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Zápis z jednání Komise pro životní prostředí 

dne 24. 1. 2018 
 

 
Přítomni: dle presenční listiny 

Komise byla usnášeníschopná. 

 

Program:  

1. Žádosti o kácení dřevin 

2. Projekt rekonstrukce koryta Stebenky 

 
Průběh jednání: 

1. Žádosti o kácení: 

1.1. ul. Žižkova, p.č.  857/1, 869/3 k.ú. Turnov 2 lípy srdčité: stromy jsou ohrožené hnilobou, mají 

dutiny, zatím jsou stabilní, před lety provedeno nové založení koruny. Lípu před školou lze odlehčit, 

přechod proti lípě je možné posunout o 1m. K navrženému kácení KŽP nepřijala stanovisko. 3-2-2. 

Pokud ale stromy pokáceny budou, pak doporučuje místo lípy před ZŠ vysadit novou na přilehlém 

trávníku místo lampy veř. Osvětlení. Místo lípy proti přechodu pro chodce neprovádět novou 

výsadbu. 7-0-0.  

1.2. Metelkovy sady, p.č. 2807 k.ú. Turnov Tsuga kanadská dvoják: strom umírající a nestabilní po 

pokácení jednoho z dvojáku. S návrhem na kácení KŽP souhlasí 7-0-0. 

1.3. Parčík u autobusového nádraží, p.č. 2758/3 k.ú. Turnov, Douglaska tisolistá a borovice černá, 

vrškové zlomy: KŽP souhlasí s kácením, doporučuje zdravotní a tvarový řez u další poškozené 

douglasky. KŽP doporučuje dořešit majetkové poměry, aktualizovat projektovou dokumentaci 

s ohledem na aktuální stav a zahájit obnovu tohoto prostranství. 7-0-0. 

1.4. Ul. Družstevní, u čp 1438-1440, p.č. 2600/23 k.ú. Turnov, smrk pichlavý, s částečně poškozeným 

habitem, v těsném kontaktu s domem. Riziko poškození při případných stavebních pracích 

(zateplení). KŽP podmíněně souhlasí s kácením. Podmínkou je realizace zateplení, do té doby 

nekácet. 7-0-0. 

1.5. Vesecko, p.č. 702/3 k.ú. Daliměřice, linie kanalizace, javor, topol, bříza bradavičnatá (v žádosti 

uvedeno nesprávně dub, vrba, bříza bělokorá) – stromy jsou náletové, nepříliš hodnotné. KŽP 

souhlasí s kácením. 7-0-0. 

1.6. Pod pneuservisem, p.č. 3390/10, vrba v linii kanalizace. Rozptýlená zeleň, stabilizující svah. Po 

vyřezání zmladí, takže kácení nevyřeší problém, odstranění kořenů by mohlo přispět k destabilizaci 

svahu (svážné území). Není zjevný důvod ke kácení, ani nejsou zjevné pozitivní přínosy pokácení. 

KŽP nesouhlasí s kácením 7-0-0. 

2. Projekt opravy koryta Stebenky. KŽP nesouhlasí s předloženým projektem od fy. Aquatis, a.s..  

2.1. Navržené řešení je zcela technokratické, zcela mimo zásady revitalizace koryt drobných vodních 

toků.  

2.2. S ohledem na informace, že vlastník (vlastníci) sousedních pozemků jsou ochotni participovat či 

umožnit řešit obnovu koryta i v logické návaznosti na okolní pozemky, doporučuje KŽP projekt 

zcela přepracovat.  

2.3. KŽP doporučuje projektovat v duchu (nebo s využitím) PD fi. VRV (Stebenka – Revitalizace toku) 

z r. 2009. 

2.4. KŽP doporučuje rozšířit zájmové území k revitalizace výše po toku (např. k lyžařskému areálu) a tím 

umožnit likvidaci a následné řešení vysokého stupně (p.č. 3040/4) 
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2.5. KŽP doporučuje řešit revitalizaci spodní části toku nad Ostrovem a Podstránkou méně technicky, 

společně s řešením rekonstrukce přilehlé komunikace a v diskuzi s vlastníky okolních pozemků. 

Usnesení: 7-0-0 

 

 

 

 

 

 

 

 Turnově dne 25. 1. 2018      

          Zapsal: Tomsa 

 


