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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 4.3.2015 od 15:00 hodin  

zasedací místnost č. 319 radnice  
  

Účast: Členové dle prezenční listiny + 2 hosté 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1. Žádosti o kácení dřevin 

2. Investiční priority města 

3. Společné jednání KŽP a KCR 
 

Průběh jednání: 

 

1. Kácení dřevin : 

1.1. Žádost p. Jiřího Horáčka (Mašov) o probírku smrků na p.č. 181/1 v k.ú. Mašov.  Komise 

jednomyslně (7-0-0) nesouhlasí se zásahem. Stromy jsou přerostlé na provedení požadovaného 

zásahu. Stromy by měly poškozený habitus, snížila by se stabilita  celého špalíru. Kácení by bylo 

vhodné cca za 10 a více let a to najednou, s vysazením nových stromů. Jejich probírku pak dělat 

včas, než budou stromy zcela zarostlé do sebe. V současné době lze uvažovat pouze o výřezu cca 3-4 

kusů o průměru okolo 10 cm. 

1.2. Žádost p. Mrázka (Mašov) o výřez náletových dřevin  a břízy na p.č. 1313/1 a 1256 k.ú. 

Mašov.  

Komise nesouhlasí (7-0-0) s výřezem tohoto náletu, jelikož není zajištěna následná údržba této plochy 

v příštích letech a dřeviny dnes podporují biodiverzitu v této lokalitě. 

2. KŽP považuje jako prioritu : 

2.1. Rekonstrukce parku u Letního kina 

2.2. Rekonstrukce Metelkových sadů – vč. Rekonstrukce rybníčků 

2.3. Zóna Stebenka + rozšířit o Struhy 

2.4. Zóna Jizera 

2.5. Výsadby 28.října (240 tis) 

2.6. Výsadby Františkánská zahrada (400 tis) 

2.7. Plocha před Valdštejnem 

2.8. Způsob Do ulic, které budou obnovovány, doplňovat o zeleň 

3. Společné projednání tematiky cyklodopravy v Turnově : 

3.1. Město by mělo rozhodnout, zda chce podporovat a rozvíjet bezpečnou cyklodopravu jako alternativu 

řešení složité dopravní situace a vysokému zatížení města automobilovou dopravou a zároveň jako 

způsob volnočasového vyžití Turnováků i návštěvníků Turnova a Čekého ráje. 

3.2. Pokud bude rozhodnutí kladné, je třeba stanovit trasy, kterými bude možné projet bez velkých oklik 

Turnovem ve dvou základních osách (S-J, V-Z). 

3.3. Na těchto vymezených trasách je třeba stanovit vytvoření cyklopruhů jako prioritu vyšší, než je zeleň 

či parkování v ulicích. S tím ovšem souvisí i souběžná potřeba řešit náhradní plochy jak pro 

parkování či pro zeleň v navazujících lokalitách, či řešit je alternativním způsobem (zeleň 

umísťovaná vertikálně). 

3.4. Pokud tyto osy bude třeba technicky upravit, pak je třeba naplánovat harmonogram projekčních a 

technických opatření. 

3.5. Dále je třeba zpracovat plán vybudování cyklistických okruhů navazujících na Greenway Jizera, 

které budou nabídnuty veřejnosti. 
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Stanovisko KŽP RM k  Usnesení RM č. 46/2015  : cit.: 

 

„RM schvaluje podání žádosti s prováděním zásahů do špalírů thújí rostoucích na pozemku p.č. 1336/36 k.ú. 

Turnov.  (Hlasování: 7/1/1)“ 

 

KŽP si je vědoma skutečnosti, že je pouze poradním orgánem RM, nicméně členové komise se dobrovolně a ve 

svém volném čase pokud možno co nejzodpovědněji věnují předloženým žádostem o kácení či úpravu dřevin a 

usnášejí se na základě co nejkvalifikovanějších názorů a argumentů. V případě, že přijímá  KŽP nesouhlasné 

stanovisko k žádostem  kácení, hledá komise – v případě, že je to možné – nějaké kompromisní řešení. 

 

Nicméně v  tomto případě komise již opakovaně a jednomyslně dospěla k názoru, že požadavek Ředitelství 

Zdravotní školy (opřený v tomto případě o nekompetentní stanovisko KHS)  není možné odsouhlasit pro absenci 

relevantních argumentů (např. stínění ze severní strany) a faktickou nemožnost provedení nepoškozujícího zásahu 

do velmi hodnotného špalíru thují (tyto dřeviny po provedení řezu neregenerují a zůstávají trvale deformovány a 

poškozeny). 

 

KŽP doporučuje revokaci rozhodnutí RM v tomto bodě. 

 

V opačném případě KŽP doporučuje, aby projednávání těchto bodů na RM se účastnil předseda komise a podpořil 

stanoviska KŽP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Turnově dne 4.3..2015         Zapsal  : Tomsa 

 


