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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 13.2.2017 od 15:30 hodin  
 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: 

 

Žádosti o kácení dřevin  

  

Průběh jednání: 

Žádosti o kácení byly řešeny dle došlých žádostí při terénní pochůzce. 

1. Žádost OSM o kácení 3 stromů na pozemku p.č. 1702/3 k.ú. Turnov : třešeň, švestka, ryngle z důvodu 

otáčecí úvrati pro TSM : KŽP souhlasí s kácením . 8-0-0 

2. Žádost Lenka Horáková o kácení  břízy (dvojáku) na p.č. 3276/1. KŽP opakovaně neshledala důvody 

k povolení kácení předmětného stromu. Pokud je vzdálenost stromu 4m od hranice pozemku, pak 

větve na pozemek žadatelky zasahují jen minimálně. Strom je v S-SZ směru od pozemku žadatelky, 

takže stínit nemůže. Zdravotní stav je dobrý, takže větve na pozemek mohou padat jen zcela 

výjimečně. Dům žadatelky byl postaven až po té, co tento i další zde stojící stromy zde již rostly a 

byly v podobném vzrůstu. Takže již při záměru výstavby museli počítat s případnými vlivy stromů 

rostoucích na přilehlém pozemku. 7-1-0 

3. Žádost OSM o kácení v parku u letního kina na pč.623/1. Jedná se o  smrk pichlavý (3x), bříza 

bradavičnatá (1x), borovici kleč (1). Předmětné stromy mají poškozený habitus a jejich parková 

hodnota je velmi snížena. Částečně trpí poškozením a hnilobou.  KŽP souhlasí s kácením, ale 

DŮRAZNĚ  DOPORUČUJE PROVÉST PODROBNÝ ARBORISTICKÝ PRŮZKUM zbývajících 

dřevin ve skupině, protože jeví silné známky poškození a hnilob. Pokácením žádaných stromů se 

město vystavuje riziku rozpadu skupiny bořivým větrem a rizikovému pádu zbývajících stromů na 

dětské hřiště !!! 8-0-0 

4. Žádost OSM o kácení v Metelkových sadech. KŽP se rozhodla odložit projednání této žádosti 

s ohledem na zmatečné podklady k žádosti, které obdržela : žádost je podána na 2 ks. Topolu bílého, 

ale přiložené fotografie ukazují jeden topol a jeden akát. Přiložená mapka se zákresem dřevin 

neodpovídá realitě -  jsou na ní vyznačené sice oba zde stojící topoly, zároveň jsou zde ale 

zakresleny i stromy zde již neexistující a naopak nejsou zakresleny aktuální výsadby. Takže tento 

zákres není možné použít jako směrodatný. Navíc vyklonění akátu je pravděpodobně problematické. 

Ale v parku  se vyskytuje řada dalších stromů, které bude třeba kácet s větší prioritou – např, 

usychající bříza, proschlá tsuga atd. KŽP tedy doporučuje dopracovat žádost o zdůvodnění kácení, 

přesnou specifikaci žádaných stromů a dodání verifikované mapy. Dále doporučuje vyhodnotit se 

znalostí aktuálního stavu stromů další kácení a nové výsadby, protože předmětné stromy patří takřka 

k posledním, které v této části parku rostou. 8-0-0 

5. Žádost OSM o kácení 74 ks stromů – kultivarů javorů v Nádražní ulici z důvodu rekonstrukce silnice 

II/610. KŽP sice neshledala na místě žádaný počet 74 ks stromů, nicméně principiálně souhlasí 

s kácením aleje z důvodu rekonstrukce silnice, přestože stromy jsou v dobrém zdravotním stavu. 

KŽP žádá o předložení dokumentace, ze které bude patrný taxonomický druh a reálný počet a 

umístění nových výsadeb.8-0-0 

 

 

 

V Turnově dne 13.2.17        Zapsal  : Tomsa 

 


