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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 4. 1. 2017 od 15:30 hodin  
 

Přítomni: dle presenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: Žádosti o kácení dřevin  

  

Průběh jednání: 

1. Jasan Mariánský hřbitov, p. č. 1497 k. ú. Turnov: KŽP souhlasí s kácením (6-0-0), jasan má nízkou 

hodnotu, je neperspektivní, tvarový řez nic neřeší. 

2. Javor klen park u letního kina, p. č. 662/1 k. ú. Turnov: KŽP souhlasí s kácením (6-0-0), javor je 

poškozený, hniloba ve fázi plodnic, řez nič neřeší. 

3. Regenerace sídliště u nádraží, p.č. 2600/1 : 

 Acer pseudoplatanus (č. 2): KŽP souhlasí s kácením (6-0-0), strom poškozený, proschlý, 

neperspektivní, řez nic neřeší 

 Acer pseudoplatanus (č. 4): KŽP souhlasí s kácením (6-0-0), strom poškozený, proschlý, 

neperspektivní, řez nic neřeší, poškozený pravděpodobně kontejnery na odpady – stání 

kontejnerů je vhodné vymezit spíše keři 

 Tilia platyphylos (č. 30): souhlasí s kácením (6-0-0), strom poškozený, proschlý, 

neperspektivní, řez nic neřeší, poškozený pravděpodobně kontejnery na odpady – stání 

kontejnerů je vhodné vymezit spíše keři 

 Tilia cordata (č. 40): souhlasí s kácením (6-0-0), strom poškozený, proschlý, neperspektivní, 

řez nic neřeší 

 Populus tremola (č. 37): souhlasí s kácením (5-0-1), strom poškozený, proschlý, vitální, ale 

v trase cesty 

4. Bříza bradavičnatá (2 ks), U Nádraží, u č. p. 1295, p. č. 1939/2: souhlasí s kácením (6-0-0), větší 

strom poškozený, proschlý, neperspektivní, řez nic neřeší, menší bez opory pravděpodobně po kácení 

prvního stromu spadne. Proto je vhodnější pokácet oba.  Navržené umístění náhradní výsadby je 

nevhodné (blízko nízké stavby, nezapadá do konceptu stávajících výsadeb), KŽP doporučuje provést 

výsadby na pozemku doporučeném OŽP 

5. Mimolesní zeleň u SFS: KŽP souhlasí s kácením  mimolesní zeleně z důvodu budování obslužné 

komunikace, ale doporučuje, aby v rámci projektu komunikace byl zároveň zpracován i projekt 

ozelenění zbývajícího pásu podél komunikace, který by řešil zachování perspektivních vzrostlých 

dřevin a výsadbu nové zeleně – jednak za účelem vytvoření jakéhosi „biokoridoru“ v této 

průmyslové zóně, ale i esteticky dotvořil tento prostor. Zároveň by tak vyřešily budoucí požadavky 

na ořez /kácení zbývajících dřevin z důvodu zasahování do vozovky (6-0-0) 

 

 

 

 

V Turnově dne 4. 1. 2017        Zapsal: Tomsa 

 


