
 

Zápisnica zo zasadnutia KŽP zo dňa 19. 04. 2017 konaného na MsÚ Stará Turá vo veľkej 

zasadačke. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   1)   Otvorenie 

                    2)   Problematika výrubu drevín v Starej Turej 

                    3)    Riešenie stavebných záležitostí: 

  a) VZN č. 1/2017-Nar., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov      č. 1 

Územného plánu mesta 

 b) Cesta Trávniky 

 c) Úprava povrchu prístupovej komunikácie k RD na Holubyho ulici 

 d) Umiestnenie rýchlo-nabíjacieho stojanu pre elektrické vozidlá 

        4)   Topoľová alej – príprava povolenia 

        5)   Rôzne 

        6)   Záver 

 

            

Bod 1)   

Predseda komisie ŽP Ing. Ivan Durec privítal hostí a prítomných  členov komisie. 

Bod 2) 

Členovia KŽP zhodnotili činnosť subkomisie pre výrub drevín a odporučili rozšíriť počet členov tejto 

subkomisie o dvoch a minimálne  jedného z nich s arboristickým vzdelaním. Ďalej členovia KŽP 

odporučili v Staroturanskom spravodaji zverejniť článok o výsadbe a význame drevín. 

Bod 3) 

K stavebným záležitostiam: VZN č. 1/2017-Nar., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 

č. 1 Územného plánu mesta; Cesta trávniky; Úprava povrchu prístupovej komunikácie k RD na 

Holubyho ulici; Umiestnenie rýchlo-nabíjacieho stojanu pre elektrické vozidlá nemala KŽP 

pripomienky a zobrala ich na vedomie 

Bod 4) 

KŽP ako náhradnú výsadbu za výrub topoľovej aleje vybrala 2 varianty: 

a) dub zimný (letný) – odrastený s priem. kmeňa min. 7 cm v počte  63  ks   

b) dub zimný (letný) – odrastený s priem. kmeňa min. 7 cm v počte  47  ks a gaštan jedlý - 

odrastený v počte  16  ks 

Ako výplňová drevina medzi jednotlivými cieľovými stromami bude breza bradavičnatá v počte 60 ks, 

ktorá bude po čase odstránená. 

Výsadba sa bude realizovať na mieste odstránených topoľov s ohľadom na inžinierske siete. 

Bod 5) 

Členka KŽP pani Mikitová navrhla pri významných drevinách v Starej Turej (napr. platan pri pošte) 

osadiť tabuľky s krátkym popisom o význame a histórii dreviny. 

Bod 6) 

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie. 

 

V Starej Turej 19. 04. 2017 

Zapísala: Mgr. Jarmila Knapová 

       

              .................................................... 

              Ing. Ivan Durec - predseda KŽP 

 

  

           ......................................................... 

           Mgr. Jarmila Knapová - tajomníčka 
    


