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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 19. 10. 2016 od 15:00 hodin  

zasedací místnost 215 
 

Přítomni: Tomsa, Jarolímek, Beran, Halama, Svobodová, Preisler 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

1. Projekty zeleně  

2. Návrh POH Města Turnov 

3. Kácení dřevin 

  

Průběh jednání: 

1. Projekty zeleně: 

 Ing. Krejčiřík parčík – ul. Palackého: KŽP doporučuje variantu B (6-0-0) 

 Ing. Souček  :  

 Alej Legií: KŽP doporučuje zachování trávníků, u BUS zastávky dosadit stromy, u 

vjezdů do zahrad doplnit dlažbu (zatravňovací atp.) a retardéry proti parkování na 

trávníku (6-0-0; ing. Halama je pro výsadby keřů) 

 Pomník Dolánky: KŽP souhlasí s navrženým řešením (6-0-0) 

 Josefa Štrégla: KŽP souhlasí s řešením dosadby keřového pokryvu minizálivů 

kolem stromů (6-0-0) 

2. Návrh POH Města Turnov – ing. Bursa, ISES Praha: KŽP byla seznámena s návrhem, nemá 

zásadních připomínek. (6-0-0) 

3. Kácení dřevin : 

 Žádost Randákovi, p. p. č. 752/1, k. ú. Mašov, 3 ks trnovník akát. KŽP nemá námitek ke kácení 

těchto stromů. Doporučuje OSM prověřit užívání dotčeného pozemku, zda majetek (stavba), 

který je stromy ohrožován, je zde legálně. KŽP rovněž doporučuje, aby žadatel, v případě, že 

pozemek užívá oprávněně, stromy pokácel (a dřevo případně využil) na své náklady (6-0-0). 

 Žádost OSM, p. p. č. 837/4, k. ú. Mašov, 1 ks cypřišek hrachonosný. Strom je hodnotný, ale 

s ohledem na umístění mezi hřbitovní zdí a náhrobkem KŽP podmíněně souhlasí s kácením. 

Podmínkou je následné zahájení stavební činnosti (6-0-0). 

 Žádost p. Sajíc, p. p. č. 1850, k. ú. Turnov, 1 ks smrk pichlavý, 1 ks jedle. Stromy jsou hodnotné, 

nicméně zcela nevhodně vysazené na sítích. KŽP podmíněně souhlasí s kácením (6-0-0), avšak 

upozorňuje, že procesně by žadatelem měl být OSM, který by měla doložit vyjádření správců sítí 

o nepřípustnosti těchto stromů na vedení. Kácení by mělo nastat až po té.  

 Žádost Z. Stránská, p. p. č. 711/154, k. ú. Daliměřice, 1 ks Ořešák vlašský. KŽP souhlasí 

s kácením (6-0-0). 

 

Kácení cypřišů v ul. Husova na p. p. č. 714/2, před domy na p. p. č. 683/2 a 683/1 v k. ú. Turnov:  komise 

konstatuje, že navzdory několika stanoviskům, které přijala na předchozích jednáních, RM v rozporu 

s doporučeními komise odsouhlasila úplnou likvidaci těchto stromů. Přestože má KŽP pouze hlas poradní, 

členové se domnívají, že názoru komise by měla být ze strany RM věnována větší váha. 

 

 

V Turnově dne 19. 10. 2016        Zapsal: Tomsa 

 


