
Zápis č. 12
z jednání Komise pro životní prostředí města Turnova 

z dubna 2020, konané per rollam.

Přítomní: Nepřítomní:
Jiří KlápštěDavid Schindler 

Jana Svobodová 
Vít Preisler
Lukáš Bělohradský 
Monika Šilarová Omluveni:
Irena Holiday 
Iveta Sadecká 
Zbyněk Hruša

Komise byla usnášeníschopná

Hosté:

Jednání vedl:
David Schindler

Program:
1. Zahájení schůze, schválení programu

2. Kácení - jedle - Komenského

3. Kácení - smrk - centrum

4. Kácení - modřín - sídliště nádražní

5. Různé

Zápis:
Adl) 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. Jednání komise probíhalo per rollam. Připomínky 
jsou doplněny k jednotlivým bodům. Hlasování probíhalo od 14. do 24.4.2020

Ad21 Kácení - jedle - Komenského
Přesný druh nebyl určen. V žádosti je uvedena obava o pád jedle na blízký hup. Kořenový systém jedle 
mírně narušuje zídku plotu žadatele.
Dle závěrů komise je jedle zdravá, neprosychá. Pouze roste na špatném místě. Možnost vývratu či lomu 
kmene jedince není pravděpodobná. Přesněji by musely určit tahové zkoušky.
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Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí nesouhlasí s kácením předmětného stromu
Pro/Proti/Zdržel se - 4/2/1 
Usnesení bylo přijato

Ad3) Kácení - smrk ztepilý - Vejrichova
Dle žádosti by měl být smrk a přilehlá zeleň odstraněn kvůli výstavbě parkoviště. Za předpokladu, že bude 
smrk pokácen by měla v okolí vzniknout náhradní výsadba. Vzhledem k maximalizaci zpevněných ploch 
komise navrhuje popínavou zeleň na přilehlých budovách a podmiňuje tím souhlas ke kácení.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí souhlasí s kácením předmětného stromu, dojde-li k náhradní výsadbě např. 
popínavé zeleně v bezprostředním okolí stavby.
Pro/Proti/Zdržel se - 4/2/1 
Usnesení bylo přijato

Ad41 Kácení - modřín opadavý - MŠ Slunéčko
Dle žádosti byl strom při minulé vichřici poškozen a hrozí pád větví na chodce. V žádosti je navržena 
kompenzační výsadba lks listnatého nebo jehličnatého stromu.
Komise navrhuje odborné ošetření stromu. Pokud nemá zhoršenou fyziologickou není důvod ke kácení, 
vzhledem k lehce prosychajícímu vršku komise doporučuje odbornou prohlídku stromu.
Dojde-li k pokácení doporučuje komise výsadbu listnatého stromu jako kompenzační výsadby.

Navržené usnesení:
Komise pro životní prostředí nesouhlasí s kácením předmětného stromu a doporučuje ošetření stromu a jeho 
odbornou prohlídku.
Pro/Proti/Zdržel se - 4/2/1 
Usnesení bylo přijato

Ad5í Různé
V bodě různé nebyly projednávány žádné body

Další pravidelná schůze KŽP se bude konat až to dovolí současná situace a bude dostatek 
podkladů. Členové budou o konání komise včas informováni.

V Turnově dne 24.4.2020 
Zapsal David Schindler

předseda komise

2


