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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 4.2.2015 od 15:00 hodin  

zasedací místnost č. 215 radnice  
  

Účast: Členové dle prezenční listiny + 2 hosté 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1. Žádosti o kácení dřevin 

2. Projekt Úprava plochy ppč689/1 k.ú. Mašov – plocha před Valdštejnem 

3. Koncepce odpadového hospodaření města 

 

Průběh jednání: 

 

1) Kácení dřevin : 

a) Žádost manž. Horákových o kácení vzrostlých bříz na p.č. : 3276/1. KŽP nesouhlasí s kácením těchto 

stromů – argumenty žadatele nejsou takové povahy, aby zdůvodnily nutnost stromy kácet  (stromy 

jsou dostatečně daleko od domu, nestíní, z hlediska alergií jsou v okolí i další břízy, tepelné čerpadlo 

neovlivní…).  

b) Žádost Jana Kreysy  o kácení dřevin – bříza bradavičnatá a akát trnitý  na p.č. 863/1 kú Turnov. Tuto  

žádost komise znovu posoudila s doplněnými podklady a souhlasí s kácením, protože stromy jsou  

v trase obslužné komunikace. 

2) Projekt Valdštejn (na p.č. 688/4 a 689/1 ) : Komisi nebyl tento projekt předložen ve fázi zadání či  

záměru. Projekt není pojat koncepčně, aby řešil celou plochu, včetně parkování a pohybu 

návštěvníků. Vzhledem k tomu, že tato louka musí být pobytová, je třeba řešit parkování pro svatby, 

stání pro cyklisty, pohyb návštěvníků u občerstvení atd.. Obruby z hranolů a vyvolané poškození 

kořenů jedle jsou v této chvíli jediným zásadním argumentem pro kácení tohoto stromu. Toto lze řešit 

i technicky. 

Komise trvá na svém zamítavém stanovisku ke kácení jedle obrovské (i buku lesního)  a doporučuje 

přepracovat projekt v širších souvislostech. 

 

3) Koncepce odpadového hospodářství : KŽP vzala na vědomí materiál zpracovaný Z. Báčou. Návrh  

doporučuje změnu pytlového sběru tak, aby byly pytle ukládány občany na sběrných dvorech 

(Sobotecká, Vesecko), došlo k navýšení základního poplatku za popelnice a současně aby byly 

poskytovány slevy těm občanům, kteří separují (ev. i kompostují). KŽP doporučuje tento materiál 

rozpracovat (propočty, detailní řešení) a připravit na jeho základě novou vyhlášku pro rok 2016. 

Zároveň doporučuje vyhodnotit i stávající separaci na sběrném dvoře. 

 

 

 
V Turnově dne 4.2..2015         Zapsal  : Tomsa 

 


