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 4. schůze Rady města Kuřimi konané dne 16.02.2022
Zápis komise ŽP ze dne 09.02.2022
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 Kuřim ze dne 09.02.2022.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
zápis komise pro životní prostředí ze dne 09.02.2022 v bodech ……….., schvaluje body
…………….. a neschvaluje body ………… dle zápisu.
Termín plnění: 28.02.2022
Zodpovídá: Ing. Zuzana Svobodová - referent - stavební úřad

Vytvořeno 21.02.2022 13:08:48
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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

9.2.2022, 17:00 hod.

Místo konání

Radnice Kuřim, velká zasedací místnost

Počet přítomných členů

7

Přítomni

David Janík, Zuzana Šeptunová, Jiří Blažek, Květoslava Múčková,
Karel Jelínek, Radovan Smíšek, Gabriela Motyčková

Omluveni

Petr Vodka

Hosté

Klára Sedlášková, Alžběta Kalábová, Petr Ondrášek, Luděk Barták

Zapsala

Zuzana Svobodová, tajemnice komise

Komise se sešla v usnášeníschopné většině počtu členů.

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Kácení hřbitov – bylo zařazeno dodatečně k původnímu programu jednání
2. Projednávání studie parku Zámecká
K BODŮM JEDNÁNÍ:
1. Kácení hřbitov – pozemek p.č. 2761/1 k.ú. Kuřim
Jednání komise byl osobně přítomen pan Barták. Pan Barták vznesl otázku na stav jeho žádosti o
skácení zeravu obrovského, nacházejícího se v blízkosti rodinného hrobu. Tato žádost byla
v komisi projednávána jako bod č. 1 dne 26.5.2021. Přítomný místostarosta ing. Petr Ondrášek
panu Bartákovi podal informaci o tom, že Rada města Kuřimi R/2021/0237 přijala usnesení,
v kterém souhlasí se skácením stromu dle bodu 1, dle zápisu.
2. Projednávání studie parku Zámecká
2.1. Seznámení se studií parku Zámecká
Přijaté usnesení: Komise ŽP nemá připomínky k předložené studii parku Zámecká. Předloženou
studii považuje Komise ŽP za velmi zdařilou a doporučuje ji Radě města schválit.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2.2. Kácení podměrečných dřevin

posta@radnice.kurim.cz
tel. +420 541 422 311
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Přijaté usnesení: Komise ŽP s kácením podměrečných dřevin souhlasí a doporučuje podměrečné
kácení zahájit až po schválení realizace investiční akce. Zároveň Komise ŽP doporučuje včas
informovat širokou veřejnost o celkovém záměru revitalizace parku.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

2.3. Kácení ostatních dřevin
Přijaté usnesení: Komise ŽP se bude ke kácení dřevin, které podléhají povolení z hlediska zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zabývat po předložení příslušných podkladů v další
komisi ŽP.
Výsledek hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19:20 hod.
Správnost ověřil předseda komise životního prostředí David Janík, dne 14.2.2022

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