
Zápis ze 7. jednání komise životního prostředí ze dne 24.2.2020. 
Kancelář starosty města Městského úřadu Červený Kostelec. Jednání bylo zahájeno v 16 hodin. 
 
Přítomní členové: Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Adam Čepelka, Jiří Duroň, Mgr. Petr Kafka, Richard Kosinka, 

Tomáš Matyska, Petr Pacák, Pavel Plíštil, Ing. Jan Staněk  
Omluvili se: Vladislav Kmoch, Antonín Šlechta 
Tajemník komise: Štěpán Křeček 
Pověřený člen rady: Jiří Regner – omluvil se 
Host:  Ing. arch. Lukáš Ehl 
viz též: Listina přítomných 
 
Pozvánka na jednání komise byla odeslána všem členům komise dne 6.2.2020 pod č.j.: 00902/2020/VYST.  
Podklady pro jednání komise byly odeslány všem členům komise dne 20.2.2020, 
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. Záměr na kácení městských dřevin. 
4. Záměry nových řadových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce. 
5. Záměr nových výsadeb dřevin v rekreačním areálu rybníka Brodský. 
6. Obnova parku A. B. Svojsíka v Červeném Kostelci. 
7. Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2019. 
8. Návrh nového zákona o odpadech. 
9. Projekt Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu přímo z domácností. 
10. Různé. 

  
Usnesení č. 2019/7/1: Komise schvaluje předložený program jednání komise životního prostředí. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
  
2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
Předchozí jednání komise se uskutečnilo 25.11.2019. RM projednala informace z jednání komise ze dne 25.11.2019 na své 
schůzi dne 11.12.2019 a vzala je na vědomí usnesením č. R-2019/23/18. Zároveň RM děkuje za provedení výsadby porostů 
v lokalitě u Janoucha. 
  
Usnesení č. 2019/7/2: komise bere na vědomí kontrolu plnění úkolů zadaných RM a kontrolu plnění schválených 
usnesením z minulých jednání komise. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
3. Záměr na kácení městských dřevin. 
Pracovní skupina komise životního prostředí zabývající se záměry týkající se veřejné zeleně města Červený Kostelec, se 
zabývala záměrem kácení dvou dřevin rostoucích na městském pozemku parc. č. 162/4 v katastrálním území Stolín. Jedná 
se o záměr ke kácení jednoho kusu modřínu opadavého (obvod kmene 140 cm) a jednoho kusu břízy bělokoré (obvod 
kmene 150 cm). Obě dřeviny rostou v současné době na oploceném pozemku, který používá společnost IZOMAT. Záměr 
kácení je předkládán z podnětu odboru místního hospodářství (pan Ing. Emil Košut) ze dne 22.1.2020. Důvodem kácení je 
plánovaná výstavby chodníku v místě růstu uvedených stromů. Stávající oplocení se posune o tři metry směrem  k budovám. 
Nový chodník bude souběžně se silnicí III. třídy č. 3036. Pracovní skupina souhlasí s kácením uvedených dřevin a 
doporučuje provedení nové výsadby. 
 
Usnesení č. 2019/7/3: komise souhlasí se záměrem na kácení jedlé břízy bělokoré a jednoho modřínu opadavého 
rostoucí na městském pozemku parc. č. 162/4 v katastrálním území Stolín a doporučuje provedení náhradní výsadby 
dřevinou rodu jedle. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Záměry nových řadových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce. 
Komise diskutovala o záměru nových řadových výsadeb ve volné krajině, zvláště u polních cest. Komise byla informována o 
přípravě návrhů výsadeb, kterou zajišťuje odbor výstavby a životního prostředí. V současné době se pořizují stanoviska a 
souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Realizace výsadeb je záměr financovat s Národního programu Životní prostředí 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky. 
 



Komise se shodla, že svépomocí provede výsadbu nových dřevin ve vytipované lokalitě Červeného Kostelce na jaře 2020 
(duben), tak jako v loňském roce na podzim v lokalitě rybníku Janouch. Vhodnou lokalitu vytipuje ve spolupráci s odbory 
výstavby a životního prostředí a místního hospodářství z užšího výběru pracovní skupina komise zabývající se záměry 
týkající se veřejné zeleně města Červený Kostelec. Financování výsadby bude provedeno po dohodě s odborem místního 
hospodářství z rozpočtu města – veřejná zeleň. 
 
Usnesení č. 2019/7/4: komise odkládá projednání záměru 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. V současné době se čeká na vyjádření vlastníků 
dotčených pozemků, a jakmile budou k dispozici, mohla by výsadba komisí být provedena. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/7/5: komise má záměr provést svépomocí další vhodnou výsadbu dřevin u polních cest ve 
vytipované lokalitě Červeného Kostelce na jaře 2020. Lokalitu vytipuje a výsadbu navrhne pracovní skupina komise 
zabývající se záměry týkající se veřejné zeleně města Červený Kostelec ve spolupráci s odborem výstavby a 
životního prostředí a odborem místního hospodářství. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Záměr nových výsadeb dřevin v rekreačním areálu rybníka Brodský. 
Na základě provedeného posouzení stavu dřevin na území města v letech 2018 a 2019 (www.stromypodkontrolou.cz) bylo 
provedeno z počátku roku 2020 odborem místního hospodářství kácení vytipovaných dřevin špatného zdravotního stavu 
v rekreačním areálu v kempu rybníka Brodský. Z podnětu odboru místního hospodářství (pan Ing. Košut) je předložen komisi 
životního prostředí záměr nových výsadeb dřevin v této lokalitě. 
 
Komise se shodla, že nová výsadba dřevin v lokalitě kempu rybníka Brodský je nutná. Stávající zeleň tvořená převážně 
topoly, jasany a břízami již celkově vykazuje zhoršený stav a je třeba již uvažovat o obnově dřevin. Diskusi nad tímto 
tématem byl přítomný městský architekt Ing. Arch. Ehl, který informoval komisi, že město připravuje záměr obnovy celého 
kempu u rybníka Brodský. Členové komise provedou v květnu 2020 společnou terénní obchůzku v areálu rybníka Brodský. 
 

Usnesení č. 2019/7/6: komise navrhuje zahrnout do připravované obnovy kempu v rekreačním areálu rybníka 
Brodský návrh na úpravu a obnovu zeleně. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Obnova parku A. B. Svojsíka v Červeném Kostelci. 
Komise životního prostředí se seznámila se zpracovanou dokumentací pro vydání společného územního a stavebního 
povolení projektu Obnova parku A. B. Svojsíka Červený Kostelec z listopadu 2019. Komise je velmi potěšena kvalitou a 
vysokou úrovní zpracování dokumentace a velmi doporučuje její realizaci v celém rozsahu. Komise konstatovala, že 
realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění veřejného prostoru a dalšímu setkávání občanů v příjemném prostředí 
Červeného Kostelce. 
 
Usnesení č. 2019/7/7: komise bere na vědomí zpracovanou dokumentaci Obnovy parku A. B. Svojsíka Červený 
Kostelec. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
7. Informace o odpadovém hospodářství města za rok 2019. 
Pan Křeček podal komisi zprávu o odpadovém hospodářství města za rok 2019 včetně finanční bilance příjmů a výdajů 
v odpadovém hospodářství města. 
 
Usnesení č. 2019/7/8: komise bere na vědomí informace o odpadovém hospodářství města za rok 2019. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Návrh nového zákona o odpadech. 
Komise životního prostředí byla seznámena s návrhem nového zákona o odpadech, který by měl být účinný od 1.1.2021. 
V současné době návrh zákona projednává poslanecká sněmovna. Nový zákon výrazně zvyšuje poplatky za ukládání 
odpadů na skládky. Jako kompenzace vyššího poplatku se zavádí tzv. recyklační sleva na tomto poplatku, kterou lze 
dosáhnout při splnění zákonem stanovených limitů výtěžnosti tříděných odpadů z celkového množství komunálních odpadů 
sebraných ve městě. Tyto limity výtěžnosti budou stanoveny procentním podílem z celkového množství. Na recyklační slevu 
pro rok 2021 lze dosáhnout při splnění 35 % výtěžnosti tříděných odpadů za rok 2019. Pro rok 2022 je limit výtěžnosti 45 %, 
pro rok 2023 je limit 55 %, atd. Podle výsledků odpadového hospodářství města za rok 2019 bylo dosaženo v Červeném 
Kostelci výtěžnosti tříděných odpadů 46,11 %.  
Další výraznou změnou je stanovení poplatku za odpady od občanů města. Ruší se poplatek za odpady stanovený podle 
velikosti nádoby a četnosti jejího svozu. Poplatek za odpady bude stanoven jen podle zákona o místních poplatcích, tzn. ve 
stejné paušální výši pro všechny občany města bez ohledu na způsob sběru odpadů. 



 
Usnesení č. 2019/7/9: komise bere na vědomí informace o návrhu nového zákona o odpadech. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/7/10: komise doporučuje počítat v rozpočtovém výhledu města na další roky s vyššími výdaji na 
odpadové hospodářství města než doposud. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2019/7/11: komise doporučuje připravit návrhy nových obecně závazných vyhlášek města týkající se 
systému nakládání s komunálním odpadem ve městě a poplatku za odpady s účinností od 1.1.2021. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
9. Projekt Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu přímo z domácností. 
Komise životního prostředí byla seznámena s projektem Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu přímo 
z domácností v Červeném Kostelci. V rámci tohoto projektu, na jehož financování je podána žádost o finanční dotaci 
z Operačního programu Životní prostředí Fondů Evropské Unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České 
republiky, bude pořízeno celkem 1871 různých sběrných nádob a kontejnerů na tříděné odpady. Tyto nádoby budou 
postupně rozdávány občanům města. Bude se jednat o nádoby na plasty a papír k 900 rodinným a 30 bytovým domům. Dále 
budou pořízeny 3 velkoobjemové kontejnery na bioodpad nebo objemný odpad a 8 kusů větších popelnic pro rozšíření 
nádobového sběru kovů. 
Zároveň s realizací tohoto projektu bude zaveden ve městě svoz těchto nádob svozovou firmou přímo z domácností. Je také 
počítáno se záměrem zrušit stávající nejčastější, tj. týdenní a kombinovaný svoz, směsných komunálních odpadů. 
Nejčastější svoz směsného komunálního odpadu bude čtrnáctidenní. Projekt se bude realizovat jen v případě získání výše 
uvedené dotace. Je předpoklad, že rozdávání nádob bude probíhat ve druhé polovině roku 2021, kdy bude probíhat pilotní 
svoz těchto nádob. Zahájení svozu v uvedeném režimu se zrušenými týdenními svozy směsného komunálního odpadu bude 
od začátku roku 2022. 
 
Usnesení č. 2019/7/12: komise souhlasí se zavedením sběru tříděných komunálních odpadů přímo z domácností a s 
pořízením sběrných nádob podle předloženého projektu. Požaduje být dále informována o přípravě tohoto projektu. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
10. Různé. 
Komisi životního prostředí byla informována o realizací projektu Komplexní posouzení stavu dřevin na pozemcích města 
Červený Kostelec pro rok 2020.  Letos dojde k posouzení stavu dalších 500 kusů dřevin. Od roku 2018 bude tak již 
posouzeno 2000 ks dřevin. Posouzení je veřejně přístupné na webu www.stromypodkontrolou.cz. Řešenými lokalitami 
budou: Rekreační areál rybníku Brodský – chatová oblast, rekreační oblast rybníku Špinka, alej dřevin od Bašů k areálu 
zemědělského družstva, Bohdašín – Panská cesta. 
Komise byla seznámena s výsledky monitorování vlivu bývalé skládky odpadů na Bohdašíně na podzemní vody za rok 2019. 
Na komisi se také hovořilo o možnostech rekultivace skládky. 
Na komisi se hovořilo o možnostech zlepšení vzhledu veřejných stanovišť s kontejnery na tříděné odpady zřizováním 
ohrádek. 
Komise životního prostředí byla také informována o probíhajícím sběru dat od vlastníků nemovitostí v záplavovém území 
vodních toků Olešnice a Úpa na území města kvůli aktualizaci digitálního povodňového plánu města Červený Kostelec pro 
rok 2020. 
Komise životního prostředí provede v květnu 2020 terénní obchůzku stanovišť s výskytem populací orchidejí na území 
Červeného Kostelce a okolí. Obchůzku připraví pan Křeček. 
Komise životního prostředí byla informována, že probíhají jednání s ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. o 
provedení péče o lipovou Alej Svobody vedoucí od lesa Občina k hrázi rybníku Brodský. 
Připravuje se projekt na ošetření nově vyhlášeného památného stromu – Mertlíkovy lípy v Zemědělské ulici v roce 2020. 
Ošetření bude provedeno s finančním příspěvkem z Programu péče o krajinu 2020 Ministerstva životního prostředí. 
 
Usnesení č. 2019/7/13: komise požaduje umístit velkoobjemový kontejner na sběr bioodpadů na Koubovku a zajistit 
jeho svoz. Dále požaduje na Koubovku umístit nádoby pro sběr drobných kovů. 
Přijato: pro 9, proti 0, zdržel se 0. 
 
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční v dubnu 2020. Jednání komise bylo skončeno v 18: 15 hodin. 
Zapsal dne 27.2.2020 Štěpán Křeček, tajemník komise 
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise 
Doporučení radě města: Viz jednotlivá usnesení komise. 


