
Zápis č. 11
z jednání Komise pro životní prostředí města Turnova 

ze dne 12.02.2020 od 16:00.

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

Nepřítomní:
Jiří Klápště

Omluveni:
Monika Šilarová 
Zbyněk Báča

Komise byla usnášeníschopná

Hosté:
p. Krejčiřík, Ing. Tomáš Hocke 
Jednání vedl:
David Schindler

Program:
1. Zahájení schůze, schválení programu

2. Prezentace p. Krejčiřík - vegetační úpravy parku u letního kina

3. Projekt revitalizace koryta Stebenky

4. Kácení - Jedle - Komenského

5. Různé

Zápis:
Adlí Zahájení schůze a schválení programu
Jednání komise vedl předseda komise David Schindler. Omluveni viz úvodní stránka. Komise byla řádně 
svolána a byla usnášeníschopná. Program byl schválen

Ad21 Prezentace vegetačních úprav parku u letního kina
Proměnu horní části parku u letního kina již komise projednávala. Nyní byly panem Krejčiříkem 
prezentovány sadovnické a vegetační úpravy celého parku. Postupně dojde k odstranění 20 suchých a 
napadených stromů, pěstebním úpravám stávajících a výsadbě 53 nových stromů. Tyto zásahy budou řešeny 
v rámci samostatného místního šetření komise. Ve spodní části parku budou vysazeny jabloně, je navržena 
odrůda s malými plody, které budou zdrojem potravy pro ptactvo i v zimním období, namísto tradičních 
odrůd. Komise tento návrh vítá. U zkratky od kamenářského domu vznikne expozice Geoparku. V místě, kde 
bude k parku připojena knihovna, budou vysazeny lísky. Největší proměnou projde severní části parku, kde 
bude od plotu žluté ponorky až k Pachově huti podél plotu vysazen pás trvalek. Tento pás je uvažován až ke
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schodišti vedoucímu ke vstupu do letního kina. Pás by v tomto místě měl sloužit k oddělení parku od 
automobilového provozu ve Skálově ulici. Bylo zmíněno, že by došlo k optickému uzavření parku pro 
chodce a mohlo by dojít k upozadění mobiliáře v této části parku. O umístění záhonu bude tedy rozhodnuto v 
pozdější fázi. Celý projekt je koordinován s ateliérem AND, který řeší celkovou úpravu horní části parku. 
Byly navrhnuty dvě varianty řešení koutu za rododendrony. Ty se nebudou odstraňovat ale dojde buď k 
posunutí plotu před ně nebo otevření prostoru ze strany stávajícího plotu. Obě varianty jsou nyní 
projednávány. Budova toalet letního kina bude zakryta popínavkami. V rámci úprav cest by mělo dojít i k 
rekultivaci trávníků. Bude nutné řešit závlahu celého parku a vyřešit problematiku absence veřejných toalet v 
parku.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí souhlasí s návrhem úprav zeleně v parku u letního kina bez výhrad.
Pro/Proti/Zdržel se - 8/0/0 
Usnesení bylo přijato

Ad3) Projekt revitalizace koryta Stebenkv
Záměr projektu již komise v minulosti projednávala. Díky vstřícnému přístupu Povodí Labe bylo dohodnuto, 
že na náklady města bude zpracována projektová dokumentace přírodě blízké revitalizace koryta Stebenky v 
úseku od přemostění u Střelnice do struh, téměř k lyžařské sjezdovce. V rámci projektu se počítá s 
rozvolněním toku, odstranění betonových prahů a stupňů a jejich nahrazení kamennými stupni, čímž dojde k 
migračnímu zprůchodnění toku. Poslední překážkou pak zůstává velký stupeň u skautského ostrova, kde 
Stebenka ústí do Jizery, tam jsou ale složité majetkoprávní vztahy. Břehy budou v celé délce opraveny a 
místy zpevněny balvany. U Střelnice se uvažuje s rozvolněním toku a vytvořením několika vstupů a berm. 
Realizace těchto závisí na vyřešení majetkových vztahů. Další vstup k toku se plánuje v místě mostku za 
smuteční síní. Následuje několik dalších stupňů a betonových prahů, které budou odstraněny a nahrazeny 
kamennými skluzy. Koryto bude mírně rozvolněno a osazeno solitérními kameny. V místě posledního, 
největšího stupně, který sloužíval k náhonu do bývalých sádek, je plánováno jeho obejití migračně 
prostupným skluzem a v ploše za stupněm bude vybudována přírodní vodní plocha. Koryto bude poté 
rozvolněno do meandrů v ploše louky doplněnými o solitérní tůně. Největší stupeň by měl dle návrhu zůstat 
zachován pro pokrytí případných větších průtoků vody. Technické provedení tohoto bude řešeno v dalších 
fázích projektové dokumentace.
Komise celý projekt hodnotí kladně. Pan Preisler zdůraznil, že tůně nesmí být průtočné, aby bylo umožněno 
rozmnožování obojživelníků. Paní Svobodová upozornila na majetkové stavy v části u Střelnice, na jejichž 
výsledku závisí rozsah výsledné realizace. Vzhledem k tomu, že budou ještě jednotlivé části projektu řešeny 
a doplňovány, požaduje komise aby byla s budoucím vývojem seznamována.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí souhlasí s navrženým řešením úpravy toku Stebenky a požaduje předložení 
projektu v případě změn.
Pro/Proti/Zdržel se - 8/0/0 
Usnesení bylo přijato

Ad41 Kácení - Jedle - Komenského
Vzhledem k časové náročnosti předchozích bodů komise tento bod komise nestihla projednat. Po doplnění 
podkladů bude řešeno na místním šetření při dalším jednání komise.

Ad5) Různé
V bodě různé nebyly projednávány žádné body
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Jednání bylo ukončeno v 17:40

Další pravidelná schůze KŽP se bude konat 05.03.2020 od 16:00 v zasedací místnosti č.215
městského úřadu Tůrnov.

V Turnově dne 12.02.2020 
Zapsal David Schindler DaviďŠchindler 

předseda komise
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