
 1 

Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin 

 

 
Přítomni: dle presenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program: Žádosti o kácení dřevin, projekty výsadeb 

 
Průběh jednání: 

1. Ţádosti o kácení: 

1.1. Valdštejn: závěr bude doplněn později 

1.2. Mašov, p.č. 161/1, k.ú. Mašov – Borovice, poškozená zlomy. KŢP souhlasí s pokácením. 7-0-0 

1.3. Mariánský hřbitov, p.č. 1497, k.ú. Turnov – 2x dub letní  (Q. robur Fastigiata), prosychající, houbové 

poškození KŢP souhlasí s pokácením, doporučuje nové výsadby 7-0-0 

1.4. Jana Palacha ul.,  p.č. 1682/3, k.ú, Turnov, smrk pichlavý: KŢP nesouhlasí s kácením, zdůvodnění 

poţadavku není relevantní, strom je stabilní, poměrně esteticky hodnotný. 7-0-0 

1.5. Přepeřská ul., p.č. 1986/88 k.ú, Turnov, borovice lesní,: KŢP nesouhlasí s kácením, zdůvodnění 

poţadavku není relevantní, strom je stabilní, poměrně esteticky hodnotný. 7-0-0 

1.6. Sobotecká, p.č. 1818/45k.ú. Turnov, smrk ztepilý: strom je po vichřici nestabilní. KŢP souhlasí 

s kácením. 7-0-0 

1.7. Skálova ul., p.č. 623/7, k.ú. Turnov, trnovník akát 3x : stromy jsou poškozené hnilobou, prasklinami, 

KŢP souhlasí s kácením. Doporučuje řešit koncepčně jako další etapu obnovy zeleně ve Skálově 

ulici špalír akátů a výsadby před 1. ZŠ. 7-0-0. 

1.8. Daliměřice , p.č. 695/94, smrk ztepilý : KŢP z časových důvodů přesunula posouzení na příští 

jednání. 

1.9. Luka, p.č. 2776/1°k.ú. Turnov, javor mléč 2x : KŢP z časových důvodů přesunula posouzení na 

příští jednání. 

 

2. Projekty výsadeb: 

2.1.  Lidická ulice (Krejčiříkovi) : KŢP souhlasí s navrţeným řešením a doporučuje podobná řešení jako 

osvědčená pro další lokality. 7-0-0 

2.2. Park u letního kina (AND) : KŢP souhlasí s navrţenými ideami dílčích ploch (u muzea boulder, 

vodní prvek). KŢP doporučuje aktualizovat jiţ poněkud zastaralou studii pro celý park, jelikoţ jiţ 

neodpovídá současnému stavu a průběţným změnám. 

2.3. Hruštice, interakční prvek (AND) : KŢP souhlasí s ideovým řešením tohoto prostoru. 7-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Turnově dne 13. 11. 2017      

          Zapsal: Tomsa 


