
Zápis z 5. jednání komise životního prostředí ze dne 30.9.2019. 
Kancelář místostarosty města Městského úřadu Červený Kostelec. 
Jednání bylo zahájeno v 16 hodin. 
 
Přítomní členové: Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Adam Čepelka, Jiří Duroň, Vladislav Kmoch, Richard Kosinka 
Omluvili se: Mgr. Petr Kafka, Tomáš Matyska, Petr Pacák, Pavel Plíštil, Ing. Jan Staněk, Antonín Šlechta 
Tajemník komise: Štěpán Křeček 
Pověřený člen rady: Jiří Regner 
Host:  Ing. arch. Lukáš Ehl 
viz též: Listina přítomných 
 
Pozvánka na jednání komise byla odeslána všem členům komise dne 11.9.2019 pod č.j.: 05773/2019/VYST.  
Podklady pro jednání komise byly odeslány všem členům komise dne 27.9.2019, 
a jsou také uloženy u Městského úřadu Červený Kostelec, odboru výstavby a životního prostředí. 
 
Zahájení a schválení programu: 
 
Na jednání komise životního prostředí nebyl přítomen nadpoloviční počet jejich členů. Komise nebyla schopná se usnášet 
většinou hlasů všech svých členů. Přesto jednání komise proběhlo. 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
2. Záměr nové řadové výsadby dřevin v lokalitách Lány a nad rybníkem Čermák 

– iniciativa 10 milionů stromů pro Česko. 
3. Činnost městského architekta – životní prostředí města, vzhled a čistota města, ochrana a  

rozvoj veřejné zeleně města – dotazy členů komise na městského architekta. 
4. Strategie rozvoje zeleně v Červeném Kostelci. 
5. Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený  

Kostelec – kompostéry pro občany. 
6. Záměr informační tabule – kontejnerová stání. 
7. Sběr jedlých tuků a olejů a rozšíření sběru drobných kovů. 
8. Rozšíření sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. 
9. Novela OZV o poplatku za komunální odpad. 
10. Priority města při údržbě veřejné zeleně v období podzim 2019 – jaro 2020. 
11. Záměr zřízení přírodní stezky v Červeném Kostelci. 
12. Různé. 

  
Usnesení č. 2019/5/1: Komise schvaluje předložený program jednání komise životního prostředí. 
Komise není usnášeníschopná. 
  
1. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
Předchozí jednání komise se uskutečnilo 17.6.2019. RM projednala informace z jednání komise ze dne 17.6.2019 na své 
schůzi dne 24.6.2019 a vzala je na vědomí usnesením č. R-2019/13/32. Zároveň RM pověřila odbor výstavby a životního 
prostředí jednáním s vlastníky zemědělských pozemků, které budou případnou výsadbou dotčeny. 
  
Usnesení č. 2019/5/2: komise bere na vědomí kontrolu plnění úkolů zadaných RM a kontrolu plnění schválených 
usnesením z minulých jednání komise. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
2. Záměr nové řadové výsadby dřevin v lokalitách Lány a nad rybníkem Čermák – iniciativa 10 milionů stromů pro 
Česko. 
Komise delší dobu diskutovala nad vhodnými místy k provedení nové řadové výsadby dřevin zvláště ve volné krajině 
v Červeném Kostelci. Po diskusi, které byl přítomný také pan Ing. arch. Ehl, komise navrhuje tyto tři místa: 1) Řehákova ulice 
– výsadba u polní cesty směrem k lesu Lány (pozemky parc. č. 1095/2, 1095/15, 1095/18 v katastrálním území Červený 
Kostelec). 2) Přemyslova ulice - výsadba u polní cesty směrem k rybníku Čermák (pozemky parc. č. 480/2, 574/1, 581 a 584 
v katastrálním území Červený Kostelec). 3) Výsadba u polní cesty směrem k lesu Lány – od Souběžné ulice (pozemku parc. 
č. 380, 384/1 a 390 v katastrálním území Horní Kostelec). 
 
Komise doporučuje provedenou výsadbu dřevin následně registrovat v rámci iniciativy 10 milionů stromů pro Česko, která 
přestavuje myšlenku: 1 občan ČR – 1 nově vysazený strom. 
 



Usnesení č. 2019/5/3: komise doporučuje připravit návrhy řadových výsadeb dřevin na vytipovaných lokalitách. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
Usnesení č. 2019/5/4: komise doporučuje projednat návrhy řadových výsadeb dřevin s vlastníky dotčených 
pozemků, případně s nimi jednat o převodu dotčených částí pozemků do vlastnictví města. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
Usnesení č. 2019/5/5: komise navrhuje zapojit se do iniciativy 10 milionů stromů pro Česko. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
3. Činnost městského architekta – životní prostředí města, vzhled a čistota města, ochrana a rozvoj veřejné zeleně 
města – dotazy členů komise na městského architekta. 
Na jednání komise životního prostředí přijal pozvání nový městský architekt pan Ing. arch. Ehl. Na jednání komise se 
hovořilo o životním prostředí města, vzhledu a čistotě města a ochraně a rozvoji veřejné zeleně města z pohledu nového 
městského architekta. Členové komise kladli dotazy, na které pan Ing. arch. Ehl odpovídal. Např. pan Ing. arch. Ehl by viděl 
jako účelné řešit vzhled stanovišť s kontejnery na tříděný odpad umístěných na veřejných prostranstvích města formou 
modulárního dřevěného laťového ohrazení, které by bylo variabilní podle počtu umístěných kontejnerů. Hovořilo se také o 
záměrech realizace náhradní výsadby dřevin například v rámci plánovaných úprav parku A. B. Svojsíka a v parku 
Smetanovy sady. Předsedkyně komise paní Ing. Škodová poděkovala panu Ing. arch. Ehlovi za přijetí pozvání na jednání 
komise a za odpovědi na otázky. 
 
Usnesení č. 2019/5/6: komise bere na vědomí účast nového městského architekta pana Ing. arch. Ehla na jednání 
komise. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
4. Strategie rozvoje zeleně v Červeném Kostelci. 
Ještě za účasti pana Ing. arch. Ehla komise projednala finální podobu Strategie rozvoje zeleně města Červený Kostelec. 
Touto strategií se již komise zabývala na předchozích jednáních. Strategie obsahuje soubor návrhů řešení jednotlivých 
lokalit ve městě z pohledu rozvoje veřejné zeleně s architektonickým aspektem. 
 
Usnesení č. 2019/5/7: komise bere na vědomí zpracovanou Strategie rozvoje zeleně v Červeném Kostelci. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
5. Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený Kostelec – kompostéry 
pro občany. 
Pan Křeček informoval komisi o probíhajícím projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů 
v městě Červený Kostelec, který se převážně týká poskytnutí kompostérů občanům města a pořízení jednoho kusu 
kontejneru na použitý textil. O tomto projektu diskutovala komise na přechozím jednání. V současné době probíhá uzavírání 
smluv o výpůjčce a následném darování kompostéru mezi městem a občany. Z dotace bylo pořízení 460 kusů kompostérů 
velikosti 1050 l a 2000 l. 
 
Usnesení č. 2019/5/8: komise bere na vědomí informace o projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a 
textilních odpadů v městě Červený Kostelec – kompostéry pro občany. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
6. Záměr informační tabule – kontejnerová stání. 
Komise se zabývala záměrem na umístění informačních tabulí u stanovišť kontejnerů na tříděný odpad na veřejných 
prostranstvích města. Informační tabule by obsahovala text: „Kontejnery jsou sledovány kamerovým systémem města 
Červený Kostelec“. Je záměr vhodně umístit tyto tabule na těchto stanovištích: 1) autobusové nádraží – u prodejny telefonů, 
2) ulice Palackého – křižovatka s ulicí Husova, 3) Lhota – u železničního přejezdu, 4) ulice Jiráskova – směrem na Borek. 
Je záměr tyto tabule vyrobit v souladu s jednotným vizuálem města po projednání s městským architektem. Smyslem tabulí 
je zvýšit čistotu veřejných stanovišť s kontejnery. Zároveň je možné více použít kamerové záběry jako důkaz např. 
v přestupkových řízeních, když existuje upozornění na tyto kamery. 
 
Usnesení č. 2019/5/9: komise souhlasí s umístěním informačních tabulí na kontejnerová stání upozorňující na 
kamerový systém města. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
7. Sběr jedlých tuků a olejů a rozšíření sběru drobných kovů 
Od roku 2020 platí nová legislativní povinnost pro města provádět celoroční sběr jedlých tuků a olejů. Komise životního 
prostředí byla seznámena s nabídkami dvou firem, které se zabývají touto činností. Je záměr umístit na dvou stanovištích s 
kontejnery na tříděný odpad speciální nádoby pro sběr tuků a jedlých olejů. Občané města by shromažďovali ve svých 
domácnostech použitý kuchyňský olej a tuky do PET lahví. Naplněné zašroubované PET lahve by vhazovali do těchto 



speciálních nádob. Uvažuje se o stanovišti s kontejnery na tříděný odpad na křižovatce ulic 17. listopadu a Gen. Kratochvíla 
a na autobusovém nádraží – u prodejny telefonů. Specializovaná firma by dodala nádoby a prováděla pravidelný svoz podle 
potřeby. Zároveň by nově sběr tohoto odpadu byl prováděn ve sběrném dvoře odpadů. Osloveny byly v této věci také 
všechny školy a školky, provozující školní kuchyni a jídelnu. Žádná škola ve města o dodání speciální nádoby na použitý 
jedlý olej a tuk nemá v současné době zájem. 
 
Zároveň od nového roku je záměr rozšířit počet míst s nádobami na sběr drobných kovů. V současné době jsou nádoby na 
dvou stanovištích s kontejnery na tříděný odpad. Je záměr rozšířit tento počet na čtyři stanoviště. Uvedený sběr drobných 
kovů pomocí nádob byl zaveden ve městě v červnu 2019 a poměrně vykazuje dobré výsledky. Vhodná další místa se zatím 
vytipovávají. 
 
Kvůli zavedení sběru jedlých tuků a olejů a rozšíření sběru drobných kovů ve městě je nutné novelizovat s účinností od roku 
2020 obecně závaznou vyhlášku týkající se systému nakládání s komunálním odpadem. Bude připraveno na zasedání 
zastupitelstva města v prosinci 2019. 
 
Usnesení č. 2019/5/10: komise souhlasí se zavedením sběru jedlých tuků a olejů a s rozšířením sběru drobných 
kovů pomocí nádob ve městě od roku 2020. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
8. Rozšíření sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. 
Pan Křeček informoval komisi o dokončování stavby: „Navýšení kapacity sběrného dvora Červený Kostelec“, kterou by se 
měl rozšířit stávající sběrný dvůr odpadů. V současné době se provádějí dokončovací práce a mělo by dojít k dodání 
sběrných nádob a kontejnerů. Připravují se také podklady pro kolaudaci stavby, jako aktualizace provozního řádu a 
havarijního plánu sběrného dvora. Je v plánu začít užívat stavbu koncem roku 2019. Od roku 2020 by mělo dojít k rozšíření 
provozní doby sběrného dvora i na pondělí dopoledne. S tímto opatřením dojde také k úpravě provozní doby „kompostárny“ 
na ČOV, kde bude v dopoledních hodinách zpravidla zavřeno.  Zároveň nově dojde k zavedení sběru jedlých tuků a olejů ve 
sběrném dvoře a nebude přijímám odpad „Kovové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 
prázdných tlakových lahví. 
 
Některé příští jednání komise životního prostředí se uskuteční s exkurzí do sběrného dvora odpadů. 
 
Usnesení č. 2019/5/11: komise bere na vědomí informace o rozšíření sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
9. Novela OZV o poplatku za komunální odpad. 
S účinností od roku 2020 je nutné připravit novelu obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Předmětem 
novely by bylo zavedení sazby poplatku u bílých plastových pytlů velikosti 60 l a 30 l, které se používají pro směsný 
komunální odpad v rekreační oblasti rybníku Špinka. Bude připraveno na prosincové zasedání zastupitelstva města. V 
současné době obecně závazná vyhláška obsahuje jen sazbu poplatku pro pytel velikosti 120 l.  
 
Na jednání komise se delší dobu hovořilo o způsobu plateb poplatku od občanů na odpadové hospodářství města. Ve městě 
se začíná objevovat problém s kvalitou vytřídění separovaných druhů odpadů. Komise se domnívá, že možnou příčinou je 
zavedení dvouměsíčního svozu směsného netříděného odpadu (černých popelnic) od začátku roku 2019. Je zde úvaha, že 
nadbytečný netříděný odpad lidé vházejí do barevných kontejnerů. Toto by mohlo vyřešit způsob nastavení plateb poplatků 
na odpadové hospodářství města. Na tento problém upozorňuje také svozová firma. 
 
Usnesení č. 2019/5/12: komise doporučuje připravit novelu obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální 
odpad s účinností od roku 2020, týkající se zavedení sazby poplatku pro plastové pytle velikosti 60 l a 30 l. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
Usnesení č. 2019/5/13: komise doporučuje s účinností od roku 2021 připravit zcela novou obecně závaznou 
vyhlášku města o místním poplatku za odpady, kde by všichni platili stejnou sazbu poplatku v závislosti na 
provozních nákladech odpadového hospodářství města. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
10. Priority města při údržbě veřejné zeleně v období podzim 2019 – jaro 2020. 
Pan Kosinka seznámil komisi s plánem údržby veřejné zeleně města v období podzim 2019 – jaro 2020. Kromě pravidelné 
roční běžné údržby zeleně prováděné na celém území města podle potřeby je v plánu provést rozsáhlejší úpravy zeleně v 
lokalitě sídliště Gen. Kratochvíla a Větrník v prostoru nad nejsevernějším bytovým domem. Nachází se zde výsadba 
převážně jehličnanů tvořící skupinu z roku 1975. Tyto dřeviny v současné době dosahují poměrně veliké výšky a jsou 
značně proschlé. K proschnutí došlo během letošního roku. Dřeviny představují určitá bezpečností rizika pro své okolí. Ke 
kácení těchto dřevin je nutné povolení správního orgánu ochrany přírody. Také odborem rozvoje města ve spojení s 



městským architektem je připravována celková urbanistická úprava celého sídliště Gen. Kratochvíla v návaznosti na dříve 
zpracované dokumenty. 
 
Do konce října 2019 by měla být také zpracována další etapa inventarizace veřejné zeleně města. Měl by být posouzen stav 
500 dalších dřevin zvláště v parku Smetanovy sady, v parku A. B. Svojsíka a na dalších místech ve městě (např. rekreační 
areál rybníku Brodský apod.) Zároveň by měl kromě popisu dřeviny také být navržen vhodný arboristický zásah do dřeviny 
ke zvýšení perspektivy dřeviny do budoucna. Inventarizace by měla navázat na provedenou inventarizaci v roce 2018, kdy 
takto bylo posouzeno 1000 kusů dřevin. Popis a posouzení dřevin jsou veřejné přístupné na internetu na 
www.stromypodkontrolou.cz. 
 
Komise byla také informována o přípravě výsadby tzv. liliového záhonu v ulici Palackého. Zároveň komise kvitovala výsadbu 
letniček v prostoru v blízkosti parkovišť u prodejen Konzum a Penny Market. 
 
Usnesení č. 2019/5/14: komise souhlasí s celkovou úpravou veřejné zeleně v prostoru nad nejsevernějším bytovým 
domem v ulici Gen. Kratochvíla – Větrník ve spolupráci s městským architektem. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
Usnesení č. 2019/5/15: komise bere na vědomí informace pro prováděné inventarizaci dřevin v roce 2019 a žádá, aby 
jí byla zpracovaná inventarizace předložena k projednání. Bylo by vhodné v roce 2020 inventarizovat dalších 500 
dřevin na území města. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
11. Záměr zřízení přírodní stezky v Červeném Kostelci. 
Komise hovořila o záměru zřídit přírodní stezku, podle původního návrhu paní PhDr. Fraňkové, ředitelky Knihovny Břetislava 
Kafky v Červeném Kostelci. Pro podporu turistiky a environmentální výchovy zvláště dětí a mládeže je navrhována přírodní 
stezka v lokalitě lesa Občina za dětským hřištěm Albi, která by na toto hřiště navazovala. Přírodní stezka by měla mít hravý a 
poučný charakter. Na komisi se hovořilo i o dalších místech vhodných pro přírodní stezku, jako např. zahrada základní 
umělecké školy v Nerudově ulici nebo prostor v parku A. B. Svojsíka. 
Usnesení č. 2019/5/16: komise doporučuje do plánu příprav investičních akcí města zařadit záměr vybudování 
přírodní stezky v Červeném Kostelci. Toto je vhodný prvek nejen nejrůznějších zajímaných turistických míst v 
České republice, ale také řady měst. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
12. Různé. 
Komisi životního prostředí byl předložen záměr novelizovat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů. 
Požadavek na zvýšení sazby místního poplatku padl na diskusi zastupitelstva města v září 2019. 
 
Usnesení č. 2019/5/17: komise doporučuje připravit novelu obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku ze 
psů s přihlédnutím na výši místního poplatku v okolních městech s účinností od roku 2021. 
Komise není usnášeníschopná. 
 
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční v listopadu 2019. 
 
Jednání komise bylo skončeno v 18:45 hodin. 
 
Zapsal dne 4.10.2019 Štěpán Křeček, tajemník komise 
 
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise 
 
Doporučení radě města: 
Viz. jednotlivá usnesení komise (komise nebyla usnášeníschopná). 

http://www.stromypodkontrolou.cz/

