
Zápis č. 8
z jednání Komise pro životní prostředí města Tlirnova 

ze dne 10.10.2019 od 16:00.

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

Nepřítomní:
Tereza Tomešková

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

Komise nebyla usnášeníschopná. K projednávání kácení byla přijata doporučení

Hosté:

Jednání vedl:
David Schindler

Program:
1. Zahájení schůze, schválení programu
2. Kácení - Douglaska ZŠ Mašov

3. Kácení - Jasany Vazovec

4. Kácení - Fučíkova sjezd
5. Kácení - Lípy ZŠ Alešova

6. Kácení - Borovice Žlutá ponorka

7. Různé

Zápis:
Adll Zahájení schůze a schválení programu
Jednání komise vedl předseda komise David Schindler. Omluveni viz úvodní stránka. Komise byla řádně 
svolána a nebyla usnášeníschopná, k bodům byla přijata doporučení. K minulému zápisu nedorazily žádné 
připomínky.
Program byl vzat na vědomí.
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Ad2) Místní šetření - Kácení - ZŠ Mašov
Místním šetřením bylo zjištěno, že strom je naprosto zdravý a prosperující.

Doporučení:
Vzhledem k přímé kolizi s budovanou přístavbou ZŠ komise pro životní prostředí souhlasí s kácením 
předmětného stromu a doporučuje náhradní výsadbu.

Ad3í Místní šetření - Kácení - Vazovec
Komise pro životní prostředí při místním šetření zjistila, že všechny stromy jsou napadeny škůdci. Během 
dvou let bude nutné pokácet i třetí zbývající jasan, který je na soukromém pozemku.

Doporučení:
Komise na základě místního šetření souhlasí s kácením 2ks jasanů na ppč 463/1 kú. Malý rohozec. 

Ad4í Místní šetření - Kácení - Sjezd Fučíkova ulice
Komise pro životní prostředí se při místním šetření seznámila s oblastí projektovaného sjezdu. Podkladem 
byl Dendrologický průzkum zpracovaný Ing. Jiřím Bednářem pro společnost Valbek, spol. s.r.o. Z průzkumu 
vyplývá, že bude třeba pokácet celkem 29 stromů (borovice lesní, smrky ztepilé a jedna třešeň ptačí).

Doporučení:
Komise na základě místního šetření vzhledem k přímé kolizi s projektovaným sjezdem souhlasí s 
kácením předmětných stromů.

Ad5í Místní šetření - kácení - ZŠ Alešova
Žadatel žádá o pokácení 4ks Lip srdčitých, které jsou v blízkosti ZŠ Alešova směrem z jižní strany. V žádosti 
je uvedeno, že stromy stíní a hrozí jejich pád na budovu.

Doporučení
Komise nesouhlasí s kácením předmětných stromů. Komise pro životní prostředí při místním šetření 
zjistila, že stromy jsou naprosto zdravé a ve čtveřici tvoří kompaktní skupenství. Jejich poloha na jižní 
fasádě v horkých dnech zajišťuje potřebné stínění, zabraňuje přehřívání budovy a v zimních měsících 
při opadu listí naopak slunci nebrání. Vzhledem k vitalitě vyvrácení při silných poryvech větru 
nehrozí, stejně tak nehrozí lom. Panuje-li obava z vývratu či lomu, doporučuje komise provedení 
tahových zkoušek. Jeden ze stromů je lehce poškozen korní spálou, komise doporučuje ošetření 
fungicidním nátěrem.

Ad6í Místní šetření - Kácení - Žlutá ponorka
Jedná se o borovici poškozenou stavebními pracemi na zahradě Žluté ponorky.

Doporučení:
Komise pro životní prostředí doporučuje kácení předmětného stromu za podmínky provedení 
náhradní výsadby listnatého stromu.

Ad7) Místní šetření - Kácení - Různé
Při místním šetření u ZŠ Alešova byly objeveny 3 napadené břízy vhodné ke kácení. Paní Svodobová 
projedná s paní Malou.
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Jednání bylo ukončeno v 17:30

Další pravidelná schůze KŽP se bude konat 07.11.2019 od 16:00 v zasedací místnosti č.215 
městského úřadu Tůrnov.

V Turnově dne 10.10.2019 
Zapsal David Schindler
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David
předseda komise

Přílohy:
Prezenční listina
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