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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 2.3.2016 od 15:30 hodin  

v zasedací místnosti a v terénu 
 

Přítomni : dle presenční listiny 

Omluveni : Halama, Sadecká,  

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

1) prezentace projektů za rok 2015 - ing. Souček  

2) návštěvní řád parku 

3) žádosti o kácení 

 

Průběh jednání: 

1) Prezentace projektů ing. Součka : 

 KŽP Vzala na vědomí prezentované projekty.  

 KŽP doporučuje u projektu u ZŠ v ul 28. října koncipovat travnatou plochu  jako zátěžovou, 

umožňující pobíhání dětí. Vysazené květiny doplnit informačním systémem jako výukové ( 

možnost dotvořit žáky v rámci výuky) 

 KŽP v návaznosti na návrh řešení zahrady u Fokusu doporučuje RM a OŽP vytvořit pěší 

komunikaci v koridoru ze Skálovy ulice od „Sirotčince“  - pod stadionem  -až k býv. 

Ruskému kinu 

 KŽP doporučuje  RM a OŽP zpracovat studii řešení zeleně na Mariánském hřbitově tak, aby 

město bylo připraveno řešit budoucí rozpad stávajících alejí 

Hlasování : jednomyslně pro 

 

2) Návštěvní řád parku u letního kina : 

 KŽP je toho názoru, že návštěvní řád je koncipován pro občany jako omezující direktiva. Za 

vhodnější formu považuje spíše apel analogický jako u Rývových sadů („Občané šetřte těchto 

sadů….) 

 Kvůli nezdárné menšině je postihována slušná většina (celospolečenský trend) 

 Hned v úvodu jsou uváděny výjimky z pravidel (bod 3). Hodně nešťastné 

 Konkrétní výhrady :  

  zákaz konzumace alkoholu ( kdo bude nechávat dýchat ?, je problém piknikovat na 

pobytové louce a vzít si s sebou pivo ?) (bod f) 

 Na Staročeckých trzích bude také zakázán prodej a konzumace alkoholu (svařáku) ? 

Nebo to bude opět řešeno výjimkou ? 

 Zakazuje se podávání a konzumace alkoholu, ale ne drog a dalších omamných látek ? 

(bod f) 

 Zákaz zdržování osobám pod vlivem… (bod g) – kdo stanoví míru, nebo nulová 

tolerance ? 

 V parku je řada herních prvků, návštěvní řád je neřeší ani zmínkou, byť provozní řád 

hřišť je (má být) u vlastních herních prvků 

 V parku se zřejmě předpokládá jízda na kole (není zmíněna), ale není ani upraveno 

pravidlo – přednost chodců, pruhové značení 

Hlasování : jednomyslně pro 
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3) Žádosti o kácení dřevin 

 Kácení  dle projektu rekonstrukce ploch u sídliště u nádraží : 

  KŽP se k tomuto projektu opakovaně vyjádřila na předchozích jednáních. 

Z předloženého materiálu není zřejmé, zda nastaly změny. KŽP požaduje, aby změny 

v takto složitých a nepřehledných materiálech byly pro příště jasně definovány. 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o akci, na kterou se žádá dotace a nebudou zahájeny 

práce dříve, než bude dotace schválena, KŽP se v případě potřeby vyjádří 

k připravenému materiálu operativně. Do června t.r. stejně kácení nepřichází v úvahu 

s ohledem na již probíhající  hnízdění ptáků. Hlasování : jednomyslně pro toto 

stanovisko 

 Žádost  p. Šturma o kácení bříz na p.č. 1290 v k.ú. Turnov ( pod garážemi  ul 5. května 

/28.října) : Břízy jsou zdravé, nevykazují poškození. KŽP nesouhlasí s kácením 

(jednomyslně). KŽP Doporučuje RM řešit celý areál plochy s garážemi, plochami 

navazujícími na  „Pohodu“ a i dřeviny (vč. předmětných bříz) v rámci jednotného záměru, 

který by toto nekulturní prostředí zvelebil. KŽP rovněž doporučuje zabránit umísťování 

autovraků v této lokalitě. Hlasování : jednomyslné pro toto stanovisko 

 Žádost o kácení cypřišů v ul Husova na p.č. 714/2, před domy  na p.č. 683/2 a 683/1 v k.ú. 

Turnov :  

  Cypřiše jsou přerostlé, kromě jednoho krásného habitu. Stíní částečně do oken, 

zároveň ale brání přehřívání fasády a bytů jihozápadním sluncem, Tento druh není 

vhodný k výsadbě takto blízko k domům. 

 KŽP doporučuje vytvořit výsadbový plán, který bude řešit zeleň v této ploše do 

budoucna a umožní postupnou obnovu dřevin a zároveň doporučí dřeviny k ponechání 

a k pokácení.  

 KŽP v této chvíli nesouhlasí s kácením, připouští perspektivní pokácení min. 

ohořelého cypřiše, ale doporučuje nejprve provést výsadby nových dřevin nižšího 

vzrůstu a teprve po jejich zapojení provést případný výřez. 

Hlasování : jednomyslně pro toto stanovisko 

 Kácení 2 lip – u Nádraží, v trase spojovacího chodníku : 

 Lípy jsou v navržené trase  chodníku vedeného ve strmém svahu. Zářez pro tento 

chodník by ale poškodil kořenový systém i dalších 2 stromů. 

 KŽP doporučuje vybudovat chodník jako vynešenou konstrukci na patkách. Lze 

předpokládat, že takováto konstrukce bude nejen levnější, ale bude představovat i 

menší zásah nejen do terénu, ale je schopna se stávajícím stromům  vyhnout bez 

poškození jejich kořenového systému. Chodník by nebyl pravděpodobně zcela přímý, 

ale to není pro uživatele žádným omezením. Tím se zachrání spodní ,  velmi 

perspektivní lípa. Výše položená lípa nedosahuje takových kvalit a lze připustit její 

kácení v nezbytném případě. Ale ani to by u navrženého řešení nebylo nutné.  

 KŽP doporučuje vybudovat chodník jako vynesenou konstrukci, nesouhlasí proto se 

zbytečným kácením. Připouští ho ale v případě nezbytného řešení u vrchní lípy. KŽP 

souhlasí s ořezem větví, které by zasahovaly do chodníku. 

Hlasování : jednomyslně pro stanovisko.  

 

 
V Turnově dne 7.3.. 2016         Zapsal  : Tomsa 

 


