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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 1.4.2015 od 15:00 hodin  

terén a zasedací místnost č. 319 a 215 radnice  
  

Účast: Členové dle prezenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1. Žádosti o kácení dřevin 

2. Společné jednání KŽP a KR 
 

Průběh jednání: 

 

1. Kácení dřevin : 

1.1. Město Turnov :  

1.1.1. Tilia Cordata, p.č. 3877/1, k.ú. Turnov ( před Urnovým hájem) – památný strom, nelze zaručit 

stabilitu a bezpečnost proti pádu do silnice – KŽP souhlasí s kácením jednomyslně 

1.1.2. 3x Picea omorika p.č. 623/1 k.ú. Turnov ( park u letního kina) – stromy jsou zdravé, nicméně 

v konfliktu s plánovanou cestou i dlouhodobým záměrem. Kácení lze provést i etapově -  

nejprve 2 stromy zprava, které  jsou v přímé kolizi s cestou. Komise souhlasí s kácením 

jednomyslně. 

1.1.3. Stromy v Metelkových sadech  : 1xPinus nigra (suchá), 7x Pseudostuga menziesii ( suché a 

usychající), Chamaecyparis pisifera (suchý), 4x  Larix decidua  na p.č. 2808 v k.ú Turnov 

Komise souhlasí jednomyslně s kácením. 

1.1.4. Fagus sylvatica – poškozený strom na na p.č. 2801 k.ú. Turnov – strom má ulomenou jednu 

kosterní větev, je zasažen bleskem, je prohnilý – velké plodnice troudnatce. Nicméně tento 

strom je pod cestou do Dolánek, bezprostředně neohrožuje pádem ani spodní pěšinu. Není 

stabilní , ale je velmi hodnotný z hlediska ekosystému ( hnízdní dutiny pro ptáky atd.). Komise 

jednomyslně doporučuje strom zatím ponechat. Nicméně např. ke spodní pěšině dát např. i 

cedulku upozorňující na riziko pádu stromů (obecně  pro celý park či jeho „lesní“ část. 

1.1.5. Larix decidua na p.č. 2801 nad stezkou do Konělup – silně vykloněný. Komise jednomyslně 

souhlasí s kácením. 

1.1.6. Populus sp. – p.č. 3352/3 k.ú. Turnov, Perlová ulice – strom je vykloněný na objekt býv. 

Kotelny. Komise jednomyslně souhlasí s kácením. 

1.1.7. Požadavek dopravní komise na pokácení jedle španělské (Abies pinsapo) v křižovatce ulic 

Skálova/Husova z důvodu snížené viditelnosti do křižovatky. KŽP zásadně a jednomyslně 

nesouhlasí s kácením či ořezem spodních větví tohoto velmi hodnotného a perspektivního 

stromu. Pro zlepšení parametrů výhledu doporučuje maximálně ODBORNÝM ZPŮSOBEM (!) 

zkrátit některé spodní větve, které mohou v budoucnu vrůstat do vozovky. Problematičtější  

z hlediska výhledu je dle názoru KŽP spíše tis rostoucí na ostrůvku za jedlí.  KŽP doporučuje 

řešit tuto křižovatku koncepčněji jinými technickými a organizačními opatřeními (pouze 

jednosměrný vjezd do Skálovy ul, zpět vrátit zprůjezdnění části ulice  podél Policie, žluté pruhy 

na obrubnících) a ne na úkor hodnotného stromu. 

2. Společné jednání s KR : viz zápis KR.  
 

 
V Turnově dne 1.4..2015         Zapsal  : Tomsa 

 


