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

17

Příspěvek do 5. schůze Rady města Kuřimi konané dne 17.02.2021
Kácení „Kuřim, přeložka, VN366, L.D.Energy“
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - vyjádření členů
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 Kuřim obdrželo žádost o kácení – 2 ks polykormon topol černý, 1 ks javor, 1 ks jasan, na
pozemcích č. 2994/5, 2994/12 a 2994/17 v katastrálním území Kuřim. Žádost projednala Komise pro
životní prostředí Rady města Kuřimi elektronicky a členové se k ní jednotlivě vyjádřili (vizte příloha A).
Komise nepřijala žádné usnesení (3 hlasy - pro kácení, 1 - se zdržely, 0 - proti kácení).

Návrh na usnesení:
RM
souhlasí
s kácením – 2Ks polykormon topol černý, 1Ks javor, 1Ks jasan na pozemcích 2994/5, 2994/12 a
2994/17 v katastrálním území Kuřim s podmínkou provedení náhradní výsadby úměrné počtu
pokácených dřevin.
Termín plnění: 30.04.2021
Zodpovídá: Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vytvořeno 30.03.2021 16:08:54

1

most

přeložka

Neumím posoudit jak nutné je tyto stromy skácet, ale protože tam mají proběhnout zemní práce tak asi
zavazí tak nemám problém s tím, aby stromy pokáceli. Mám, ale připomínku měli by za každý skácený
strom vysadit dva nové.

pro

pro

Bod 1 - Souhlasím s kácením dřevin v rozsahu nezbytném pro rekonstrukci mostu.

pro

vyjádření

Květa Můčková

Radovan Smíšek

Bod 2 - V případě kácení dřevin dle žádosti v bodu 2 se zdržuji hlasování. Pokud není možnost vést el.
vedení po druhé straně plánované silnice, tak rozumím, že je moje vyjádření spíše formální. Pokud dojde
ke kácení, navrhuji náhradní výsadbu v lokalitě mezi nově budovanou silnicí a stávající pěší a cyklo
trasou.

zdržel se

Karel Jelínek

předpokládám, že jak most, tak i přeložku nejde rozumně vést jinudy. Souhlasím tedy s pokácením s
podmínkou náhradní výsadby v poměru 1:1,5 (zaokrouhleno vždy nahoru). Například 2 stromy pokácené
se nahradí 3 novými stromy.

pro

pro

David Janík

Jsem pro vyhovění obou žádostí. Zároveň navrhují provedení náhradní výsadby úměrné počtu
pokácených dřevin. Komise nabízí svou spolupráci při volbě místa výsadby a druhů dřevin.

pro

pro

1) Kácení ve věci „Kuřim, přeložka, VN366, L.D.Energy“ na pozemcích 2994/5, 2994/12 a 2994/17
v katastrálním území Kuřim:
Jedná se o kácení – 2Ks polykormon topol černý, 1Ks javor, 1Ks jasan.
Důvodem je kolize s plánovanou přeložkou el. vedení VN366.
Členové komise, kteří se k návrhu vyjádřili, jsou pro vyhovění této žádosti. Zároveň
navrhují provedení náhradní výsadby úměrné počtu pokácených dřevin. Komise nabízí svou
spolupráci při volbě místa výsadby a druhů dřevin.
Pro: 3

Zdrželi se: 1

Proti: 0

