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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 29.4.2015 od 15:00 hodin  

terén a zasedací místnost č. 319 radnice  
  

Účast: Členové dle prezenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1. koncepce třídění odpadů v Turnově ( dle návrhu Z. Báči) 

2. žádost Turnovských památek o kácení buku na Valdštejně 

3. žádost OSM o kácení na pozemku města 

 

Průběh jednání: 

 

1. Kácení dřevin : 

1.1. Město Turnov :  

1.1.1. Tis na p.č. 1660/24, k.ú. Turnov ( u čp 1916-1917, Granátová ul) ( Žádost SBD)  – dřevina se 

větvemi dotýká polystyrenové fasády – KŽP nesouhlasí s kácením, doporučuje ořez větví 

směřujících na fasádu – hlasování  jednomyslně. Žádost bude vyřizovat KÚ jako příslušný orgán 

OP ve věci týkající se zvláště chráněných druhů dřevin. 

1.1.2. 2x  olše -  bez písemné oficiální  žádosti ( Struhy naproti lávce pod hřbitovem) – stromy jsou 

zdravé, nevykazují známky nestability, neohrožují přímým pádem přilehlou zahrádku. Komise 

nesouhlasí s kácením jednomyslně. 

1.1.3. Topol – bez písemné oficiální  žádosti ( Struhy naproti lávce pod hřbitovem) – strom je 

vyhnilý, s dutinou na bázi, umírající. Komise souhlasí s kácením jednomyslně 

1.1.4. Fagus sylvatica – poškozený strom u silničky pod mostem k Valdštejnu k.ú. Turnov ( žádost 

Turnovské památky a cestovní ruch p.o.)– strom je poškozený dopravou, pravděpodobně i 

houbami.  Není perspektivní. Jeho pokácením však může být ohrožena stabilita okolních buků. 

Strom je nutno směrově kácet s pomocí navijáku, ev lezecí technikou. Je však již vegetační doba 

a s ohledem na hnizdění již není vhodné kácet nyní. Žádost bude vyřizovat KÚ jako příslušný 

orgán OP . Komise jednomyslně doporučuje předat tuto žádost k vyřízení na krajský úřad 

s termínem kácení po vegetační době či po ukončení hnízdní doby. 

2. Koncepce třídění odpadů : KŽP opět doporučila řešení navržené Z. Báčou. Nicméně je vhodné tento 

návrh předložit zastupitelům – jako vhodná forma se jeví pracovní skupina sestavená z členů jednotlivých 

stran v ZM, aby návrh byl konsensuální a získal podporu napříč ZM. Pokud z tohoto jednání vzejde 

podpora a zadání, bude zřejmě nutné následně některé pasáže dopracovat( dopočítat). 
 

 
V Turnově dne 29.4..2015         Zapsal  : Tomsa 

 


