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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 25. 5. 2016 od 16:00 hodin  

zasedací místnosti 319 a v terénu 
 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Průběh jednání: 

 

1. Projekty zeleně (Ing. Souček)  

a. Mikulášské náměstí: KŽP doporučuje zpracovat ještě variantní řešení, které by řešilo větší 

plochu zadláždění s ohledem na dlouhodobou neudržitelnost pořádku. Dále navrhuje instalaci 

laviček (např. půlkruhová kolem dubu) a sklopné zamykací zábrany proti vjezdu směrem od 

náměstí. KŽP nepovažuje za rozumné vysázet růže podél zídky. 

b. Plocha u divadla – KŽP souhlasí s navrženým řešením 

2. zpráva o průběhu pytlového sběru od poč. roku (Z. Sedláková) : KŽP vzala na vědomí. Ing. 

Sedláková zašle členům zpětně analytické podklady. 

3. akce Rozkvetlý Turnov (M. Šípošová) : KŽP na jednání v září t. r. vyhodnotí tento ročník soutěže. 

4. Náměty ke kácení (H. Malá) – v terénu  

 

 Lípy před ZŠ (p. č. 857/1 k. ú. Turnov) a u přechodu u Hotelové školy p. č. 3875/2 , Husova ul.: KŽP 

nesouhlasí s kácením. Stromy jsou sice duté, ale vitální. KŽP doporučuje odlehčit koruny. 

V podobném stavu v aleji je několik stromů a jejich perspektiva je solidní (např. před 

Husovým sborem) hlasování většina pro, 1 zdržel 

 Bříza u letního kina p. č. 623/7 k. ú. Turnov: KŽP nesouhlasí s kácením, strom je vitální a adaptovaný 

na stanoviště. Hlasování jednomyslné 

 Jasan – park u letního kina, v plotě Hotelové školy p. č. 662/1, k. ú. Turnov: KŽP nesouhlasí 

s kácením, kolizi s plotem lze vyřešit jeho postavením mimo kořenový systém stromu. 

Hlasování jednomyslné 

 Topoly Přepeřská ul.: p. č. 2037/8 k. ú. Turnov: KŽP souhlasí s kácením stromu č. 2 a 3 od BRD (u 

lampy) – stromy jsou mrtvé či umírající. Dále souhlasí s kácením náletového jasanu. Ostatní 

topoly doporučuje řešit postupně tak, jak se bude vyvíjet jejich zdravotní stav. Doporučuje 

zachovat stávající hloh již stromového vzrůstu a doporučuje postupnou náhradu topolů např. 

právě hlohy. Hlasování jednomyslné. 

 Bříza na Bukovině na p. č. 20/6 k. ú. Bukovina – KŽP nesouhlasí s kácením, ale pouze s odborným 

řezem z důvodu elektrického vedení. Hlasování jednomyslné. 

 Jedle u garáží ul Družstevní 2600/23 k. ú. Turnov: KŽP nesouhlasí s kácením. Jedle je hodnotná, 

zdravá. Hlasování jednomyslné 

 Stromy u bytového domu ul. Družstevní, čp. 1386 (na p. č. 2646/1 a 2639/1 k. ú. Turnov): KŽP 

nesouhlasí s kácením dřevin. Dřeviny jsou sice vysazeny nevhodně, ale jsou vcelku hodnotné- 

Názory obyvatel domu jsou protichůdné, takže by nejprve měla nastat shoda obyvatel přímo 

ovlivněných těmito stromy. KŽP doporučuje nevhodně ořezaný smrk pichlavý odborně 

upravit. Hlasování: jedomyslné.  

 
 

 

V Turnově dne 25. 5. 2016         Zapsal: Tomsa 

 


