
Zápis č. 7
z jednání Komise pro životní prostředí města Turnova 

ze dne 06.06.2019 od 16:00.

Přítomní: (prezenční listina je přílohou zápisu) 
David Schindler 
Jiří Klápště

Nepřítomní:
Tereza Tomešková 
Iveta Sadecká

Omluveni:
Vít Preisler 
Milena Pekařová 
Zbyněk Báča 
Lukáš Bělohradský 
Monika Šilarová 
Irena Holiday 
Jana Svobodová 
Zbyněk Hruša

Komise NEBYLA usnášeníschopná. K projednávání kácení byla přijata doporučení 

Hosté:

Jednání vedl:
David Schindler

Program:
1. Zahájení schůze, schválení programu, omezení rozhodování komise o kácení

2. Kácení - Mariánský hřbitov - souše

3. Kácení - Telecom

4. Kácení - Metelkovy sady

5. Kácení - Hasiči Luka

6. Kácení - Autobusové nádraží

7. Kácení - pod halou TSC

8. Různé

Zápis:
Ad 1J Zahájení schůze a schválení programu
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Jednání komise vedl předseda komise David Schindler. Omluveni viz úvodní stránka. Komise byla řádně 
svolána a byla usnášeníschopná. K minulému zápisu nedorazily žádné připomínky.
Program byl vzat na vědomí.
Komise dále souhlasí s návrhem Ing. Hany Malé, OŽP, aby nadále nebyly komisi zasílány k posouzení 
zcela suché stromy.

Ad2) Místní šetření - Kácení - Mariánský hřbitov
Jedná se o zcela suché stromy - lx bříza bílá, lx borovice lesní, 15x modřín opadavý

Doporučení:
Komise pro životní prostředí doporučuje kácení předmětných stromů. Zcela suché stromy nadále 
nebudou podléhat posouzení komise.

Ad3) Místní šetření - Kácení - Přeložka ČEZ Telecom
Komise pro životní prostředí při místním šetření zjistila dle doložené projektové dokumentace, že se jedná o 
kácení 2x jalovec obecný, lx bříza bílá, lx smrk ztepilý. Komisi nebyly dodány obvody kmene. Souhlas s 
kácením se zřejmě týká pouze břízy bílé.

Doporučení:
Komise na základě místního šetření doporuěuje kácení předmětných stromů.

Ad4) Místní šetření - Kácení - Metelkovy sady
Společně s podklady ke kácení buku lesního na ppč. 2807 kú. Turnov byl komisi doručen i protokol o tahové 
zkoušce. Z něj jasně vyplývá nízká odolnost vůči zlomu kmene. Strom má odumírající korunu a pěstební 
opatření nejsou s výhledovou perspektivou možná.
Pan Klápště navrhuje ponechat cca 5m vysoké torzo stromu v původní poloze jako přírodní biotop pro 
drobné živočichy s osvětovou tabulkou a doplnit alej o novou výsadbu.

Doporučení:
Komise na základě místního šetření doporuěuje kácení buku lesního na ppě. 2807 kú. Turnov a 
navrhuje ponechat cca 5m vysoký kmen jako přírodní biotop pro drobné živočichy doplněný o 
informační/ osvětovou tabulku.

Ad5) Místní šetření - kácení - Hasiči na Lukách
Společně s podklady ke kácení smrku ztepilého vedle budovy hasičů Turnov na ppě. 328/1 kú. Turnov byl 
komisi doručen i protokol o tahové zkoušce. Z něj vyplývá, že jedinec je odolný vůči zlomu kmene, nicméně 
jsou nutná pěstební opatření, která by vzhledem k průběžnému kmenu až k vrcholu koruny měla za následek 
trvalé poškození a následný úhyn.

Navrhované usnesení
Komise pro životní prostředí s ohledem na výsledky tahových zkoušek doporučuje kácení smrku 
ztepilého na ppč. 328/1 kú. Turnov.

Ad6) Místní šetření - Kácení - Autobusové nádraží/náplavka
Jedná se o zcela suché stromy - 2x smrk ztepilý - v aleji podél příjezdové silnice k autobusovému nádraží, 
ppč. 2758/5 kú. Turnov
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Doporučení:
Komise pro životní prostředí doporučuje kácení předmětných stromů. Zcela suché stromy nadále 
nebudou podléhat posouzení komise.

Ad7) Místní šetření - Kácení - pod halou TSC
Dodatečně byly komisi doručeny k posouzení dva zcela suché stromy - javor klen ppč. 2546/16 a bříza b 
2546/1, oboje kú. Turnov.
Komise zde neprováděla místní šetření.

Doporučení:
Komise pro životní prostředí doporučuje kácení předmětných stromů. Zcela suché stromy nadále 
nebudou podléhat posouzení komise.

Ad8) Různé
V bodu různé nebyl projednáván žádný bod.

Jednání bylo ukončeno v 18:00

Další pravidelná schůze KŽP se bude konat 05.09.2019 od 16:00 v zasedací místnosti č.215 
městského úřadu Turnov.

V Turnově dne 10.06.2019 
Zapsal David Schindler

předseda komise

Přílohy:
Prezenční listina
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