
Zápis č. 13 
z jednání Komise pro životní prostředí města Turnova 

z května 2020, konané per rollam. 

Přítomní: 
David Schindler 
Jana Svobodová 
Vít Preisler 
Lukáš Bělohradský 

Monika Šilarová 
Irena Holiday 
Iveta Sadecká 
Zbyněk Hruša 

Komise byla usnášeníschopná, hlasování se zúčastnilo 5 členů komise. 

Hosté: 

Jednání vedl: 
David Schindler 

Program: 
1. Zahájení schůze, schválení programu 

2. Káceni - břízy - Nudvojovice 

3. Likvidace plevele ve městě 

4. Různé 

Zápis: 
Adl) Zahájení schůze a schválení programu 

Nepřítomní: 
Jiří Klápště 

Omluveni: 

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 25.5.2020 

Ad2) Kácení - břízy - Nudvojovice 
Jedná se o kácení šesti proschlých nebo úplně suchých bříz bílých v blízkosti vodárny v Nudvojovicích. 

Komise souhlasí s kácením v případě provedení náhradní výsadby listnatými stromy, která bude plynule 

navazovat na kompenzační výsadbu požadovanou při kácení přední části aleje minulý rok. 

Navržené usnesení: 
Komise pro životní prostředí souhlasí s kácením předmětných stromů v případě provedení kompenzační 

výsadby. 
Pro/Proti/Zdržel se - 5/0/0 

Usnesení bylo přijato 
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Ad3) Likvidace plevele ve městě 
KŽP v minulosti požadovala, aby město zavedlo likvidaci plevele horkou párou. Technické služby k tomu 
využily stávající vozidlo (horkou vapku). Jak se ukázalo, ta nedokázala vyvinout dostatečnou teplotu, aby 
plevel zlikvidovala a provoz byl navíc velice nákladný. Technické služby tedy letos pořídily mechani cký 
ka11áč a plevel se nyní likviduj e tím, ručně, horkou vodou a roundupem. 

Od paní Svobodové a ředitele TS pana Preislera byl zaslán materiál, ve kterém TS žádají o schváleni 
používání ekologičtějšího postřiku, který neobsahuje glyfosát, má ovšem nižší účinn ost. Pokud by město 
chtělo jít dále cestou horké páry, musel by být zakoupen speciál ni stroj ( cca 750 000). Ten by měl být během 
příštích měsíců v Turnově prezentován dodavatelskou firmou. 

Navržené usnesení: 
Komise pro životní prostředí bere na vědomí předložené informace k likvidaci plevele a mechu bez glyfosátu 
a souhlasí s použitím totálního herbicidu Beloukha Garden s účinnou látkou kyslinou pelargonovou, který 
neobsahuje glyfosát, na veřejné plochy v Turnově. 
Pro/Proti/Z držel se - 5/0/0 
Usnesení bylo přijato 

Ad4) Různé 
V bodě různé nebyly projednávány žádné body 

Další pravidelná schůze KŽP se bude konat až to dovolí současná sit/ce a bude dostatek 
podkladů. Členové budou o konání konůse včas informováni. ~v 
V Turnově dne 26.5.2020 ..................... '\....( 
Zapsal David Schindler -oavid Schindler 

předseda komise 
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