
Zápis z 8. jednání komise životního prostředí ze dne 1.6.2020. 
Zasedací místnost Městského úřadu Červený Kostelec. Jednání bylo zahájeno v 16 hodin. 
 
Přítomní členové: Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Jiří Duroň, Mgr. Petr Kafka, Vladislav Kmoch, Richard 

Kosinka, Tomáš Matyska, Pavel Plíštil, Ing. Jan Staněk 
Nedostavili se: Adam Čepelka, 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 22.5.2020 pod č.j.: 03136/2020/VYST.  
 
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. Stav městských lesů. 
6. Separace odpadů – aktuální problémy. 
7. Návrh nového zákona o odpadech a s tím související změny. 
8. Záměr zřízení naučné stezky po přírodních zajímavostech Červeného Kostelce. 
9. Zadržování vody v krajině. 
10. Rozvoj města – veřejná prostranství (parky, náměstí, kanalizace, zahrady). 
11. Různé. 

  
Usnesení č. 2020/8/1: Komise schvaluje předložený program jednání komise životního prostředí. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
  
2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
Předchozí jednání komise se uskutečnilo 24.2.2020. RM projednala informace z jednání komise ze dne 24.2.2020 na své 
schůzi dne 4.3.2020 a vzala je na vědomí usnesením č. R-2020/5/33. 
  
Usnesení č. 2020/8/2: komise bere na vědomí kontrolu plnění úkolů zadaných RM a kontrolu plnění schválených 
usnesením z minulých jednání komise. 
Přijato: pro 8, 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 skupiny jehličnanů rostoucích na městském pozemku parc. č. 126/27 v katastrálním území 
Červený Kostelec. Jehličnany rostou v ulici Budovatelská na levé straně ve směru dolů – směr do ulice Školní. Záměr kácení 
je předkládán z podnětu odboru místního hospodářství (pan Ing. Emil Košut) ze dne 13.5.2020. Podobným záměrem na 
stejném místě, a to záměrem na kácení jedné lípy, se komise životního prostředí zabývala již na své schůzi dne 11.2.2019. 
Stanovisko komise bylo lípu nekácet. Důvodem kácení jehličnanů je novostavba rodinného domu manželů Havlíčkových 
v ulici 5. Května nacházející se pozemku pod uvedenou skupinou jehličnanů a plánovaná úprava pozemku okolo novostavby 
rodinného domu na zahradu. Dále zajištění přístupu na tuto zahradu z ulice Budovatelská. Pracovní skupina souhlasí 
s kácením jednoho smrku ztepilého, dvou borovic lesních a jedné jedle bělokoré. Dále komise souhlasí s kácením jednoho 
dubu nacházející se u uvedené skupiny dřevin. Jehličnany prosychají, borovice nejsou dlouhodobě perspektivní a jedle 
vyloženě živoří. Dub byl v minulosti poměrně dost ořezán a na daném místě neprospívá. Komise upozorňuje, aby nedošlo 
k poškození výše uvedené lípy, která se nachází v blízkosti uvedené skupiny dřevin. 
 
Usnesení č. 2020/8/3: komise souhlasí se záměrem na kácení jednoho smrku ztepilého, dvou borovic lesních, jedné 
jedle bělokoré a jednoho dubu rostoucích na městském pozemku parc. č. 126/27 v katastrálním území Červený 
Kostelec. Upozorňuje, aby nedošlo k poškození jedné lípy srdčité nacházející se v blízkosti uvedené skupiny dřevin. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
4. Záměry nových řadových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce. 
Komise delší domu 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. Komise se shodla, že svépomocí provede výsadbu nových dřevin ve 
vytipované lokalitě Červeného Kostelce na podzim 2020 a na jaře 2021, tak jako v loňském roce na podzim v lokalitě rybníku 
Janouch.  



Jako nejvhodnější lokality se jeví pozemky podél polních cest za Řehákovou ulicí směrem k Lánům, za ulicí Přemyslova 
směrem k rybníku Čermák a ke Končinám. V první uvedené lokalitě čekáme na stanovisko Římskokatolické farnosti Červený 
Kostelec, která je vlastníkem dotčených zemědělských pozemků, resp. Královéhradeckého biskupství. Ve druhé lokalitě jsou 
vytipována dvě vhodná místa pro výsadbu poblíž polní cesty nedaleko pozemku pac. č. 562/2 v katastrálním území Červený 
Kostelec. Tam je nutné jednat převážně s Obchodním družstvem IMPRO, které je vlastníkem dotčených zemědělských 
pozemků. Dalšími vytipovanými vhodnými lokalitami pro řadovou výsadbu dřevin podél cest jsou městské pozemky, a to 
parc. č. 2239 v katastrálním území Olešnice u Červeného Kostelce – podél komunikace vedoucí od rybníku Krčmařík 
k Tesmenu, a parc. č. 1075/1 v katastrálním území Horní Kostelec – neoraná zatravněná brázda (historická polní cesta) 
v zemědělském půdním bloku vedoucí od Horního Kostelce (ulice Na Strži) přes Končinský kopec až ke Končinám. Další 
vytipovanou lokalitou vhodnou pro výsadbu na městských pozemcích je parc. č. 2070 a parc. č. 2077 oba v katastrálním 
území Olešnice u Červeného Kostelce – v blízkosti suchého poldru v Olešnici 
Realizaci nových výsadeb na třech posledních lokalitách nebrání vlastnická práva – jedná se o městské pozemky. Zde 
komise doporučuje vysadit ovocné dřeviny, pokud možno původní odrůdy – třešeň, slivoň, švestka, jabloň. Dřeviny je v plánu 
vysadit na podzim 2020. Financování výsadby bude provedeno po dohodě s odborem místního hospodářství z rozpočtu 
města – veřejná zeleň, případně z rezervy RM, tak jak tomu bylo v roce 2019. 
 
Usnesení č. 2020/8/4: komise bere na vědomí informace o přípravě nových řadových výsadeb ve volné krajině 
Červeného Kostelce. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2020/8/5: komise má záměr provést svépomocí další vhodnou výsadbu dřevin u polních cest ve 
vytipované lokalitě Červeného Kostelce na podzim 2020 a na jaře 2021. Výsadbu ve vytipovaných lokalitách na 
městských pozemcích navrhla 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 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
5. Stav městských lesů. 
Komise životního prostředí diskutovala o stavu lesů kolem Červeného Kostelce, zvláště ve vlastnictví města. Jsou dva 
problémy. Již několikátou sezónu je zvýšený výskyt škůdce lýkožrouta a na stavu lesů se projevuje již několikátým rokem 
převládající sucho. Červenokostelecko v porovnání se situací v celé České republice je na tom ještě poměrně dobře. Hlavně 
u menších lesních porostů převážně v soukromém vlastnictví ale dochází k šíření kůrovce a prosychání dřevin. Toto se týká 
převážně dřevin na okrajích lesních porostů. Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí a odbor 
místního hospodářství, již zaznamenaly přes 20 těchto míst. Riziková jsou místa zvláště tam, kde okraj lesního porostu 
sousedí se zastavěným územím města převážně určené pro bydlení. Vlastníkům dotčených lesních pozemků je zasílán 
upozorňující dopis na rizikový stav lesního porostu s výzvou k provedení nahodilé těžby ve spolupráci s odborným lesním 
hospodářem. 
 
Usnesení č. 2020/8/6: komise bere na vědomí informace o stavu lesních porostů v Červeném Kostelci ovlivněném 
kalamitní situací spojenou s výskytem kůrovce a trvajícím obdobím sucha. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
6. Separace odpadů – aktuální problémy. 
Pan Křeček informoval komisi o aktuální situaci se sběrem a svozem tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci. 
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu došlo ke zvýšení množství všech shromažďovaných odpadů. Zvláště to bylo patrné 
na naplněnosti sběrných nádob na jednotlivých veřejných stanovištích po městě. Některá stanoviště tak byla přeplněná a 
jejich kapacita nedostačující. Toto se obecně dělo v celé České republice. Byl záměr zvýšit i frekvenci svozů nádob s plasty 
a s papírem. Ale i z důvodů kapacitních možností svozové firmy, kdy běžel režim střídání jednotlivých skupin osob 
svážejících odpady, toto nebylo možné. V současné době po skončení nouzového stavu se situace vrací k normálnímu 
stavu. 
 
Navíc kvůli opatřením souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem došlo k dočasnému přerušení provozu sběrného dvora 
odpadů a v běžném termínu (duben) nebyl zahájen příjem bioodpadů v prostoru čistírny odpadních vod. Kvůli zvýšenému 
množství produkce bioodpadů v jarních měsících město rozmístilo po městě 5 velkoobjemových kontejnerů. V současné 
době provozu sběrného dvora byl již plně obnoven a zahájen sběr bioodpadů v prostoru čistírny odpadních vod. 
 
Ještě k domu se přidala skutečnost, že v době nouzového stavu nebyla obsluhována mobilní sběrna použitého textilu a 
oděvů, která je normálně každou první sobotu v měsíci na autobusovém nádraží. Tuto sběrnu textilu provozuje Diakonie 
Broumov, sociální družstvo. 
 
Usnesení č. 2020/8/7: komise bere na vědomí informace o odpadovém hospodářství města v době vyhlášeného 
nouzového stavu související s epidemií nemoci COVID-19. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 



7. Návrh nového zákona o odpadech a s tím související změny. 
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. 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. 2020/8/8: komise bere na vědomí informace o návrhu nového zákona o odpadech. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
Usnesení č. 2020/8/9: komise doporučuje připravit návrhy nových obecně závazných vyhlášek města týkající se 
systému nakládání s komunálním odpadem ve městě a poplatku za odpady podle připravovaného zákona o 
odpadech. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
8. Záměr zřízení naučné stezky po přírodních zajímavostech Červeného Kostelce. 
Z podnětu člena RM pana Mgr. Noska se komise životního prostředí zabývala záměrem na zřízení naučné stezky po 
přírodních zajímavostech Červeného Kostelce. O podobném záměru se již také hovořilo na ZM dne 14.5.2020. Je záměr 
zřídit jakousi naučnou turistickou stezku či trasu vedoucí z centra města Červený Kostelec k hradu Vízmburk na území obce 
Havlovice. Komise se tímto záměrem zabývala delší dobu a s realizací tohoto záměru souhlasí. Navrhuje, aby uvedená 
turistická trasa vedla již z rekreačního areálu kempu rybníka Brodský kolem kina Luník, přes autobusové nádraží, vlakovou 
stanici Červený Kostelec, dále přes Lhotu k 9. Křížům a potom lesem přes lom Krákorka k hradu Vízmburk. Komise dále 
navrhuje, aby tento záměr byl realizován ve spolupráci s Obcí Havlovice, kdy tato obec již na svém území má podobně 
značené přírodní zajímavosti, a to dvojího druhu, jednak historická a zajímavá místa obce a jednak významné stromy. 
Důležité je určit, komu by uvedená trasa měla sloužit. Podle komise životního prostředí ne místním ale hlavně turistům a 
návštěvníkům. Jednotlivá místa lze označit určitými zastaveními s poutavým a naučným charakterem dobře vizuálně 
provedenými, ale hlavně měla by navazovat na již stávající turistickou infrastrukturu města. Komise doporučuje v této věci se 
obrátit na osobu s odborností na cestovní a turistický ruch a zapojit do záměru Vlastivědný spolek Červený Kostelec. Komise 
navrhuje začátek této trasy opatřit třeba modelem či maketou hradu Vízmburk, který by byl umístěn v areálu kempu rybníka 
Brodský. Následně by komise životního prostředí ráda navrhla obsah jednotlivých stanovišť uvedené trasy (přírodní 
zajímavosti, historie města, tkalcovství, historie hradu, zajímavá místa v Červeném Kostelci apod.) Celá trasa může být 
koncipována třeba formou hry, kde by se mohly zapojit i děti, ve spolupráci s Cestovním a informačním centrem Červený 
Kostelec. 
 
Usnesení č. 2020/8/10: komise bere na vědomí informace o záměru zřízení naučné stezky po přírodních 
zajímavostech Červeného Kostelce. Požaduje být dále informována v této věci.  
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
9. Zadržování vody v krajině. 
V souvislosti s převládajícím suchem v posledních letech, jak o tom bylo již diskutováno na této schůzi komise v bodě 5. 
programu, komise také hovořila o možnostech zadržování vody v krajině. Připravuje se novela vodního zákona, která má 
reagovat na potřeby nutnosti zadržovat vodu v krajině. Komise byla informována o chystané přípravě obnovy historického 
Ungrova rybníka v Olešnici soukromým vlastníkem. Město by mělo využít dotačních možností v rámci připravovaných výzev 
Operačního programu Životní Prostředí Fondů Evropské Unie v rámci dotačního období 2021 – 2028 týkající se zadržování 
vody v krajině, ale i další možné finanční zdroje menší velikosti např. na provedení nových výsadeb dřevin ve volné krajině 
nebo na zřizování zamokřených míst, tůní nebo částí koryt vodních toků. Komise doporučuje v této oblasti spolupracovat 
s Povodím Labe, státním podnikem. V současné době již řada občanů i firem na území města zřizuje různé retenční nádrže 
nebo podobná zadržovací zařízení, např. pro dešťovou vodu. Město by mělo být v této věci také činné, např. ve využití 
dešťové vody jímané ze střech městských budov apod.  Tato voda může být využívána třeba pro závlahy veřejné zeleně, 
zahrad mateřských škol, městského zahradnictví, v městských lesích. 
 
Usnesení č. 2020/8/11: komise doporučuje zvážit možnosti lepšího zadržování vody v krajině v rámci investic města. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
10. Rozvoj města – veřejná prostranství (parky, náměstí, kanalizace, zahrady). 
Komise byla seznámena panem Regnerem o přípravě a realizaci některých investičních akcích města týkající se veřejných 
prostranství Červeného Kostelce. Komise v rámci přípravy projektové dokumentace úprav náměstí T. G. Masaryka 
nesouhlasí se záměrem kácet jedli ojíněnou vysazenou jako náhradní vánoční strom a provést na uvedeném místě výsadbu 
řady platanů. Komise doporučuje uvedenou jedli již v adventním a vánočním období využívat v rámci vánoční výzdoby města 
– k účelu, ke kterému byla původní vysazena. 
 
 



Usnesení č. 2020/8/12: komise bere na vědomí informace týkající se některých připravovaných a realizovaných 
investičních akcí města. 
Přijato: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
 
11. Různé. 
Pan Mgr. Kafka upozornil na možná zbytečná aplikování herbicidu Roundup v lokalitě Borek. Komise toto dále projednala.  
 
V roce 2020 dojde k ošetření nově vyhlášeného památného stromu – Mertlíkovy lípy v Zemědělské ulici. Ošetření bude 
provedeno s finančním příspěvkem z Programu péče o krajinu 2020 Ministerstva životního prostředí. 
 
Komise byla informována o záměru nějaké výsadby dřevin v ulici 5. května na městském pozemku naproti restauraci Na 
Maltě. Záměr vzešel z podnětu paní Ing. Frankové, člena ZM. Komise doporučuje stromovou řadovou výsadbu např. druhy 
dub letní, jasan, javor, olše, topol. Je nutné prověřit stav inženýrských sítí a zajistit si stanovisko Povodí Labe, státního 
podniku. Komise se záměrem výsadby souhlasí, ale doporučuje zpracovat konkrétní návrh výsadby, který jí bude následně 
předložen k projednání. 
 
Komise byla seznámena s tím, že v druhé polovině roku 2020 bude zpracován nový Strategický plán města na období let 
2021-2028. 
 
Komise životního prostředí byla informována o záměru výsadby jednoho jedince druhu jinan dvoulaločný v blízkosti vchodu 
do budovy zdravotního střediska v ulici Manželů Burdychových. Záměr vzešel z podnětu skupiny občanů města zvaných 
Město+ (paní Brandová). Komise obecně s výsadbou dřeviny souhlasí, ale požaduje více informací o navrhované výsadbě. 
 
Komise životního prostředí byla seznámena se záměrem, který projedná RM na své schůzi dne 10.6.2020, týkající se 
provedení kompletního úklidu, vyčištění, desinfekci a ošetření ochranným voskem plastových kontejnerů na tříděné odpady 
(sklo, papír, plasty) a jejich stanoviště. Toto bude provádět odborná firma. Komise životního prostředí souhlasí s provedením 
úklidu a vyčištěním kontejnerů. 
 
Komise životního prostředí byla informována o zvýšení finančního příspěvku za tříděné odpady od společnosti EKO-KOM. 
Od 1.7.2020 dochází nově k vyplácení částky 120,- Kč/rok za každou nádobu určenou ke sběru kovů na veřejných 
prostranstvích města. 
 
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční v září 2020. Jednání komise bylo skončeno v 18: 55 hodin. 
Zapsal dne 3.6.2020 Štěpán Křeček, tajemník komise 
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise 
Doporučení radě města: Viz jednotlivá usnesení komise. 


