
Zápis č. 9
z jednání Komise pro životní prostředí města Turnova 

ze dne 05.12.2019 od 16:00.

Přítomní: (prezenční listina je přílohou zápisu)
David Schindler
Jana Svobodová
Iveta Sadecká
Irena Holiday
Monika Šilarová

Komise projednala body a hlasování proběhlo per rollam. 
Hlasování se zúčastnilo 7 členů z 11.

Hosté:

Jednání vedl:
David Schindler

Program:
1. Zahájení schůze, schválení programu

2. Parametry zadání Revitalizace sídliště Přepeřská a Výšinka

3. Kácení - Smrk u Billy
4. Pozemkové úpravy, smlouva s Agra Český ráj, a.s.

5. Nová budova knihovny

6. Parametry zadání Veřejný prostor za Vesnou

7. Parametry zadání hala TSC a okolí

8. Různé

Zápis:
Adll Zahájení schůze a schválení programu

Nepřítomní:

Omluveni:
Jiří Klápště 
Milena Pekařová 
Zbyněk Báča 
Lukáš Bělohradský 
Zbyněk Hruša 
Vít Preisler
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Jednání komise vedl předseda komise David Schindler. Omluveni viz úvodní stránka. Komise byla řádně 
svolána a nebyla usnášeníschopná, body byly řádně projednány a proběhlo hlasování per rollam, kterého se 
zúčastnilo 7 z 11 členů komise. K minulému zápisu nedorazily žádné připomínky.
Program rozšířený o doplněné body byl schválen.

Ad2) Parametry Zadání revitalizace sídliště Přepeřská a Vvšinka
Komise projednala zadání. Regenerace má za účel navýšit poočet parkovacích míst, provést údržbu zeleně, 
veřejného osvětlení, mobiliáře nebo rozšířit počet míst pro kontejnery na TO. Na sídlišti Výšinka se zřejmě 
parkování rozšíří na úkor zelené plochy směrem k hvězdárně, toto nové parkoviště by mělo dle názoru 
komise být zbudováno z propustných materiálů a mělo by dojít k co nejmenšímu záboru zeleně. Nové i 
stávající parkovací plochy by měly být vhodně doplněny zelení (stromy, štěrkový trávník, popínavky). Na 
sídlišti Přepeřská je otázka jak naložit s prostorem ve vnitrobloku, kde je dožilé hřiště. Na regenerace by 
mohla být získána dotace. Parkování na Výšince by bylo možné řešit vytvořením patra nad parkovištěm 
vedle granátu, to ale není předmětem studie. Na obou sídlištích má zájem o spravování komunitních 
kompostérů spolek ZaZemí, ti by chtěli vybudovat na sídlišti Výšinka i komunitní zahradu pro veřejnost (cca 
2500m2). Komise navrhuje do zadání studie doplnit body viz usnesení.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí projednala materiál Zadání regenerace sídliště Výšinka a Regenerace sídliště 
Přepeřská a navrhuje radě města doplnit do zadání studií body: 2x komunitní kompostéry na obou sídlištích 
(cca 2x 4m2); menší květnaté louky s infotabulemi, hmyzími domky, na okraji území plazníky, úkryty pro 
ježky; ptačí a netopýří budky na vzorstlé stromy či budovy, ovocné stromy (dál od hřišť), led osvětlení s 
omezenou modrou složkou světla, přírodě blízký vodní prvek, více míst pro kontejnery na separovaný odpad, 
workoutové hřiště pro dospělé a seniory, parkovací místa proložená zelení, nové či rekonstruované zpevněné 
plochy z prospustného materiálu (zatravňovací dlaždice, zámková dlažba apod.), okolo parkovacích míst 
pletivo s popínavkami, pracovat v návrhu s dešťovou vodou. Komise doporučuje zvážit vybudování několika 
parkovacích míst pro elektromobily a nabíjecí stanici.
Pro/Proti/Zdržel se - 7/0/0 
Usnesení bylo přijato

Ad3) Kácení - Smrk u Billy, studentská ulice
Dle návrhu byl strom označen za “vhodný pro kácení ze zdravotních důvodů”. Nebylo nijak doloženo. Dle 
protokolu o tahové zkoušce je strom zdravý a má vysokou odolnost vůči vývratu i vůči lomu kmene.
Pěstební opatření budou minimální (pouze pro průchodný profil).
Pro/Proti/Zdržel se - 6/0/1 
Usnesení bylo přijato

Ad4) Pozemkové úpravy, smlouva sAgro Českv ráj, a.s.
Komise si na začátku období vyžádala seznam pozemků ve vlastnictví města vhodných k pozemkovým 
úpravám. Tento seznam byl dodán na podzim. Část pozemků je městem pronajímána společnosti Agra Český 
ráj, a.s. k zemědělské činnosti. Vzhledem k aktualizaci smluv došlo k jednání mezi městem a společností o 
provedení pozemkových úprav na několika těchto pozemcích. Komisi byl doručen podklad se zakreslenými 
pozemky, u kterých Agra souhlasí s pozemkovými úpravami. Na realizaci je možné čerpat dotace z programů 
libereckého kraje či MŽP. Smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, komise by ráda aby byly 
pozemkové úpravy realizovány průběžně na dalších pozemcích. Obě strany si uvědomují přidanou hodnotu 
těchto opatření. Komunitní spolek ZaZemí by měl zájem realizovat menší část výsadby a následné údržby. 
Jelikož se většinou jedná o bývalé meze či polní cesty, které zůstaly zakreslené v katastru, není šířka
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dostatečná k vybudování cest. Realizace by dle názoru komise měla být ve smyslu výsadby ovocných a 
listnatých stromů, keřového patra a bez fyzicky budovaných cest či pěšin.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí souhlasí s předloženým materiálem výsadby a protierozních opatření na 
pozemcích pronajímaných společnosi Agra český ráj a.s., a dalších vhodných pozemcích. Doporučuje RM 
zažádat o dotaci na realizaci v programech MŽP či LK. Část pozemků může být vysazena a udržována 
komunitními spolky. Komise vyžaduje provést výsadbu ovocných a listnatých stromů původních odrůd, 
keřového patra a do budoucna pokračovat v rozšiřování počtu podobných opatření.
Pro/Proti/Zdržel se - 7/0/0 
Usnesení bylo přijato

Ad5) Nová budova knihovny
Komise si vyžádala projednání tohoto materiálu z důvodu doplnění, z pohledu komise, důležitých 
požadavků, aby tyto byly zapracovány do dalších fází projektové dokumentace. Úkolem komise nebylo 
posuzovat vhodnost umístění či urbanistickou nebo logistickou stránku věci. Během realizace by mělo dojít k 
co nejmenšímu kácení a záboru veřejné zeleně. Objekt by měl splňovat ekologické standardy. Nejmenší 
zastavěnou plochu má projekt od studia A69, z návrhu není jasná plocha zpevněných ploch. Největší 
zastavěnou plochu má projekt od Profes Projektu, ten však nabízí největší plochu zelených střech. Komise 
soudí, že zelené střechy nebo rekuperace dešťové vody by měla být u novostaveb a rekonstrukcí 
samozřejmostí.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí projednala bod Nová knihovna a navrhuje, aby při projektování dalších stupňů 
projektové dokumentace byly v projektu zapracovány následující body: Rekuperace dešťové vody a zpětné 
využití i v objektu, vytápění ekologickým způsobem - tepelné čerpadlo/plyn, pasivní standard, zelené 
střechy, v rámci sadovnických úprav část pozemku menší květinová louka s hmyzím domkem, keřové patro a 
ptačí a netopýří budky na stávající zeleň, minimalizace kácení a záboru zeleně zpevněnými plochami, 
zpevněné plochy z propustného materiálu, prostor pro nádoby na separovaný odpad, umožnit odběr 
nepotřebných knih od občanů (jejich využití či recyklace), stojany na kola.
Pro/Proti/Zdržel se - 7/0/0 
Usnesení bylo přijato

Ad6) Parametry Zadání Veřejný prostor za Vesnou
Část radních změnila názor a rozhodla se ustoupit od realizace parkoviště za Vesnou a rozhodla se část 
prostoru poskytnou škole a část přebudovat na klidovou zónu.
Z diskuse: Mělo by dojít k co nejmenšímu záboru zpevněných ploch a měly by být z propustného materiálu, 
vodní prvek se nevmístí, realizovat pitko. Na školní části by měly být ovocné stromy pro podporu programu 
„ovoce do škol“, škola by měla mít dostatečné prostory pro umožnění výuky pěstitelských prací, budou-li 
budovány objekty, dešťová voda by měla být jímána. V klidové zóně poblíž laviček osadit chytrou lampu 
umožňující nabíjení elektroniky. Vzhledem k blízkosti školní zahrady by funkce WiFi v pouliční lampě být 
neměla. Osvětlení by mělo být z led svítidel s omezenou modrou složkou. V minulosti byla komisi 
předložena již hotová studie, ze které by měla nová studie vycházet. Hrací prvky by měly být v minimální 
míře, vzhledem k velkému hřišti v parku u letního kina. Měl by být zřízen veřejný kompost pro občany, který 
budou v rámci výuky spravovat žáci. Komise materiál projednala a sepsala body k doplnění do zadní studie.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí projednala materiál Zadání studie na Řešení veřejného prostoru mezi ZŠ 28. 
října a Vesnou a podporuje přeměnu prostoru na klidovou zónu a prostor pro školní hřiště a pro pěstební a 
mineralogickou výuku. Komise žádá doplnění následujících bodů: Minimalizace zpevněných ploch a použití
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propustného materiálu, pitko, komunitní kompost pro školu i veřejnost ve správě školy, dostatečný prostor 
pro pěstitelské práce a ovocné stromy - Ovoce do škol, veřejné osvětlení z LED svítidel s omezenou modrou 
složkou světla, lampa v blízkosti laviček umožňující nabíjení drobné elektroniky, jímání dešťové vody z 
nových objektů s přepadem do zasakovacího objektu, malé nádoby na tříděný odpad, stojan na kola. Komise 
doporučuje vycházet ze studie již předložené školou.
Pro/Proti/Zdržel se - 6/1/0 
Usnesení bylo přijato

Ad71 Parametry zadání Hala TSC
Jedná se v podstatě o 4 samostatné ale na sobě závislé akce.

a. ) Rozšíření haly, zprújezdnění ulic Alešova + Brigádnická, sadovnické úpravy
Dojde ke zbourání haly TSC a bude vystavěna nová, větší. Ulice Alešova a Brigádnická budou legálně 
propojeny (s prvky omezujícími rychlost).

Zadání studie haly:
Cbjekt haly: by měl být v ekologickém standardu - fotovoltaika, zelená střecha, zelené stěny (objekt 
haly bude buď šedá levná krabice nebo architektonické dílo, je výhodnější postavit šedou krabici a 
tu schovat za zeleň, rekuperace déšť. Vody.
Exteriéry: venkovní led osvětlení, prostor pro separovaný odpad je řešen v zadání, minimalizace 
zpevněných ploch a jejich propustnost, úschovna kol (řešeno) v kooperaci s učňákem,

b. l Hřiště Duhová energie
Hřiště je v dožilém stavu. Mělo by dojít k jeho rekonstrukci a na jeho ploše bude dočasně 
vystavěna nafukovací hala, která nahradí halu TSC po dobu její stavby.
Buď dojde k rekonstrukci ve stávajícím místě, nebo se hřiště přesune dovnitř atletického oválu 
pod TSC.
Pokud se hřiště přesune dovnitř oválu, bude moci být prostor po něm využit pro parkovací místa u 
haly (dlouhodobě nedostatečné, parkuje se i na zeleni a při studii se budou hledat plochy kam rozšířit 
parkování) a uvolní se prostor pro výhledové rozšíření ZŠ Alešova. Nafukovací hala uvnitř oválu 
bude díky umístění oválu pod břehem u dálnice „schovaná". Bohužel dojde k záboru zeleně uvnitř 
atletického oválu.

c. l Adetický ovál
Dojde k rekonstrukci povrchu.
V případě vybudování hřiště a haly uvnitř oválu doporučuje komise jímání dešťové vody a 
využití na zálivku s přepadem do zasaku/potoka (nyní je pro údržbu zeleně vybudovaný vrt)

d. l Nové hřiště ve studentské
Mělo by vzniknout na zelené ploše vedle pekárny. Mělo by se jednat o moderní, soudobé sportovní 
hřiště doplněné o prvky parkourové hřiště, případně skate parku pro koloběžky, které by částečně 
mohlo nahradit hřiště Duhové energie. Součástí hřiště by měl být mobiliář - lavičky, odpadkové 
koše, pitko a veřejné osvětlení. Povrch hřiště by měl být umělý s minimálními náklady na údržbu. 
Hřiště by nemělo být oplocené a osvětlené. Hřiště by mělo být vhodně zakomponované do zeleně.
V okolí se nachází několik dalších hřišť, zelená plocha je využívána občany například k venčení. Na 
plochu se také vztahuje restituční kauza. Názory komise se liší..., může zde místo hřiště vzniknout 
parkoviště, jedná se o další zábor zelené plochy.

Navržená usnesení
6a.) Komise pro životní prostředí projednala zadávací podmínky záměru rozšíření haly TSC a požaduje aby 
ve studii nové haly bylo uvažováno se zelenými střechami, rekuperací dešťové vody, fotovoltaickými panely 
a zeleným pláštěm. U exteriérů doporučuje komise rozšířit parkování na část hřiště duhové energie, 
minimalizovat nové zpevněné plochy a navrhnout je z propustného materiálu, v rámci sadovnických úprav 
pak komise doporučuje provést výsadbu listnatých stromů.
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Pro/Proti/Zdržel se - 7/0/0 
Usnesení bylo přijato

6b.) Komise pro životní prostředí doporučuje vystavět hřiště v nové poloze uvnitř atletického oválu, 
vzhledem k budoucímu rozšíření ZŠ, nutnému rozšíření parkovacích ploch a minimalizaci záboru zeleně 
okolo TSC.
Pro/Proti/Z držel se - 7/0/0 
Usnesení bylo přijato

6c.) Komise pro životní prostředí navrhuje v rámci rekonstrukce atletického oválu jímat dešťové vody ze 
zpevněných ploch a využít je pro zálivku zeleně.
Pro/Proti/Zdržel se - 7/0/0 
Usnesení bylo přijato

6d.) Komise pro životní prostředí nesouhlasí s výstavbou nového hřiště ve Studentské ulici u pekárny. 
Důvodem je těsná blízkost několika hřišť a zábor veřejností využívané zeleně.
Pro/Proti/Zdržel se - 5/1/1 
Usnesení nebylo přijato

Ad8) Různé
V b různé nebyly projednávány žádné body 

Jednání bylo ukončeno v 18:30

Další pravidelná schůze KŽP se bude konat 09.01.2020 od 16:00 v zasedací místnosti č.215 
městského úřadu Tůrnov.

V Turnově dne 12.12.2019 
Zapsal David Schindler

David Schindler 
předseda komise

Přílohy:
Prezenční listina
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Prezenční listina
Komise pro životní prostředí města Tlirnov
2018/2019

Dne:
Kde:

v

c. Jméno Příjemní Účast
1. David Schindler K
2. Ing. Jiří Klápště 0
3. Mgr. Jana Svobodová .X

4. Lukáš Bělohradský o
5. Zbyněk Hrůša 0
a—-----—1 cl cZid JL-LJ-Hlt: jTvtirV u

7. Bc. Zbyněk Báča 0
8. Iveta Sadecká X ]
9.

v
Ing. Monika Silarová X 1

10. Mgr. Vít Preisler 0 1
11. Irena Holiday Zlí

L

Podpis
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X = přítomen 
N = nepřítomen 
O = omluven

Kontrola: David Schindler

Ověřil(a):




