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 14. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.06.2021
Zápis komise ŽP ze dne 25.05.2021
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 26.05.2021.

Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zápis komise pro životní prostředí ze dne 26.05.2021 v bodech ........................, schvaluje body
........................ a neschvaluje body .................... dle zápisu.
Termín plnění: 31.12.2021
Zodpovídá: Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vytvořeno 12.07.2021 10:27:27
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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

Datum a čas

26.5.2021, 17:00 hod.

Místo konání

Radnice Kuřim, velká zasedací místnost

Počet přítomných členů

8

Přítomni

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

Omluveni
Hosté
Zapsala

Zuzana Svobodová, tajemnice komise

Komise se sešla v usnášeníschopné většině počtu členů.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kácení – Kácení hřbitov – pozemek p.č. 2761/1 k.ú. Kuřim
2. Kácení – zámecký park
3. Seznámení plnění bodů z Covidového období
4. Různé

K BODŮM JEDNÁNÍ:
1. Kácení hřbitov – pozemek p.č. 2761/1 k.ú. Kuřim
Žádost pana Luďka Bartáka se týká:
1.1. Kácení túje obrovské na hřbitově – ve znaleckém posudku č. 17-3 780/21, vypracovaném Ing.
Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D., ze dne 25.2.2021 je označena č. 32.
Členové komise se shodují na dobrém zdravotním stavu túje obrovské a jsou ve shodě
s hodnocením ve výše uvedeném znaleckém posudku.
Přijaté usnesení: Komise nedoporučuje vyhovět žádosti o kácení túje obrovské pozemku p.č.
2761/1 k.ú. Kuřim ve znaleckém posudku označené č. 32
Výsledek hlasování:
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 2

posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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1.2. Uvedení hrobového příslušenství do původního stavu (vyrovnání pomníku) a opravu betonové
schránky.
Komise dává k úvaze Městu Kuřim návrh na finanční spoluúčast při uvedení hrobového příslušenství
do původního stavu (vyrovnání pomníku) a opravě betonové schránky.
2. Kácení v zámeckém parku – pozemek p.č. 2703/1 k.ú. Kuřim
Jedná se o požadavek Města Kuřim, které má v úmyslu pokácet v zámeckém parku 5 smrků a 1
modřín. Stromy jsou napadené a opadává již i kůra.
Členové komise se shodují na špatném zdravotním stavu 5 smrků a 1 modřínu a zároveň navrhují
zhodnotit zdravotní stav starých akátů, které vykazují známky nízké vitality.
Přijaté usnesení: Komise doporučuje vyhovět požadavku Města Kuřim na kácení 5 smrků a 1
modřínu pozemku p.č. 2703/1 k.ú. Kuřim a zároveň navrhuje zhodnotit zdravotní stav starých akátů,
které vykazují známky nízké vitality a zvážit jejich případné kácení.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Komise dále rozebírala i současný stav a využívání zámeckého parku. Z diskuse vyplynulo, že
komise doporučuje Městu Kuřim provést komplexní návrh na revitalizaci celého parku s ohledem na
zájmové skupiny, které park využívají.
3. Seznámení plnění bodů z Covidového období
Proběhlo seznámení s řešením podnětů, které vznikly a byly projednávány během Covidového
období. Členům komise bude zaslán přehled kácení a nových výsadeb.
4. Různé
4.1. Členka komise, paní Zuzana Šeptunová, vznesla dotaz na využívání volného prostoru při ZUŠ.
Přítomný starosta pan Sukalovský zmínil využívání prostoru ZUŠ. Město Kuřim v blízkosti ZUŠ
zřízení veřejného prostoru neuvažuje.
4.2. Paní Zuzana Šeptunová se dále zeptala na chybějící výsadbu podél cyklostezky Kuřim –
Lipůvka a to na k.ú. obce Lipůvka.


Pan Sukalovský odpověděl, že výsadby na k.ú. Lipůvka nebyly součástí projektu
cyklostezky a případná realizace výsadeb je tak v kompetenci obce Lipůvka.

4.3. Mezideponie na pozemku p.č. 2758 k.ú. Kuřim


Komise upozorňuje Město, že mezideponie z pozemku p.č 2758 k.ú. Kuřim stále
nebyla úplně odstraněna. Ve svém usnesení ze dne 26.2.2020 nedoporučila využívat
pozemek k uložení mezideponií, a to zejména v souvislosti s poškozováním ovocných
stromů.

4.4. Členové komise upozorňují, že se po Kuřimi a okolí začínají objevovat reklamní a jiné
materiály zatlučené do stromů.


Komise upozorňuje na to, že dle § 7 zákona 114/1992 Sb., zákona o ochraně
přírody a krajiny, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.
Zatloukáním cedulí do stromů dochází k poškozování dřevin, proto Komise žádá
Město o zajištění likvidace těchto cedulí a zjednání nápravy.

5. Podněty pro další komisi:

posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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5.1. Zajistit vysvětlení IMOS DEVELOPMENT k akci kácení – kolize s plánovanou stavbou retenční
nádrže č. 1 a provozního objektu na pozemku p.č. 550/1 k.ú. Kuřim.


Dovysvětlit plánovanou akci, proč bylo vybráno právě toto řešení.

5.2. Voda v krajině


Zajistit možnost nahlédnutí do podkladu, který Město Kuřim zpracovává.

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19:00 hod.

Přílohy zápisu:
1. přehled kácení a nových výsadeb (k bodu č. 3. zápisu)
2. popis záměru (k bodu 5.1. zápisu)

Správnost ověřil předseda komise životního prostředí Ing. David Janík, Ph.D., dne 31.5.2021

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