

Proti: 3

Zdrželo se: 0

2. Návrh usnesení:
posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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Komise nedoporučuje vyhovět žádosti a nesouhlasí s pokácením žádné borovice. Stromy
nevykazují zdravotní problémy.
Výsledek hlasování:
Pro: 3

Zdrželo se: 0

Proti: 4

6. Kácení – 2 ks bříz (Betula pendula) na pozemku p.č. 375 k.ú. Kuřim
Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět žádosti kácení 2 ks bříz na pozemku p.č. 375
k.ú. Kuřim a dále doporučuje řešit náhradní výsadbu koncepčně společně s prostorem před
nádražím.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

7. Podlesí – řešení uličního prostoru od kruhového objezdu po křižovatku Fučíkovu
Přijaté usnesení: Komise doporučuje provést standardní údržbu ovocných stromů v předjaří
(prořezání suchých větví, odstranění výmladků - dle požadavků jednotlivých druhů). Dále komise
požaduje sledovat lokalitu a zdravotní stav stromů v průběhu vegetační sezóny. Na základě
zjištěných poznatků z průběhu vegetační sezóny bude komise lokalitu projednávat znovu
v podzimním období.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

8. Seznámení s plněním bodů z minulé komise
Proběhlo seznámení s výsledky plnění bodů z minulé komise
9. Různé
9.1. Povolení kácení stromů – ulice Luční
Komise byla seznámena s podanou žádostí o kácení v ulici Luční. V žádosti je uveden platan.
Při obhlídce místa bylo zaměstnanci Městského úřadu Kuřim zjištěno, že se jedná o jasan. Pan
Josef Chylík, referent oddělení životního prostředí, požádal o znalecký posudek AOPK Brno,
jmenovitě paní ing. Sylvu Holánovou. Po předložení znaleckého posudku bude zvážen další
postup a tento bod bude zařazen do programu dalšího zasedání komise.
9.2. Světelný smog
V komisi byla diskutována problematika světelného smogu v Kuřimi. Diskutovalo se především
o osvětlení u nákupních center, průmyslových zón a osvětlení reklamních ploch. Komise
doporučuje, aby Město zvážilo možnost regulace osvětlení v rámci obecně závazné vyhlášky
města Kuřimi. Mělo by se jednat o stanovení limitů osvětlení (např. vymezení okruhu
největších zdrojů světelného znečištění, stanovení limitů světelného smogu, stanovení
časového omezení svícení s ohledem na roční období, stanovení typu osvětlení při
rekonstrukcích …). To vše s ohledem na skutečnost, že samo Město se při rekonstrukci
veřejného osvětlení snaží světelný smog eliminovat volbou vhodného typu osvětlení.

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19:40 hod.

Správnost ověřil předseda komise životního prostředí Ing. David Janík, Ph.D. dne 28.2.2020.

posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311

3

