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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 11. 10. 2017 od 15:30 hodin 

 

 
 

Přítomni: dle presenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: Rozkvetlý Turnov, Žádosti o kácení dřevin 

 
Průběh jednání: 

1. Rozkvetlý Turnov: KŢP s ohledem na nízkou úroveň podaných soutěţních návrhů a s ohledem na jiţ 

víceletou stagnaci této akci doporučuje buď akci ukončit a přihlášeným soutěţícím rozdat symbolickou 

cenu za účast, nebo dát soutěţi nový impuls a lépe ji zpropagovat na veřejnosti. 7-0-0 

2. Ţádosti o kácení: 

2.1. Sídliště Studentská: KŢP jiţ dříve rámcově odsouhlasila projektové řešení a s navrţeným kácením 

v této etapě souhlasí. 7-0-0 

2.2. Metelkovy sady, na p. č. 2807,2808, k. ú.: S návrhy na kácení KŢP souhlasí, jedná se o umírající 

stromy. Jedná se o stromy dle ţádosti Turnov: javor klen, habr obecný, douglaska tisolistá  4x, 

borovice černá, smrk ztepilý. Dále KŢP upozorňuje, ţe v porostu pod silnicí do Dolánek, 

v návaznosti na dotčenou část Metelkových sadů jsou patrné umírající, příp. jiţ uschlé stromy, které 

je nutné rovněţ pokácet. 6-0-0 

2.3. 5. května, p. č. 1453, k. ú. Turnov: smrk pichlavý 3x, smrk pančičův 3x, cypřišek lawsonův 1x: 

Důvodem ţádosti je zastínění sousedního domu a zahrady. KŢP souhlasí s kácením smrků 

pichlavých. U ostatních stromů souhlasí za podmínky, ţe budoucí vyuţití pozemku bude jako 

zahrada ZŠ a bude vyjasněno budoucí vyuţití zahrady, včetně potřeby nových výsadeb (např. 

odclonění od autoprovozu v ul. 5. května atp), ev. vyuţití předmětných stávajících stromů.  6-0-0 

2.4. 28. října, p. č. 1311/36 k. ú. Turnov: Topol černý ve skupině 4 topolů: Ţadatel společenství vlastníků 

ţádá o pokácení stromů na svém pozemku p. č. 1311/37. Pokud souhlas obdrţí, vytvoří se problém 

městu, jelikoţ zdravý, krásný a perspektivní předmětný strom bude jako soliter ohroţen větry a 

nebude moţné garantovat, ţe neohrozí případným pádem okolní majetek. KŢP doporučuje, aby -  

v případě, ţe souhlas s kácením ostatních stromů bude udělen -  aby se tak stalo za podmínky, ţe 

společenství vlastníků uhradí náklady na kvalifikovaný ořez (zkrácení koruny) tohoto topolu. KŢP 

však nevidí aktuální potřebu stromy kácet (moţná s výjimkou jediného stromu, kterému trochu 

prosychá koruna), 6-0-0 

2.5. Autobusové nádraţí parčík, p. č. 2758/3  k. ú. Turnov: douglaska tisolistá: KŢP souhlasí s pokácením 

neperspektivního stromu. 6-0-0 

2.6. Na lukách, u hasičárny, p. č. 328/1 k. ú. Turnov: Dub letní: strom je váţně poškozen hnilobou, jak 

ostatně dokládá i záznam zjištění znalce ing. Ţďárského. Strom však byl kvalitně ošetřen 

odlehčovacími řezy, pěkně zmladil a je vitální. U dubů po takovémto zásahu se dá očekávat výrazné 

prodlouţení ţivotnosti, navzdory napadení hnilobou. Z toho důvodu se KŢP domnívá, ţe je moţné 

kácení ještě odloţit. 5-0-1. Co se týká javoru (acer sacharinum?), strom je sice infikován rovněţ 

hnilobami, ale dle názoru komise nejeví akutní známky rozpadu. Proto KŢP nedoporučuje jeho 

pokácení 5-0-1. 

2.7. Ulice Luční, p. č. 3282/1 k. ú. Turnov: olše šedá (v ţádosti uvedeno lepkavá) 3x: stromy proschlé, 

umírající: KŢP souhlasí s jejich pokácením 6-0-0 
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2.8. Svobodova ulice, p. č. 3412, k. ú. Turnov: bříza bělokorá 3x : Břízy svými kořeny narušují chodník. 

Jsou vitální. Vzhledem k tomu, ţe není v plánu rekonstrukce chodníku, tak KŢP nesouhlasí s jejich 

kácením. Situaci je moţné (a vhodné) přehodnotit, pokud se bude uvaţovat o rekonstrukci chodníku. 

Do té doby stromy mohou růst. 6-0-0 

2.9. Hřbitov Pelešany, p. č. 837/4 : smrk pichlavý, thuje: KŢP souhlasí s kácením a doporučuje zpracovat 

studii nových výsadeb, příp. ozelenění hřbitova, která by zohlednila veškeré aspekty budoucích 

potřeb hřbitova.  6-0-0 

3. KŢP se rovněţ vrátila usnesení RM, které se týká ţádosti RM o pokácení jedle obrovské v předhradí 

Valdštejna (p. č. 688/2, k. ú. Mašov). Komise ŢP nesouhlasí s touto ţádosti RM a trvá na svém původním 

zamítavém stanovisku ke kácení.  Jedle je vitální, mladá, perspektivní, s nepoškozeným habitem a má 

všechny předpoklady vytvořit zde do budoucna ţádoucí a hodnotný soliter. Podobně hodnotných stromů 

je v této věkové skupině v Turnově minimum. O to větší ochranu a respket by měly poţívat. V případě 

potřeby je moţné uvaţovat o vyvětvení spodního přeslenu a umístění např. kruhové lavičky, která by 

určitě byla vítaná. 6-1-0 

 

KŢP OPĚT ŢÁDÁ RM, ABY U TAKTO ZÁVAŢNÝCH, CITLIVÝCH A ZDŮVODNĚNÝCH 

PŘÍPADŮ RESPEKTOVALA NÁZOR KŢP A MINIMÁLNĚ TAKTO OCENILA DOBROVOLNOU 

PRÁCI ČLENŮ KOMISE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Turnově dne 11. 10. 2017      

          Zapsal  : Tomsa 

 


