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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 7.1.2015 od 15:00 hodin  

zasedací místnost č. 215 radnice a v terénu 
  

Účast: Členové dle prezenční listiny + 2 hosté 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1. Žádosti o kácení dřevin 

 

Průběh jednání: 

 

1. Žádost Jana Kreysy  ke kácení dřevin – bříza bradavičnatá a akát trnitý  na p.č. 863/1 kú Turnov : 

žádost neobsahovala kromě fotografií žádné bližší informace a zdůvodnění. KŽP tedy 

posoudila stav stromů a neshledala žádné důvody k jejich kácení. Naopak tyto stromy vhodně 

doplňují zdejší zástavbu. Nicméně pokud jsou tyto stromy umístěny ve staveništi budoucího 

domu, pak lze o jejich kácení uvažovat. Aby nedošlo ke sporům, bylo by vhodné žádost 

předložit v úplném stavu tak, aby KŽP mohla zaujmout stanovisko. Stanovisko KŽP bylo 

jednomyslné. 

2. Žádost Mojslových a Šmucrových u čp 1318 (zřejmě  p.č. 1318  kú Pelešany) o kácení břízy 

bělokoré. KŽP se touto žádostí zabývala opakovaně a potvrdila své původní negativní 

stanovisko. Bříza je vitální, bez zjevných známek poškození, narostlá je tak, že její případný 

pád pravděpodobně směřuje od domu. Nejistým faktorem je stav kořenového systému ( zda 

nebyl poškozen např. výstavbou zídky za plotem žadatele). Kontakt s elektrickým vedením lze 

řešit ořezem dotčených větví.  KŽP nesouhlasí s kácením, souhlasí s kvalifikovaným 

ořezem větví, které jsou v kontaktu s elektrickým vedením. Pokud budou obavy žadatelů 

trvat, mohou si zadat u odborného pracoviště znalecký posudek, který by zhodnotil rizikové 

faktory, stabilitu  a zdravotní stav stromu. Kžp v takovém případě doporučuje zpracování 

podobného posudku, jaký zpracovával ing. Žďárský na lípu na návsi v Mašově. Výsledky 

takového posudku bude KŽP respektovat. Stanovisko KŽP bylo jednomyslné. 

3. Žádost Povodí Labe  : kácení 8 ks stromů (Olše, vrba, jasan) a přesazení 8 ks výsadeb na p.č. 2749/1 

k.ú. Turnov. K žádosti nebyl připojen mapový podklad, stromy nebyly ani v terénu vyznačeny.  

KŽP žádost projedala, prošla předmětnou parcelu a konstatovala, že bez úplných podkladů 

žádosti nelze zaujmout stanovisko. KŽP požaduje, aby jí byl předložen celý projekt 

k vyjádření, jelikož se jedná o zásah do nadregionálního biokoridoru, který navíc významně 

změní i vzhled této lokality. Stanovisko KŽP bylo jednomyslné. 

4. Žádost SFS o kácení 4 ks stromů Bříza bradavičnatá a 1 ks stromu Osika na p.č. 695/123 k.ú. 

Daliměřice. Důvodem je vybudování veřejné komunikace a zpřístupění areálu pro transport 

nadrozměrných nákladů. KŽP posoudila žádost na místě a konstatovala, že se pravděpodobně 

nejedná o náletové dřeviny, ale o zakládanou březovou alej. Rovněž je chybně určen taxon 

osika – jedná se o vrbu jívu. Nicméně s ohledem na záměr budování komunikace  v rámci 

průmyslvoé zóny KŽP souhlasí s kácením. Stanovisko KŽP bylo kromě jednoho hlasu proti 

jednomyslné. 

5. Žádost Ředitelství Střední zdravotnické školy v Turnově o údržbu thůjí na p.č. 1336/36 k.ú. Turnov : 

KŽP  se opakovaně zabývala touto žádostí a opět konstatuje, že špalír thůjí není zanedbaný, 

takovéto dřeviny není třeba udržovat. Jejich odstup od budovy je poměrně velký a  je situován 

na severní stranu.  Přiložené stanovisko KHS je zavádějící, protože tento orgán není 

kompetentní  k posuzování stavu dřevin. Pokud KHS posuzuje parametry denního osvětlení, 

má tak učinit měřením, nikoliv subjektivním názorem. Kontrolovaný subjekt měl KHS 



 2 

informovat o negativním stanovisku města Turnova a  orgánu ochrany přírody k zásahům  

KŽP nesouhlasí s prováděním jakéhokoliv zásahu do těchto dřevin.  Stanovisko KŽP bylo 

jednomyslné. 

6. Žádost společenství Květinová, Jaroslav Macháček o kácení 1 kaštanu, břízy a borovice u č.p 1539, 

1540 , 1541 a 1542 ul Květinová. KŽP se zabývala touto žádostí a zároveň znovu posoudila 

celý projekt dle současného stavu.  

 KŽP nesouhlasí s kácením jírovce  jižně od domu. Stromy mají být dle projektu 

zachovány a komise se ztotožňuje se zpracovatelem. Házení kamenů dětmi 

nemůže být důvodem pro  kácení stromu. 

 KŽP souhlasí s kácením bříz dle žádosti – odpovídá projektu 

 KŽP nezaujala stanovisko k žádosti o kácení borovice, zřejmě došlo ze strany 

žadatele k omylu při identifikaci stromu – v popisu dle žádosti se žádná borovice 

nenachází. 

KŽP znovu posoudila projekt dle současného stavu : 

 Skupina stromů 45 – 52 : po pádu Pinus strobus (č. 49) se odhalil poškozený 

habitus dřevin 47 a 50 (Picea omorika). Bylo by vhodné buďto skupinu obnovit ( 

při zachování č. 45 (Picea abies)), ale s ohledem na to, že v jižní části budou 

vykáceny takřka veškeré dřeviny, KŽP doporučuje založit nejprve novou 

nízkokmennou zeleň v trávníku podél parkoviště, která by nahradila částečně 

současnou vzrostlou zeleň a teprve potom v další etapě obnovit severní skupinku 

dřevin.  

 Skupina dřevin jižně od ul. Sportovní ( č. 67-82) : Souhlas se záměrem, je vhodné 

změnit :  Jedle nordmanova (č.67) hyne, proto ji neponechat a místo ní ponechat č. 

68 (Taxus baccata). Opět KŽP doporučuje ponechat č. 77 (Acer pseudoplatanus), 

k jeho kácení není důvod, strom je vitální a kompozičně vhodný. 

 Skupina dřevin v ul Sportovní u parkoviště ( č. 84-91) : s projektovým řešením 

KŽP souhlasí, nicméně doporučuje při kácení ponechat v první etapě thuje (č.88-

90). Potřebu jejich kácení zhodnotit až s odstupem po vybudování parkoviště a 

vykácení ostatních plánovaných dřevin. V současné době je zřejmě oslabena jedle 

nordmanova (č. 85) a vykácením všech plánovaných dřevin by mohlo dojít 

k výraznějšímu úbytku dřevin, než by bylo vhodné. 

 Skupina dřevin v S části u. Sportovní ( č. 93 – 101 a 102-104) : KŽP nemá 

připomínek při zohlednění současného stavu. 

 KŽP doporučuje, aby bylo zadavatelem vyvoláno jednání s autorem projektu 

ing. Součkem a doporučené změny aby byly před realizací zapracovány do 

prováděcího projektu. 

7. Kácení na Valdštejně – buk lesní a jedle obrovská na p.č. 688/4 (ostatní plocha) a 689/1 (louka) : KŽP 

před zítřejším jednáním vyvolaném E. Gruberovou opět jednomyslně potvrdila svoje minulé 

stanovisko a považuje případné kácení za barbarství.  

 

 

 
V Turnově dne 7.1.2015         Zapsal  : Tomsa 

 


