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 28. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.11.2021
Zápis komise ŽP ze dne 13.10.2021
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 13.10.2021
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zápis komise pro životní prostředí ze dne 13.10.2021 v bodech ……………………, schvaluje
body ………….. a neschvaluje body …………… dle zápisu.
Termín plnění: 28.02.2022
Zodpovídá: Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vytvořeno 27.12.2021 14:25:38
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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

13.10.2021, 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 – Lípa_u ZŠ Tyršova, na pozemku p.č. 612/29 k.ú. Kuřim
2. Návrh na změnu územního plánu – navrhovatel Radek Merta, Miriam Mertová
3. Revitalizace parku na ulici Nádražní, Kuřim, který zpracovává projekční kancelář Ing. Eva
Wagnerová, Tomešova 1, 602 00 Brno – navrhovatel Město Kuřim
4. Seznámení s plněním bodů z minulé komise
5. Různé

K BODŮM JEDNÁNÍ:
1. Kácení – Lípa_u ZŠ Tyršova, na pozemku p.č. 612/29 k.ú. Kuřim
Členové komise se shodují na tom, že strom, který se nachází na exponovaném místě základní
školy, vykazuje sníženou vitalitu.
Přijaté usnesení: Komise ŽP doporučuje vyhovět žádosti na kácení lípy na pozemku p.č. 612/29
k.ú. Kuřim a zároveň navrhuje realizovat adekvátní náhradní výsadbu na vhodné místo v okolí.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Pozn.: Projednávání prvního bodu se neúčastnil pan Radovan Smíšek, který se řádně omluvil a
komise se účastnil od 17:15 hod.
posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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2. Návrh na změnu územního plánu – navrhovatel Radek Merta, Miriam Mertová
Přijaté usnesení: Komise ŽP nemá připomínek k předložené změně územního plánu, o kterou
požádali pan Radek Merta a paní Miriam Mertová.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

3. Revitalizace parku na ulici Nádražní, Kuřim, který zpracovává projekční kancelář Ing. Eva
Wagnerová, Tomešova 1, 602 00 Brno – navrhovatel Město Kuřim
Přijaté usnesení: Komise ŽP nemá připomínek k předloženému návrhu revitalizace parku.
Předložený návrh považuje Komise ŽP za velmi zdařilý.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

4. Seznámení s plněním bodů z minulé komise
Členové komise byli seznámeni se stavem programových bodů, které byly projednávány na minulé
komisi.
5. Různé
5.1. Ořech na pozemku p.č. 3397/2 k.ú. Kuřim – paní Alena Hájková upozornila na zhoršený
stav stromu
Přijaté usnesení: Komise ŽP prosí upřesnit, co paní Alena Hájková požaduje a z jakého důvodu.
Po upřesnění záměru projedná Komise žádost při dalším zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

5.2. Návrh na umístění laviček


Ulice Farského – poblíž schodiště



U Dělnického domu

6. Podněty pro další komisi:


Paní Můčková poukázala na zanedbaný stav zeleně u autobusových zastávek – Kuřim,
Podlesí – rozcestí (v obou směrech). Větve keřů zasahují do prostoru zastávek, paní
Můčková navrhuje zajistit ořez. Dále upozornila na ořech, který brání v rozhledu řidičům
na křižovatce od Podlesí. Pozemky, na kterých se zmiňovaná zeleň nachází, jsou dle
leteckých snímků v katastru nemovitostí ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR.


další setkání komise ŽP proběhne dne 24.11.2021 v 17:00 hod. Na programu
bude projednání Adaptační strategie Kuřimska.

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19:00 hod.
Správnost ověřil předseda komise životního prostředí David Janík, dne 18.10.2021
posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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