
Zápis č. 6
z jednání Komise pro životní prostředí města Tlirnova 

ze dne 04.04.2019 od 16:00.

Přítomní: (prezenční listina je přílohou zápisu)
David Schindler
Jana Svobodová
Irena Holiday
Zbyněk Hruša
Iveta Sadecká
Vít Preisler

Nepřítomní:
Tereza Tomešková

Omluveni:
Jiří Klápště 
Milena Pekařová 
Zbyněk Báča 
Lukáš Bělohradský 
Monika Šilarová

Komise NEBYLA usnášeníschopná. K projednávání kácení byla přijata doporučení a bod č.5 
byl hlasován per rollam.

Hosté:

Jednání vedl:
David Schindler

Program:
1. Zahájení schůze a schválení programu

2. Kácení - Pelešany hřbitov

3. Kácení - Valdštejn

4. Kácení - 1. máje, hřiště TSC
5. Zahrada za Vesnou - ZŠ 28. října

6. Kácení - Bukovina

7. Kácení - Metelkovy sady

8. Různé

Zápis:
Adlí Zahájení schůze a schválení programu
Jednání komise vedl předseda komise David Schindler. Omluveni byli Jiří Klápště, Lukáš Bělohradský, 
Zbyněk Báča, Milena Pekařová a Monika Šilarová. Komise byla řádně svolána a byla usnášeníschopná. K 
minulému zápisu nedorazily žádné připomínky.
Program byl vzat na vědomí
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Ad21 Místní šetření - Kácení - Pelešanv hřbitov
Místního šetření se zúčastnilo 6 členů komise. Zerav řasnatý o obvodu kmene 147cm stojí v těsné blízkosti 
náhrobků a zastiňuje novou výsadbu. Jelikož je strom uschlý, je navrženo jeho pokácení.

Doporučení:
Komise na základě místního šetření doporučuje pokácení zeravu řasnatého na ppč. 837/4, k.ú. Mašov 
u Tůmova. Strom je suchý, omezuje okolní novou výsadbu.

Ad3) Místní šetření - Kácení - Valdštejn
Místního šetření se zúčastnilo 6 členů komise. Borovice lesní o obvodu kmene cca 120cm stojí na okraji 
skalního masivu v blízkosti hradeb hradu Valdštejn. Strom vzhledem ke své pozici a směru převládajících 
větrů neohrožuje bezpečnost osob ani majetku.

Doporučení:
Komise na základě místního šetření nedoporučuje pokácení borovice lesní na ppč. 688/3, k.ú. Mašov u 
Turnova. Strom má pevný kořenový systém a proti poryvům převládajících větrů je krytý hradbami 
hradu a jeho zdravotní stav je dobrý.

Ad41 Místní šetření - Kácení - 1. Máie
Místního šetření se zúčastnilo 6 členů komise. Žádost o kácení 5 topolů osiky na ppč. 2546/1, k.ú. Turnov 
byla z důvodu znečištění přilehlé parcely spadaným listím, jehnědami a alergickými reakcemi v období 
kvetu. Při místním šetření bylo zjištěno, že v případě stromu č.l se nejedná o dvojkmen ale dva solitéry. U 
těchto šesti stromů (obvody kmene 128, 125, 125, 106, 94 a 95cm) komise neshledala důvod, proč by se 
měly kácet. Zdravotní stav stromů je dobrý, kořenový systém není poškozený.

Doporučení:
Komise na základě místního šetření nedoporučuje pokácení šesti topolů osik na ppč. 2546/1, k.ú. 
Túrnov. Stromy mají dobrý zdravotní stav a jsou perspektivní. Budou potřeba drobná pěstební 
opatření.

Ad5) Zahrada za Vesnou - ZŠ 28. říina
Mgr. Jaromírem Fričem, ředitelem ZŠ 28. října, byla doručena žádost o projednání bodu v komisi pro 

životní prostředí. Jedná se o travnatou plochu mezi Vesnou a základní školou, kterou by škola chtěla získat 
do užívání, ta by zároveň zůstala přístupná pro veřejnost. Město tuto plochu koupilo za účelem vybudování 
parkoviště. Na podzim r. 2018 se proti záměru zvedla nevole ze strany rodičů dětí navštěvujících školu a 
dalších občanů. Následně byla vypracována studie na eventuální využití pozemku. Prostor by byl přístupný 
pro veřejnost, byla by zde zachována zeleň, doplněn mobiliář. Škola by zde měla také hřiště a prostor pro 
pěstitelské práce a venkovní výuku. Bylo by zde možné pořádat akce pro veřejnost, venkovní expozice či 
spolupráce s Geoparkem Unesco - Česká ráj a dalšími. Získání zahrady je také důležitým krokem pro to, aby 
škola mohla být zařazena do projektu Zdravá škola. Škola by na celém projektu spolupracovala se spolkem 
ZaZemí, z.s.

Naproti tomu minulé zastupitelstvo odhlasovalo koupi pozemku za nemalé finanční prostředky za účelem 
vybudování parkoviště, jelikož v centru Turnova je velký nedostatek parkovacích míst. Vlna nevole se 
zvedla pozdě a účelně před komunálními volbami na podzim r. 2018. Do té doby bylo domluvené využívání 
pruhu zeleně směrem k ulici 5. května školou. Stavební řízení na vybudování parkoviště je ve stádiu 
územního rozhodnutí.
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Na závěr bylo zmíněno, že komise by měla o záměru rozhodovat čistě z pohledu komise pro životní 
prostředí.
Jelikož komise nebyla usnášeníschopná, proběhlo hlasování o usnesení per rollam. Hlasování se do uzávěrky 
hlasování zúčastnilo 9 členů komise.

Navrhované usnesení
Komise pro životní prostředí doporučuje RM zvážit změnu záměru na využití plochy za Vesnou - 
místo parkoviště využít plochu pro potřeby Základní školy Tbrnov, 28. října, příspěvková organizace.

Per rollam (Pro/proti/zdržel se) - (7/1/1)

Ad61 Místní šetření - Kácení - Bukovina
Místního šetření se zúčastnilo 6 členů komise. Žádost o kácení smrku ztepilého o obvodu kmene 95cm na 
ppč. 819/1 v k.ú. Bukovina u Turnova. V těsné blízkosti stromu probíhá výstavba RD, větvě ve spodní části 
během výstavby následně utrpí a budou muset být odstraněny i vzhledem k budoucímu používání stavby, 
blízko stromu se navíc nachází nadzemní vedení VN. V žádosti je zmíněný keř neznámého druhu, který roste 
v těsné blízkosti stromu. Jedná se o zvláště chráněný tis červený, jehož velká část je díky předmětnému 
stromu neprosperující. Komise se shodla, že by strom měl být pokácen a mělo by dojít ke snaze o zachránění 
tisu. Komise také navrhuje zvážit použití stromu jako vánočního na náměstí.

Doporučení:
Komise na základě místního šetření doporučuje pokácení smrku ztepilého na ppč. 819/1 v k.ú. 
Bukovina u Ttirnova. Strom bude vžstavbou novostavby RD poškozen a zároveň omezuje v těsné 
blízkosti stojící tis červený. Komise doporučuje, aby byla provedena opatření k záchraně a prosperitě 
tisu. Zároveň navrhuje zvážit použití předmětného stromu jako vánočního na náměstí Českého ráje.

Ad7í Místní šetření - Kácení - Metelkovv sadv
Jedná se o návrh na kácení 10 stromů v Metelkových sadech. Doporučení komise jsou ke každému stromu 
jednotlivě.

č. 169 - Douglaska tisolistá (204cm). Komise neshledala, že by byl strom napadený škůdci, Z hlediska 
komise pro životní prostředí je strom perspektivní a komise nedoporučuje jeho kácení, je-li obava z 
vyvrácení, doporučuje komise tahové zkoušky.

č. 259 - Douglaska tisolistá (192cm). Z pohledu komise pro životní prostředí je strom perspektivní a jeho 
zdravotní stav je dobrý. Komise nedoporučuje jeho kácení, je-li obava z vyvrácení, doporučuje komise 
tahové zkoušky.

č. 140 - smrk pichlavý (91cm). Komise doporučuje kácení předmětného stromu

č. 137 - smrk pichlavý (80cm). Strom je mírně vykloněný, vyklonění nicméně růstem srovnal. Nevykazuje 
napadení škůdci a komise neshledala důvod ke kácení stromu. Komise nedoporučuje kácení předmětného 
stromu, je-li obava z vyvrácení, doporučuje komise tahové zkoušky.

č. 132 - douglaska tisolistá (123cm). Strom nevykazuje známky napadení hnědákem, je perspektivní a dobře 
rostlý. Jeho zdravotní stav se jeví dobrý. Komise nedoporučuje kácení předmětného stromu, je-li obava z 
vyvrácení, doporučuje komise tahové zkoušky.

č. 124- modřín opadavý (182cm). Komise doporučuje kácení předmětného stromu.
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č. 186 - javor klen (151cm). Strom má špatný zdravotní stav, je proschlý a neperspektivní. Komise 
doporučuje kácení předmětného stromu.

č. 196 - dub letní (242cm). Strom se v horní části dělí do dvou korun. Jedna je proschlá, druhá perspektivní. 
Komise nevidí důvod pro kácení stromu. Komise nedoporučuje kácení stromu a doporučuje provést 
pěstební opatření. Zároveň komise důrazně upozorňuje, že odstraněním stromu by došlo k ohrožení 
vedle stojících stromů (č. 12 a č. 14), které by byly náhle vystaveny poryvům větru, na který nejsou 
zvyklé a rostlé.

č. 195 - javor mléč (123cm). Strom je vzhledem k odlomené vrchní části kmene náchylný k napadení škůdci 
a je neperspektivní. Komise doporučuje pokácení předmětného stromu.

č. 190 - bříza bílá (167cm). Strom napadený bělokazem březovým. Neperspektivní. Komise doporučuje 
kácení předmětného stromu.

Komise důrazně upozorňuje na situace, kdy neuváženým kácením stromů dochází k rychlé degradaci 
okolních stromů. Stromy rostou v souladu s okolními a když dojde k jejich pokácení, zbylé stromy se 
nedokáží vypořádat s poryvy větru, na které do té doby nebyly zvyklé a tudíž rostlé. Může také dojít k 
napadení korní spálou vinou náhlého náporu slunce tam, kde dříve jiný strom stínil, nebo jinými 
škůdci a nemocemi. Dalším neuváženým kácením může docházet k eskalaci problémů s vyvracením 
stromů nebo zhoršením jejich zdravotního stavu.

Ad41 Různé
V bodu různé nebyl projednáván žádný bod.

Jednání bylo ukončeno v 18:30

Další pravidelná schůze KŽP se bude konat 02.05.2019 od 16:00 v zasedací místnosti č.215 
městského úřadu Turnov.

V Turnově dne 04.04.2019 
Zapsal David Schindler

/ />-zJL~
David Schindleí 
předseda komise

Přílohy:
Prezenční listina
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