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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 17. 5. 2017 od 15:30 hodin  
 

Přítomni: dle presenční listiny 

Komise nebyla usnášeníschopná. 

 

Program: Žádosti o kácení dřevin  

  

Následující závěry jsou pouze doporučující. 

Průběh jednání: 

1. Topol černý, p. č. 1311/36 k. ú. Turnov, ul. 5. května: KŽP nesouhlasí s kácením, není známo 

odůvodnění žádosti, žádost je podána v období mimo vegetační klid. Není známo, zda budou 

pokáceny navazující stromy na pozemku žadatele. K této žádosti se KŽP vrátí, pokud bude znovu 

předložena příští období vegetačního klidu, až budou známy veškeré souvislosti. 

2. 4 ks náletových dřevin, p. č. 1986/1 k. ú. Turnov, ul. Přepeřská: KŽP po faktické stránce souhlasí 

s pokácením dřevin, které nemají velkou sadovnickou hodnotu, jelikož přesunutím garáží se zlepší 

prostředí sídliště. KŽP ale má značné výhrady k podání žádosti – záměr je znám delší dobu a žádost 

byla podána až mimo období vegetačního klidu, vhodného pro kácení. Rovněž neobsahuje ani 

základní determinaci, o jaké dřeviny se jedná. KŽP požaduje dodání žádostí ke kácení v době 

vegetačního klidu a s úplným uvedením potřebných informací. 

3. Dub a Javor na p. č. 328/1 k. ú. Turnov, areál SDH Turnov Na lukách: KŽP souhlasí s pokácením 

DB, který je napaden a poškozen hnilobou a přes provedený ořez nelze garantovat stabilitu. KŽP 

nesouhlasí s kácením javoru, jelikož není uvedeno ani zdůvodnění, ani přítomný znalec o jeho kácení 

nebyl informován. Pokud bude žádost doplněna o zdůvodnění požadavku kácení javoru, bude se jí 

KŽP zabývat příští období vegetačního klidu, nyní pro akutní kácení javoru nevidí důvod. 

4. Skupina 7 stromů (smrky pichlavé a omoriky) na p. č. 1453, k. ú. Turnov – ul. 5. května: KŽP 

nesouhlasí s kácením těchto stromů, protože není jasné následné využití tohoto pozemku. Až bude 

jasné, zda bude využit pro potřeby parkoviště či školní zahrady, bude možné, aby OŽP případně 

zadal zpracování jednoduché studie parkových úprav tohoto prostoru. Do té doby by byla škoda 

kácet relativně pěknou skupinu stromů v centru města. Rovněž kácení jen několika stromů by bylo 

nevhodné, jelikož by se významně poškodil habitus zbylých stromů a vzhledu tohoto prostoru by to 

jednoznačně uškodilo. Nejedná se ani o stav ohrožující bezpečnost lidí a majetku, aby bylo nutné 

kácet mimo vegetační období. KŽP se k této problematice vrátí, pokud se výše uvedené podmínky 

změní. 

5. Bříza bradavičnatá (3 ks), ul. Svobodova, p. č. 3412/5 : KŽP nemá fakticky námitky s kácením těchto 

stromů, jelikož skutečně špatně založený chodník poškozují. KŽP ale požaduje, aby kácení bylo 

povoleno a provedeno až tehdy, až bude následovat oprava chodníku. Do té doby zde tyto stromy 

mohou plnit svoje funkce. 

6. KŽP se rovněž vrátila ke kácení v Metelkových sadech: navzdory zmatečným podkladům, které byly 

komisi předloženy, byly pokáceny 2 topoly, které KŽP odmítla kvůli špatným podkladům projednat 

a byl ponechán nakloněný akát, který bude nutné stejně pokácet. Dále v Rývových sadech byly 

pokáceny vzrostlé stromy u altánu, které KŽP nebyly rovněž předloženy k posouzení. KŽP jsou 

předkládány často zcela nesmyslné požadavky, kterými se samozřejmě také zabývá, ale kácení 

významných stromů v parku buď nedostane k projednání, nebo dostane špatné podklady. O kácení 

pak je rozhodnuto bez vědomí KŽP. 

TENTO PŘÍSTUP ZNEVAŽUJE DOBROVOLNOU PRÁCI ČLENŮ KOMISE a KŽP žádá RM a OŽP 

(případně OSM), ABY BYLA ZJEDNÁNA NÁPRAVA! 

 

 Turnově dne 19. 5. 2017        Zapsal: Tomsa 

 


