
I Zápis č. 15 
z jednání Komise pro životní prostředí mčsta Turnova 

4.02.2021. 

Přítomní: 
David Schindler 
Jana Svobodová 
Ví1 Preisler 
Irena Hohday 
Zbyněk Hruša 

Komise byla usnášeníschopná. hlasování se zůťastnilo 5 členů komise. 

Hosté: 

Jednání vedl: 
David Schindler 

Program: 
1 Zahájení schůze, schválení programu 

2. Kácení - Modřín, ořešák, jedle - ZŠ Skálova 

3. Kácení - Buky - Metelkovy sady 

4. Různé 

Zápis: 
Ad I l Zahájení schůze a schválen, prosramu 

Nepřítomní: 
Jiři Klápště 

Lukáš Bělohradský 

Omluveni: 
Monika Šilarová 
Iveta Sadecká 

Jednám komise vedl předseda komise David Schindler Omluveni v,z úvod111 stráni.a Komise byla řádně 

svolána a byla usnášenischopna Program by l schválen. Př,pomínky jsou doplněny k jednotlivý m bodům 

Ad2) Káceni - modřin, ořešák, íedle - ZŠ Skálova 
Jedna se o kácení jedcnoho ořešáku. jedle a modřinu . Záměrem JC vybudování dvou volcjbalov)1Ch hřišť na 
Jejich místě, na školn i 7.ahradě ZŠ Skalova. 
Na zahradě se nacházi 3 památné stromy - Dub letní, Javor klen. Modřin opadavf 
Ochranné pi1smo javoru a dubu Je těsnč mimo planovaný projekt. Modřin j e primo v jeho středu a proto je 
požadováno jeho odstranění, včetně dalšlch dvou stromů - ořešáku a vzrostlé jedle. 
Stromy jsou zdravé. perspektivní a tvoři nepočetnou stínlci zele1i pro čás1 školní zahrady Vzhledem ke 
zdravotnímu stavu stromů komise neshledala dí'1vody ke kaccní U modřínu by muselo být za:i.1dáno o 
zrušení statutu památného stromu. pro což nevidí komise zakonn)' důvod. 
Dojde-li však l.e kácení. doporuéuJe komise náhradni výsadbu v mlstě. aby bylo Lachovano co největší 
množství zeleně v intravi lánu města V mistč doporučuje výsadbu stromů. které nebudou vysokého vzn1stu a 



nebudou opadem l isu negm1vně pi'1sobi1 na zbudovanil hi'lšlě Komise v11ú núvrh volcjbal1s1t"1 na ypomoc 

m ládczc při náhradn I V) sadbě . 

Navriené usnesení: 
Komise pro 2:ivotní prostředí nesouh lasí s l,.ácen11n pi·cdmčtnyc li s1romi'1 l důvodu jejich dobrého zdravotního 

stavu a památné ochrany modNnu Pi'ípadné kaccn1 komise podm 1ňuJC provcdcnim vhodné náhradní výsadby 

v místě 

Pro/Proti/Zdržel se - 5/0/0 

Usneseni bylo přijato 

Ad3) Káceni - Buky lesní - Metelkovy sady 

Komisi by l předložen rozsáhlý materiál mapujicí zdravotní stav všech buků lesn1ch v Metelkových sadech. 

Stromy by ly rozč leněné podle jeJ1ch stavu do skup111 podle závažnosti Komise se zabývala stromy. které 

by ly ve skupině naléhavosti O a I. či li těch nejna léhavějších Jednalo se o stromy č . 20. 32. 33. 35 a 43 

( stupeň O) a 27 a 28 ( stupeň I ). K omise při m1stnim šetřeni zjistila. že stav stromů Je opravdu špatny. 

nejčastěji JSOU napadeny houbami a škůdc i . kteří decimují většinu buků v sadech. 

Nejvíce Jedinců v nejhorš1m stupni Je při vstupu do sadů 

K on11se doporučuje tyto stromy pokácet a pokácet I další stromy v těchto místech. které jsou v nižších 

stupních naléhavost,. ale Je.11ch stav se bude brzy zhoršovat T ím bude možné provést souvislou koncepční 

novou výsadbu. 

Jedná se o stromy č . 3 2 - 38 (stupně 0-2 ). Tuto „alej" zakončuje neperspekt ivn1 javor. u něhož komise 

doporučuJe buď odborné ošetřeni nebo rovněž pokácení a nahrazení náhradnt výsadbou 

Z posudku vyplývá, že buky JSOU v této oblasti velmi neperspektivní. vzhledem k velké rozš1řen1 škůdců. Je 

proto nutné zvolit jiné vhodné listnaté stromy pro náhradní výsadbu a rekultivac i území 

Stav stromů v posudku. které j sou ve stupmch meně naléhavých musí být průběžně monitorován Pro káceni 

bude m,t negat1vm vliv na zbylé stromy. které mohou utrpět korní spálou apod. 

Navržené- usnesení: 

Komise pro zivotnt prostřed í doporučuje kácení buků lesních č. 32 až 38. se stupněm naléhavost, O ai: 2. aby 

v tomto m1stě bylo možné provést souvislou náhradní výsadbu. Komise dále souhlas, s kácením stromi'1 č . 20 

a 43 Komise doporučuJe provedeni průzkumů stromů č 27 a 28 dle posudku. 

Pro/ Proti/Zd ržcl se - 5/0/0 

Usnesení bylo přijato 

Ad4) Různé 

Komise by la seznámena s novinkami v oblasti pi•ipravované změny systému odpadového hospodili·stvi. 

Další pravidelná schůze KŽ.P se bude konat 4.03.202 J v J 6h. bude-li dostatek bodů k 

projednávání. 

V Turnově dne 4.2.202 1 

Zapsal David Schindler 
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David Schindler 

pi•edseda komise 


