
Zápis ze 4. jednání komise životního prostředí ze dne 17.6.2019. 
Zasedací místnost Městského úřadu Červený Kostelec. 

Jednání bylo zahájeno v 16 hodin. 

 
Přítomní členové: Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Jiří Duroň, Vladislav Kmoch, Petr Pacák, Pavel Plíštil, 

Antonín Šlechta 
Omluvili se: Mgr. Petr Kafka, Richard Kosinka, Tomáš Matyska, Ing. Jan Staněk 
Neomluvil se: Adam Čepelka 
Tajemník komise: Štěpán Křeček 
Pověřený člen rady: Jiří Regner – omluvil se 
viz též: Listina přítomných 
 
Pozvánka na jednání komise byla odeslána všem členům komise dne 31.5.2019 pod č.j.: 03605/2019/VYST.  
Podklady pro jednání komise byly odeslány všem členům komise dne 10.6.2019, 
a jsou také uloženy u Městského úřadu Červený Kostelec, odboru výstavby a životního prostředí. 
 
Zahájení a schválení programu: 
 
Předsedkyně komise Ing. Škodová zahájila jednání a konstatovala, že komise je usnášeníschopná. Byl schválen následující 
program: 
 

1. Jednací řád komisí rady města ze dne 29.4.2019. 
2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
3. Odpadové hospodářství města. 
4. Strategie rozvoje zeleně v Červeném Kostelci. 
5. Komplexní posouzení stavu dřevin na území města 2019. 
6. Povodňová prohlídka vodních toků Olešnice a Červený potok. 
7. Návrhy úprav náměstí T. G. Masaryka v Červeném Kostelci. 
8. Územní studie krajiny území obce s rozšířenou působností Náchod. 
9. Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený  

Kostelec 
10. Různé. 

  
Usnesení č. 2019/4/1: Komise schvaluje předložený program jednání komise životního prostředí. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
1. Jednací řád komisí rady města ze dne 29.4.2019. 
Členové komise byli seznámeni s novým jednací řádem komisí RM, který je platný ode dne 29.4.2019. 
 
Usnesení č. 2019/4/2: komise bere na vědomí jednací řád komisí RM ze dne 29.4.2019. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
Předchozí jednání komise se uskutečnilo 8.4.2019. Jednalo se o jednání, kdy ještě neplatil nový jednací řád komisí. RM 
projednala informace z jednání komise ze dne 8.4.2019 na své schůzi dne 29.4.2019 a vzala je na vědomí usnesením č. R-
2019/9/16. Komise uvádí, že o vhodných lokalitách pro novou výsadbu dřevin na veřejných prostranstvích města se 
diskutovalo již na předchozích jednáních komise, jsou to např. lokalita Lány, Olešnice u bramborárny, Olešnice v Koutě, 
Končiny (nad rybníkem Čermák), Stolín. Dále upozorňuje, že je nutné možnost výsadby ve vytipovaných lokalitách projednat 
s vlastníky dotčených pozemků, případně se zemědělskými podnikateli, kteří dotčené pozemky užívají na základě smlouvy o 
nájmu či pachtu. 
  
Usnesení č. 2019/4/3: komise bere na vědomí plnění zadaných úkolů RM. Vhodné lokality pro novou výsadbu jsou 
komisí již vytipovány. Komise doporučuje jednat o možných výsadbách s vlastníky nebo uživateli dotčených 
pozemků. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/4/4: komise doporučuje provést novou řadovou výsadbu dřevin na podzim 2019 u polních cest 
v lokalitě Lány (u pozemku parc. č. 1212/6 v katastrálním Červený Kostelec) a v lokalitě nad rybníkem Čermák (u 
pozemku parc. č. 1160/4 v katastrálním území Červený Kostelec). 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
 
 



3. Odpadové hospodářství města. 
Komise byla seznámena s novými věcmi v odpadovém hospodářství města. Od začátku června 2019 došlo ke zvýšení 
frekvence svozů některých kontejnerů na plasty na 3 x týdně. Svoz je prováděn na 5 nejvytíženějších stanovištích. Sváží se 
v pondělí, ve středu a v pátek. U dalších 14 stanovišť je svoz prováděn 2 x týdně. 5 stanovišť s kontejnery s papírem se váží 
nově dvakrát týdně. Toto by mělo zlepšit čistotu sběrných míst. 
Dále byl zaveden sběr směsných komunálních odpadů pocházející z rekreační činnosti do více typů bílých plastových pytlů 
s potiskem svozové firmy. Nově je možné využít pytle objemu 60 l a připravuje se i velikost pytle 30 l. Původně byl 
k dispozici jen pytel o objemu 120 l. Vychází se vstříc požadavku rekreantů na menší pytle. Dočasně se sváží i pytle modré 
barvy z předchozích let. 
 
Nově je také možnost zaplatit poplatek za odpady přímo v rekreační oblasti rybníku Špinka pro směsný komunální odpad 
pocházející z rekreační činnosti, a to i v sobotu v kiosku správce. Původně bylo možno zaplatit poplatek za odpady jen 
v pokladně MěÚ v pracovní dny. 
Komise byla dále seznámena s nově uzavřenými smlouvami týkající se odvozu ostatních tříděných odpadů (sklo, směsný 
komunální odpad, objemných odpad, stavební suť a pneumatiky) ze sběrného dvora na skládku a střepiště odpadů 
v Bohuslavicích – Trutnov Kryblice II. Jedná se o variantní řešení, kam odpad odvážet. 
Komise hovořila také o spolupráci se skládkou Pod Haldou ve Rtyni v Podkrkonoší a možném dočasném přerušení příjmu 
odpadů na skládku v létě 2019. 
 
Usnesení č. 2019/4/5: komise bere na vědomí novinky v odpadovém hospodářství města. Komise doporučuje jednat 
se skládkou Pod Haldou ve Rtyni v Podkrkonoší ohledně ukládání odpadů na skládku v budoucnu, kvůli menší 
dopravní vzdálenosti než u skládky v Bohuslavicích. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Strategie rozvoje zeleně v Červeném Kostelci. 
Komisi životního prostředí byl předložen návrh Strategie rozvoje zeleně v Červeném Kostelci, kterou zpracovává Jan Lonc, 
Dis., pro Svazek obcí "ÚPA". Zpracovaná strategie rozvoje zeleně by měl být návodem, kterým směrem by mohlo město z 
hlediska rozvoje a údržby zeleně směřovat. Výstupní informace by tedy měly sloužit k efektivnější a kvalitnější úpravě 
veřejných prostranství, ale měly by také dopomoci ke snadnějšímu zadávání kritérii při poptávce na detailnější zpracování 
jednotlivých prováděcích dokumentací. Strategie popisuje významné lokality v intravilánu obce a jejich zeleň. Město má 
v současné době možnost se k návrhu strategie vyjádřit do 30.6.2019. Komise se ke strategii vyjadřuje takto: Strategie 
popisuje současný stav a návrh řešení jednotlivých lokalit zeleně ve městě. Je to vhodný dokument, který vhodně popisuje 
možnosti nových výsadeb dřevin v zastavěném území. 
 
Usnesení č. 2019/4/6: komise bere na vědomí návrh Strategie rozvoje zeleně v Červeném Kostelci. Tento dokument 
by měl být podkladem pro práci městského architekta a zahradníka. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Komplexní posouzení stavu dřevin na území města 2019. 
Komise životního prostředí byla seznámena s dalším postupem prací na zpracování Komplexního posouzení stavu dřevin na 
území města 2019. V roce 2018 bylo posouzení 1000 ks dřevin, v roce 2019 by mělo dojít k posouzení dalších 500 ks 
dřevin. Tento projekt provádí společnost SAFE TREES, s.r.o., Brno. Posouzení stromů je veřejně přístupné na webu 
www.stromypodkontrolou.cz. Předání dat by mělo proběhnout do 30.9.2019. 
 
Usnesení č. 2019/4/7: komise bere na vědomí informace o zpracovávání projektu Komplexní posouzení stavu dřevin 
na území města v roce 2019. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Povodňová prohlídka vodních toků Olešnice a Červený potok. 
Na jednání komise se hovořilo o proběhlé povodňové prohlídce vodních toků v Červeném Kostelci, kterou dne 26.4.2019 
provedl Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, se spolupráci se správce vodních toků 
Povodím Labe, státním podnikem. 
 
Usnesení č. 2019/4/8: komise bere na vědomí informace o provedené povodňové prohlídce vodních toků Olešnice a 
Červený Kostelec ze dne 26.4.2019. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Návrhy úprav náměstí T. G. Masaryka v Červeném Kostelci. 
Komisi životního prostředí byly předloženy dva návrhy úprav náměstí. Jeden návrh zpracoval Jiří Duroň, městský zahradník, 
v listopadu 2018 a druhý zpracoval MgA. Viktor Vlach (nedatováno). Komise se návrhy zabývala delší dobu. Po úvaze se 
přiklání spíše řešit náměstí podle návrhu MgA. Viktora Vlacha. S tímto návrhem komise souhlasí a doporučuje ho dále 
rozpracovat. 
 



Usnesení č. 2019/4/9: komise bere na vědomí předložené návrhy úprav náměstí T. G. Masaryka v Červeném 
Kostelci, které zpracovali pan Jiří Duroň a pan MgA. Viktor Vlach. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/4/10: komise souhlasí s úpravami náměstí T. G. Masaryka podle návrhu MgA. Viktora Vlacha. 
Komise uvádí, že realizací návrhu vzniká jakýsi nepoměr mezi zpevněnými a nezpevněnými plochami na náměstí. 
Komise doporučuje pro velikost zpevněné plochy označené 02. v zobrazení navrženého stavu rozčlenit tuto plochu 
vhodným prvkem městského mobiliáře. Tento dokument by měl být podkladem pro práci městského architekta a 
zahradníka. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Územní studie krajiny území obce s rozšířenou působností Náchod. 
Územní studií krajiny se komise životního prostředí zabývala na svém předchozím jednání. 29.5.2019 proběhlo v Náchodě 
veřejné projednání návrhu studie. Studie Náchodska má navazovat na krajskou studii.  Poprvé se na našem území 
zpracovává studie zohledňující krajinu. (Krajinný ráz, pohledy, krajinné horizonty, ÚSES, lesnictví, zemědělství, kulturní, 
přírodní a jiné hodnoty, architektura krajiny, biodiverzita a ekologická stabilita, ekologické zátěže v krajině, vodní režim a 
protierozní ochrana krajiny, turismus v krajině, a jiné.) Podobný dokument z minulosti neexistuje. Celé území ORP Náchod je 
zpracováno digitálně na: https://geoportal.ekolagroup.cz/usknachod/ a je rozděleno na krajinné okrsky (ne podle správního 
členění území). Město Červený Kostelec spadá do krajinného okrsku Červený Kostelec. Komise byla seznámena s popisem 
tohoto krajinného okrsku. Studie by měla být hotová v září 2019 a bude součástí územně analytických podkladů sloužících 
pro tvorbu např. územních plánů. 

 
Usnesení č. 2019/4/11: komise bere na vědomí návrh Územní studie krajiny území obce s rozšířenou působností 
Náchod. S tímto dokumentem by měl být seznámen i městský architekt. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
9. Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený Kostelec 
Komise byla informována o projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený 
Kostelec. Jedná se o projekt na pořízení celkem 460 ks kompostérů na biologický odpad rostlinného původu a jednoho 
kontejneru na použitý textil. Kompostéry budou rozdány občanům města k využití. Kontejner na textil bude umístěn do 
sběrného dvora odpadů. Komise byla seznámena s výsledkem výběrového řízení na dodavatele. V současné době by měla 
být uzavřena kupní smlouva se společností MEVA-OSTRAVA, s.r.o.. Celková cena dodávky je 2.209.620,- Kč bez DPH.  
 
Usnesení č. 2019/4/12: komise bere na vědomí informace o projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a 
textilních odpadů v městě Červený Kostelec. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
10. Různé. 
Komisi životního prostředí byl předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o změně obecně závazné vyhlášky č. 
1/2008, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. V předloženém návrhu se zdají pravidla pro pohyb psů již 
nepřehledné. Proto komise doporučuje obecně závaznou vyhlášku nově zpracovat. 
 
Usnesení č. 2019/4/13: komise doporučuje řešit pravidla pro pohyb psů v lese Občina přísněji, než je navrženo. 
Komise doporučuje pro les Občina zavést povinnost vést psa na vodítku. Komise navrhuje řešit pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství města zcela novou obecně závaznou vyhláškou (ne jen změnou stávající vyhlášky). 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční v září 2019. 
 
Jednání komise bylo skončeno v 18:20 hodin. 
 
Zapsal dne 19.6.2019 Štěpán Křeček, tajemník komise 
 
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise 
 
Doporučení radě města: 
 
Viz. jednotlivá usnesení komise. 
 
Úkoly pro členy komise:  
– pan Křeček, tajemník komise, pozve pana Ing. arch. Lukáše Ehla, nového městského architekta, na jednání komise v září 
2019  
– členové komise si připraví vhodné dotazy na nového městského architekta 


