
Zápis z 6. jednání komise životního prostředí ze dne 25.11.2019. 
Zasedací místnost Městského úřadu Červený Kostelec. Jednání bylo zahájeno v 16 hodin. 
 
Přítomní členové: Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Mgr. Petr Kafka, Vladislav Kmoch, Tomáš Matyska, Pavel 

Plíštil, Ing. Jan Staněk  
Omluvili se: Adam Čepelka, Jiří Duroň, Richard Kosinka, Petr Pacák, Antonín Šlechta 
Tajemník komise: Štěpán Křeček 
Pověřený člen rady: Jiří Regner 
viz též: Listina přítomných 
 
Pozvánka na jednání komise byla odeslána všem členům komise dne 11.11.2019 pod č.j.: 07341/2019/VYST.  
Podklady pro jednání komise byly odeslány všem členům komise dne 18.11.2019, 
a jsou také uloženy u Městského úřadu Červený Kostelec, odboru výstavby a životního prostředí. 
 
1. Zahájení a schválení programu: 
Předsedkyně komise Ing. Škodová zahájila jednání a konstatovala, že komise je usnášeníschopná. Byl schválen následující 
program: 

1. Schválení programu jednání komise. 
2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
3. Návrhy nových řadových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce. 
4. Záměr na kácení městské dřeviny, výsadba lípy 16.11.2019. 
5. Obecně závazné vyhlášky města č. 4/2019 a 5/2019. 
6. Rozšíření sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. 
7. Různé. 

  
Usnesení č. 2019/6/1: Komise schvaluje předložený program jednání komise životního prostředí. 
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 30.9.2019. RM projednala informace z jednání komise ze dne 30.9.2019 na své 
schůzi dne 23.10.2019 a vzala je na vědomí usnesením č. R-2019/20/14. Zároveň RM uložila odboru výstavby a životního 
prostředí připravit návrh řešení výsadby stromů na soukromých pozemcích v rámci iniciativy 10 milionů stromů pro Česko 
včetně budoucí údržby stromů prováděné městem. 
  
Usnesení č. 2019/6/2: komise bere na vědomí kontrolu plnění úkolů zadaných RM a kontrolu plnění schválených 
usnesením z minulých jednání komise. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Návrhy nových řadových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce. 
Komise byla seznámena s usnesením RM č. R-2019/22/24 ze dne 20.11.2019. RM souhlasí s provedením výsadby nových 
dřevin v lokalitě - Horní Kostelec - mez u komunikace v blízkosti rybníka Janouch - pozemek parc. č. 1094/2, plocha 2,5 m x 
120 m, podle návrhu Mgr. Kafky z komise životního prostředí, s realizací v listopadu 2019. Komise životního prostředí 
možnost realizace výsadby již na podzim 2019 uvítala a shodla se, že bude realizována 26.11.2019 případně 28.11.2019. 
Na jednání komise se projednala organizace této výsadby. 
 
Usnesení č. 2019/6/3: komise odkládá projednání návrhu odboru výstavby a životního prostředí řešení výsadeb 
stromů na soukromých i městských pozemcích v blízkosti polních cest ve volné krajině v Červeném Kostelci na 
některé příští jednání komise, kdy bude návrh dopracován a pořízena stanoviska vlastníků dotčených pozemků. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/6/4: komise děkuje RM za schválení poskytnutí částky 5.000,- Kč z rezervy RM na provedení 
výsadby nových dřevin ve schválené  lokalitě ve dnech 26.11.2019 nebo 28.11.2019 s provedením svépomocí komisí 
životního prostředí. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Záměr na kácení městské dřeviny, výsadba lípy 16.11.2019. 
Z podnětu pracovní skupiny se komise zabývala záměrem na kácení jednoho trnovníku akátu rostoucího v prostoru 
městského hřbitova – urnového háje na městském pozemku parc. č. 1014/8 v katastrálním území Červený Kostelec. Dřevina 
roste v blízkosti kamenné zdi. Záměr kácení dřeviny je z podnětu Boženy Kaulichové ze dne 31.10.2019 č.j.: 
07057/2019/VYST. V uvedeném podnětu nejsou důvody ke kácení dřevin jinak blíže specifikované. Stanovisko pracovní 
skupiny k záměru kácení 1 kusu trnovníku akátu je zamítavé. Strom je zdravý a perspektivní. 
 



Dále byla komise informována, že dne 16.11.2019 došlo skupinou lidí zvanou Město+ k výsadbě jedné lípy srdčité na 
městském pozemku stav. parc. č. 115 v katastrálním území Červený Kostelec před hlavním vstupem do budovy Střední 
průmyslové školy Otty Wichterleho, příspěvkové organizace, v ulici 17. listopadu. K výsadbě lípy se již před realizací 
výsadby vyjádřila kladně pracovní skupina. Lípa byla vysazena v rámci oslav 30. výročí dne boje za svobodu a demokracii 
v našem městě. 
 
Usnesení č. 2019/6/5: komise nesouhlasí se záměrem kácení jednoho trnovníku akátu rostoucího na městském 
pozemku parc. č. 1014/8 v katastrálním území Červený Kostelec v urnovém háji městského hřbitova. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/6/6: komise souhlasí s provedenou výsadbou jedné lípy srdčité na městském pozemku stav. parc. 
č. 115 v katastrálním území Červený Kostelec v blízkosti budovy střední školy v ulici 17. listopadu. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Obecně závazné vyhlášky města č. 4/2019 a 5/2019. 
Komisi životního prostředí byly předloženy návrhy obecně závazných vyhlášek města č. 4/2019 a 5/2019. Obě vyhlášky se 
týkají odpadového hospodářství města. 
 
Usnesení č. 2019/6/7: komise souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 2/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Červený Kostelec, ve znění obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2019.  
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/6/8: komise souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 3/2018, o poplatku za komunální odpad. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Rozšíření sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. 
Komise byla informována o novinkách ve sběrném dvoře odpadů související s rozšířením jeho plochy a novým rokem 2020. 
Nově bude ve sběrném dvoře shromažďován jedlý tuk a olej. Bude také rozšířena provozní doba sběrného dvora o pondělní 
dopoledne. 
 
Usnesení č. 2019/6/9: komise bere na vědomí informace související s provozem sběrného dvora odpadů od roku 
2020 a nový provozní řád a havarijní plán sběrného dvora odpadů.  
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Různé. 
Komisi životního prostředí byla informována o realizaci projektu Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních 
odpadů v městě Červený Kostelec – kompostéry pro občany. 
 
Komise životního prostředí byla informována o proběhlém posouzení 500 ks dřevin v roce 2019 a o plánu provádět 
posouzeních dalších 500 dřevin na území města i v roce 2020. Posouzení je veřejně přístupné na webu 
www.stromypodkontrolou.cz 
 
Komise životního prostředí diskutovala o rostoucím množství tříděného papírového odpadu a sběru papíru pomocí modrých 
kontejnerů v městě a problémů s čistotou stanovišť kontejnerů s tím spojenou. 
 
Usnesení č. 2019/6/10: komise souhlasí s kácením dřevin na městských pozemcích navržených k neodkladnému 
kácení (černě označených) v rámci proběhlého posouzení dřevin v roce 2019 uvedeného na webu 
www.stromypodkontrolou.cz. 
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/6/11: komise doporučuje řešit zvyšující se množství odpadového papíru a problémy s čistotou 
stanovišť kontejnerů na tříděné odpady se svozovou společností. Komise navrhuje pořízení vhodné svozové 
techniky pro svépomocný svoz tříděného odpadu městem v případě nedostatečně včasného svozu svozovou 
společností k zajištění čistoty stanovišť s nádobami na tříděné odpady.    
Přijato: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
 
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční v únoru 2020. Jednání komise bylo skončeno v 17: 50 hodin. 
Zapsal dne 28.11.2019 Štěpán Křeček, tajemník komise 
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise 
Doporučení radě města: Viz jednotlivá usnesení komise. 


