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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 5. 12. 2016 od 15:30 hodin  

zasedací místnost 215 radnice 
 

Přítomni: dle prezenční listiny,  

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

1. Návštěvní řád parku 

2. Žádosti o kácení dřevin  

3. Změna územního plánu  

  

Průběh jednání: (hlasování pro-proti-zdržel) 

1. KŽP projednala návrh návštěvního řádu a doplnila některé body. KŽP doporučuje, aby modifikovaný 

návštěvní řád platil pro všechny parky (7-0-0) 

2. Kácení dřevin: 

1. Žádost OSM, p.č. 1336/36, k.ú. Turnov, špalír thují. Zdravotnická škola opakovaně žádá o 

ořez, návrh opírá o stanovisko KHS s ohledem na zastínění. KŽP se tímto bodem opakovaně 

zabývala v předchozích letech a trvá na svém dosavadním, neměnném stanovisku, tj.  že 

špalír je hodnotný, v dobré zdravotní kondici a s ohledem na umístění severně od budovy 

SZŠ nemůže stínit do oken. Ořez by nevratně poškodil habitus jednotlivých stromů. Proto 

KŽP nesouhlasí se zásahem! 7-0-0). 

3. Změny č.1 ÚP Turnov 

KŽP podrobně posoudila zamítavá stanoviska OŽP a je nucena konstatovat, že v řadě případů 

se nemůže ztotožnit s uváděnou argumentací a považuji ji často za nedostatečnou či chybnou. V řadě 

případů se KŽP domnívá, že by měl být zvolen kompromisnější přístup k návrhům změn. 

 Bohužel jednotlivá stanoviska OŽP nejsou řazena dle čísla funkčních ploch (ta jsou uváděna 

jen nahodile), ale vlastním číslováním, takže vodítkem je pouze číslo parcely. Aby se identifikace 

nekomplikovala, KŽP se vyjadřovala k členění užitému OŽP : 

18. p.č. 2958/1 a 2958/2  k.ú. Turnov: parcela 2958/2 přímo navazuje na obytnou zástavbu v obci 

Bělá a je jednak dobře dostupná a jednak pohledově není exponovaná. Z tohoto pohledu 

minimálně tato parcela je vhodná k zastavění, 2958/1. Argumentace OŽP platí pouze částečně 

na parcelu 2958/1 pohledově exponovaná je vrchní část parcely. KŽP doporučuje upravit 

záměr a změnu navrhnout v tomto duchu (7-0-0). 

19. p.č. 3099/2 k.ú. Turnov: KŽP opět užila nesprávnou argumentaci ve vztahu k této změně- 

právě tak, jako tato žádost, tak i stávající 2 nové objekty jsou ve stejné pozici vůči lesu Struhy 

a lokálnímu biocentru. Pokud by se mělo přistupovat jednotným způsobem k žadatelům, tak 

zde spatřujeme nerovné podmínky.  Dle lesního zákona (není v kompetenci OŽP) je parcela 

méně než 50m od lesa, což je právním důvodem nesouhlasu, ale to se týká i sousedních již 

stojících objektů. KŽP však rovněž nesouhlasí se zástavbou a to s ohledem na nevyřešené 

napojení na sítě a nedostupnost svozové techniky do strmého svahu. (3-4-0). 

20. p.č. 294/6 k.ú. Mašov  - ve stanovisku OŽP jsou uváděna 2 odlišná parcelní čísla, správné je 

toto.  Zde se odkazuje na stanovisko AOPK, Dle názoru KŽP by tato dílčí parcela neměla být 

řešena samostatně, ale měl by být řešen celý blok zemědělské půdy např. jednotnou 

zástavbovou studií a v rámci jedné změny ÚP. KŽP nesouhlasí s takovýmto návrhem změny 

(7-0-0). 

 p.č. 183/1 k.ú. Mašov: Argumentace OŽP je nesprávná, pozemek nenavazuje přímo na RBK 

Libuňka ani fyzicky, ani opticky. Lze dokonce říci, že se jedná o dostavbu v proluce. KŽP 

však rovněž nesouhlasí s novou zástavbou, protože pozemky leží pod vedením VVN a 

využitelná plocha pro zástavbu by znamenala zásah spíše do rekreačních funkcí krajiny – viz 
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návaznost na cyklostezku. (6-0-1). 

22. p.č. 893/1 k.ú. Mašov: Argumentace OŽP je nesprávná, v této lokalitě nelze hovořit o ochraně 

krajinného rázu (přiléhající benzínová čerpací stanice, nové haly Trevos!). Mimolesní zeleň 

není chráněná zvláštním způsobem vylučujícím jak její pokácení, tak i jakoukoliv změnu ÚP. 

 KŽP souhlasí s návrhem změny (7-0-0). 

27. Několik pozemků v návrhové ploše Z1-Z13 a Z1-Z04. Ve výčtu uvedeném ve stanovisku OŽP 

není uvedena parcela 825/2, OŽP se odkazuje na vyjádření AOPK. KŽP souhlasí se 

stanoviskem AOPK k současné podobě navržené změny zejména s ohledem na zástavbu 

směrem k parkovišti, ne však v linii současné silniční zástavby. (7-0-0) 

 Návrhové plochy Z1-Z14, Z1-Z15, Z1-P04 : OŽP chybně argumentuje  RBC Hruboskalsko a 

RBK Libuňka, protože těchto prvků ÚSES se změna nedotýká ani okrajově. Rovněž změna 

nemůže být v pohledové konfrontaci s pozitivní dominantou hradem Valdštejn, jelikož se 

nejedná o výstavbu negativní dominanty, ale rozptýlené venkovské zástavby navazující na již 

stávající sídelní strukturu. Ani z pohledu z Kamence nebude hrad Valdštejn s touto zástavbou 

v kolizi. Dojde zcela nepochybně k ochuzení pestrosti krajinné mozaiky, ale je vhodné nalézt 

ještě akceptovatelnou míru. KŽP proto navrhuje upravit podobu současného návrhu změny 

tak, aby byl zcela nepochybně vymezen lokální biokoridor, aby byly respektovány sesuvem 

ohrožené pozemky (ty ponechány bez výstavby) a plánovaná výstavba navázala na stávající 

sídelní strukturu (např. SZ část pozemku 825/2). Dále aby bylo stanoveno přiměřené procento 

zastavění. KŽP Souhlasí se změnou po uvedené úpravě (7-0-0). 

28. p.č. 433 k.ú. Bukovina: KŽP rovněž nesouhlasí se změnou (0-5-2), nicméně i zde 

argumentace OŽP není přesná – vzhledem k tomu, že se jedná o proluku v okolní zástavbě, lze 

vůči tomuto záměru namítat pouze likvidaci krajinářsky zajímavé a botanicky hodnotné 

xerotermní louky. Rozsáhlé terénní úpravy jsou pravděpodobné, avšak nikoliv jisté. To závisí 

na konkrétním typu stavby a navrženém zpřístupnění. Narušení kulturních a historických 

charakteristik lze dovozovat až vůči konkrétnímu projektu. 

29. p.č. 108 k.ú. Mašov: Vzhledem k tomu, že se jedná o zcelení okolních stavebních pozemků, -

KŽP souhlasí se změnou (7-0-0). RBK Libuňky by byl ohrožen výstavbou více v případě, že 

by nebylo možné na pozemky v této lokalitě nahlížet jako na celek, ale pouze v kontextu 

každé jednotlivé parcely.  

42. p.č. 456/2 k.ú. Bukovina: KŽP rovněž nesouhlasí se změnou v této lokalitě, protože se jedná o 

záplavové území (parcela je přímo na břehu Vazoveckého potoka, v záplavovém území Jizery. 

(7-0-0) 

44. p.č. 705/7 k.ú. Daliměřice : OŽP chybně argumentuje ochranou ÚSES, jelikož se na této 

lokalitě nevyskytuje – je pouze v blízkosti. Nejedná se zde rovněž o volnou krajinu, ale o 

enklávu těsně přiléhající k oplocení průmyslového areálu Gruppo Antolin a navazujcící na 

stávající zástavbu RD. K prostupnosti krajiny slouží právě navazující les a v něm vymezené 

prvky ÚSES. Jediným konfliktem se zákonem je kolize s OP lesa (50m), v této kolizi jsou 

však i další stávající objekty, takže argumentačně je to opět slabé. KŽP souhlasí se změnou 

(7-0-0) 

46. p.č. 1344/2 k.ú. Turnov: KŽP souhlasí se změnou (7-0-0) za podmínky vyřešení zpřístupnění 

lokality nikoliv na náklady města. Rovněž by mělo být stanoveno závazné procento zastavění, 

aby byl zachován ráz navazující zástavby. Argumentace OŽP je opět chybná – pozemek je 

pouze v sousedství prvků ÚSES a přímo do nich nezasahuje. Nezasahuje ani do nivy 

Stebenky, jelikož je pozemek výše ve svahu. VKP se této lokality tedy netýká. Záměr přímo 

navazuje na stávající zástavbu a nelze říci, že by se rozšiřoval do volné krajiny způsobem 

nelogickým či nežádoucím z hlediska krajinného rázu. 

48.  p.č. 589 k.ú. Malý Rohozec: KŽP souhlasí se změnou na využití pro rekreaci rodinnou a 

hromadnou (výstavba hřiště na pozemcích města).  Vzhledem k tomu, že se nejedná o 

zástavbu např. nové uliční řady, vytváření negativních dominant, výrobních objektů a tp., ale o 
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změnu pro vybudování rekreační infrastruktury, pak nelze brát argumentaci OŽP ve smyslu 

ochrany krajinného rázu v celém rozsahu jeho vyjádření jako kvalifikovanou. 

 

Ke stanovisku AOPK se KŽP částečně vyjádřila již v textu, ostatní body stanoviska KŽP  

nezpochybňuje. 

 

 

 

 

 

V Turnově dne 7. 12. 2016        Zapsal  : Tomsa 

 


