
Zápis z 9. jednání komise životního prostředí ze dne 14.9.2020. 
Prostor mezi radnicí a autobusovým nádražím v Červeném Kostelci. Jednání bylo zahájeno v 17: 15 hodin. 
 
Přítomní členové: Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Mgr. Petr Kafka, Richard Kosinka, Pavel Plíštil,  
Omluvili se: Jiří Duroň, Vladislav Kmoch, Tomáš Matyska, Petr Pacák, Ing. Jan Staněk, Antonín Šlechta 
Nedostavil se: Adam Čepelka,  
Tajemník komise: Štěpán Křeček 
Pověřený člen rady: Jiří Regner – omluven 
Host: Tomáš Diviš 
viz též: Listina přítomných 
 
Pozvánka na jednání komise byla odeslána všem členům komise dne 31.8.2020 pod č.j.: 05104/2020/VYST. Podklady pro 
jednání komise byly odeslány všem členům komise dne 11.9.2020. 
 
1. Zahájení a program jednání komise. 
Předsedkyně komise Ing. Škodová zahájila jednání a konstatovala, že komise není usnášeníschopná. Na komisi 
není přítomný nadpoloviční počet jejích členů. 
 
Původní navržený program jednání: 

1. Zahájení a program jednání komise. 
2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
3. Záměry na kácení městských dřevin. 
4. Návrh nových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce – domluva realizace výsadeb,   

předložení ke schválení do RM. 
5. Kontrola realizovaných výsadeb. 
6. Používání zábavné pyrotechniky a její vliv na životní prostředí. 
7. Projekt zavedení systému sběru komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo   

z domácností. 
8. Příprava výběrového řízení na svozovou firmu. 
9. Různé. 

  
 
2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise. 
neprojednáno 
 
3. Záměry na kácení městských dřevin. 
Paní Ing. Škodová informovala ostatní členy komise o jednotlivých záměrech na kácení dřevin na území města, kterými se 
zabývala v poslední době pracovní skupina komise zabývající záměry týkající se veřejné zeleně v Červeném Kostelci. 
Jednotlivé záměry budou komisí projednány na příští schůzi komise. 
 
4. Návrh nových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce – domluva realizace výsadeb, předložení ke 
schválení do RM. 
Přítomní členové komise byli informováni o přípravě nových výsadeb dřevin ve volné krajině Červeného Kostelce. Komise 
životního prostředí má záměr realizovat výsadbu na podzim 2020 v těchto lokalitách:  
 
I. městský pozemek parc. č. 2239 v katastrálním území Olešnice u Červeného Kostelce – podél komunikace vedoucí od 
rybníku Krčmařík k Tesmenu, 
II. městský pozemek 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. 
III. městský pozemek parc. č. 2070 v katastrálním území Olešnice u Červeného Kostelce – v blízkosti suchého poldru 
v Olešnici – bývalá polní cesta. 
 
Byl domluvený předběžný termín realizace – 15.10.2020 a 16.10.2020. 
 
Vhodné sazenice a sadební materiál připraví pan Křeček ve spolupráci s panem Duroněm a panem Kosinkou. Komise tímto 
žádá RM o souhlas s provedením výsadeb v navrhovaných lokalitách a dále žádá RM o poskytnutí financí ve výši 15.000,- 
Kč z rezervy RM na provedení navržených výsadeb, tak jak tomu bylo podobně v roce 2019. 
 
V navržených lokalitách, zvláště v lokalitě I. komise navrhuje vysadit ovocné dřeviny, pokud možno původní odrůdy – třešeň, 
slivoň, švestka, jabloň. 
 
 
 



5. Kontrola realizovaných výsadeb. 
Paní Ing. Škodová informovala ostatní členy komise o stavu realizované výsadby v roce 2019 provedené komisí v Horním 
Kostelci v lokalitě u rybníka Janouch. Výsadba vyžaduje péči. 
 
6. Používání zábavné pyrotechniky a její vliv na životní prostředí. 
Na jednání komise byl paní Ing. Škodovou pozván pan Tomáš Diviš, ornitolog a bývalý předseda komise životního prostředí. 
Pan Diviš povídal na komisi o negativním vlivu používání zábavné pyrotechniky zvláště v lokalitě rybníka Brodský na volně 
žijící živočichy zvláště ptactvo. Členové komise o tomto problému vedli delší diskusi. Shodují se, že používáním zábavné 
pyrotechniky dochází k určitým negativním jevům na životní prostředí, které může vést až k úhynu ptáků žijících v blízkosti 
rybníka Brodský. Uvádí, že rybník Brodský je ze zákona významný krajinný prvek, u kterého by nemělo docházet 
k narušování jeho ekologicky-stabilizační funkce a významu v krajině a také tento rybník je regionálním biocentrem 
v územním systému ekologické stability krajiny. Dále používáním pyrotechniky v této přírodní lokalitě může docházet podle 
komise k narušení ochrany volně žijících ptáků, zvláště zákazu úmyslného vyrušování těchto ptáků, zejména během 
rozmnožování a odchovu mláďat. Dále podle komise životního prostředí může docházet i k porušování základních podmínek 
ochrany zvláště chráněných živočichů, kteří se v lokalitě rybníka Brodský nacházejí nebo mohou dočasně nacházet, zvláště 
zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je rušit. 
 
Členové komise navrhují RM regulovat používání zábavné pyrotechniky na celém území města zvláště mimo zastavěné 
území obecně závaznou vyhláškou. 
 
7. Projekt zavedení systému sběru komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností.  
neprojednáno 
 
8. Příprava výběrového řízení na svozovou firmu. 
neprojednáno 
 
9. Různé. 
neprojednáno 
 
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční dne 30.9.2020. Jednání komise bylo skončeno v 18: 20 hodin. 
Zapsal dne 15.9.2020 Štěpán Křeček, tajemník komise 
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise 


