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 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Kácení IMOS DEVELOPMENT
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - vyjádření jednotlivých členů komise
B - vyjádření komise

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vedoucí odboru:

Ing. František Macek - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Město Kuřm obdrželo žádost o kácení 1 ks borovice lesní, 2 ks javoru mléče, 1 ks borovice černé, 1 ks
smrku ztepilého, 2 ks smrku pichlavého z důvodu stavby retenční nádrže. Kácení má proběhnout na
pozemku p. č. 550/1 k. ú. Kuřim. Žádost projednala komise pro životní prostředí Rady města Kuřim
elektronicky a členové se k ní jednotlivě vyjádřili (vizte příloha A). Komise životního prostředí nepřijala
žádné usnesení (6 hlasů - pro skácení, 0 hlasů - proti kácení, 1 hlas - se zdržel). Komise požaduje
provést v rámci širšího prostoru odpovídající náhradní výsadbu.

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s kácením 1 ks borovice lesní, 2 ks javoru mléče, 1 ks borovice černé, 1 ks smrku ztepilého, 2 ks
smrku pichlavého na pozemku p. č. 550/1 k. ú. Kuřim z důvodu stavby retenční nádrže. V rámci
širšího prostoru bude provedena odpovídající náhradní výsadba.
Termín plnění: 31.03.2022
Zodpovídá: Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vytvořeno 11.06.2021 13:12:44

1

Komise doporučuje vyhovět žádosti o kácení 1 ks borovice lesní, 2 ks javoru mléče, 1 ks borovice
černé, 1 ks smrku ztepilého, 2 ks smrku pichlavého z důvodu stavby retenční nádrže. Komise
požaduje provést v rámci širšího prostoru odpovídající náhradní výsadbu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 1

