
Zápis z 10. jednání komise životního prostředí ze dne 30.9.2020. 
Jednání proběhlo korespondenčně prostřednictvím e-mailů, případně telefonicky. 
 
Zúčastnění členové: Ing. Hana Škodová – předsedkyně komise, Jiří Duroň, Mgr. Petr Kafka, Richard Kosinka, 

Tomáš Matyska, Antonín Šlechta  
Omluvili se:   Vladislav Kmoch, Petr Pacák, Ing. Jan Staněk  
Nezúčastnění členové: Adam Čepelka, Pavel Plíštil 
Tajemník komise:   Štěpán Křeček 
Pověřený člen rady:  Jiří Regner – omluven 
 
Pozvánka na jednání komise byla odeslána všem členům komise dne 15.9.2020 pod č.j.: 05451/2020/VYST. Podklady pro 
jednání komise byly odeslány všem členům komise dne 11.9.2020. 
 
1. Zahájení a program jednání komise. 
Jednání komise proběhlo v termínu od 30.9.2020 do 5.10.2020 prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky. 
Usnášeníschopnost nelze posoudit. 
  
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. 
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. 
Předchozí jednání komise životního prostředí proběhla 1.6.2020 a 14.9.2020. 
 
3. Záměry na kácení městských dřevin. 
a) Záměr na kácení jedné břízy a třešně rostoucí na městském pozemku parc. č. 826/1 v katastrálním území Lhota za 
Červeným Kostelcem. Jedná se o záměr ke kácení dřevin rostoucích v blízkosti komunikace vedoucí od Lhoty (závod Pro 
Charity) směrem k rybníku Balaton. Záměr kácení je předkládám z podnětu manželů Miloslavy a Vítězslava Markových, ze 
dne 22.7.2020. Důvody kácení jsou popsány v přiložené žádosti manželů Markových, kteří žádají město o provedení skácení 
uvedených dřevin. Záměrem skácení uvedených dřevin se komise zabývala již dvakrát, a to 5.3.2018 a 8.4.2019. Dřeviny 
nebyly posouzeny v rámci Komplexního posouzení dřevin na území města (www.stromypodkontrolou.cz) a nejsou ani 
součástí pasportu zeleně města.  
Pracovní skupina zde nemění svá stanoviska z předešlých jednání.  
 
b) Záměr na kácení skupiny cypřišů rostoucí na soukromém pozemku parc. č. 194 v katastrálním území Olešnice u 
Červeného Kostelce. Jedná se o záměr ke kácení dřevin rostoucích v blízkosti dětského hřiště v Olešnici v blízkosti 
komunikace. Záměr kácení je předkládám z podnětu paní Jiřiny Puchernové, ze dne 17.7.2020. Důvody kácení jsou 
popsány v přiloženém dopisu paní Puchernové. Hlavním důvodem ke kácení je proschnutí korun dřevin, což podle paní 
Puchernové působí již nevzhledně. Paní Puchernová žádá město o provedení skácení dřevin. Důvody jsou popsány 
v dopisu. Tento záměr je předložen komisi životního prostředí, protože dřeviny tvoří součást dětského hřiště a určitou bariéru 
vůči blízké komunikaci. Cypřiše jsou součástí veřejné zeleně města. Dřeviny nebyly posouzeny v rámci Komplexního 
posouzení dřevin na území města (www.stromypodkontrolou.cz ) a nejsou ani součástí pasportu zeleně města. 
Pracovní skupina zde souhlasí s pokácením celé skupiny dřevin z důvodu proschnutí dřevin a celkového špatného stavu. 
Jako náhradní výsadbu doporučuje pracovní skupina rybízy, případně lísku či jiné keře původní v ČR. Keře se zdají jako 
vhodná bariéra mezi silnicí a prostorem určeným dětem 
Vyjádření pana Duroně: „Názory zbývajících členů pracovní skupiny jsou shodné s mými návrhy. Jen líska jako náhradní 
výsadba v blízkosti chodníku je nevhodná kvůli velikosti. Ostatně nechal bych to na majitelích pozemku (soukromý).“. 
 
c) Záměr kácení skupiny různých dřevin (rodově hlavně břízy a topoly), z nichž jedna je značně proschlá, rostoucí na 
městském pozemku parc. č. 889/48 v katastrálním území Červený Kostelec. Jedná se o záměr ke kácení dřevin rostoucích 
nedaleko tréninkového hřiště kopané v blízkosti Zemědělské ulice a vodního toku Olešnice. Záměr kácení je předkládán z 
podnětu pana Jaroslava Šolce, ze dne 22.7.2020. Důvody kácení jsou popsány v přiložené žádosti pana Šolce. Hlavním 
důvodem ke kácení je blízkost dřevin vůči pozemku pana Šolce, na kterém stojí přístřešek na nářadí a skleník. Dalším 
důvodem je špatný stav dřevin, který je dále popsán v jeho žádosti. Také se jedná o náletové dřeviny. Pan Šolc žádá město 



o provedení skácení dřevin. Dřeviny nebyly posouzeny v rámci Komplexního posouzení dřevin na území města 
(www.stromypodkontrolou.cz) a nejsou ani součástí pasportu zeleně města. 
Zde pracovní skupina po provedení terénní obchůzky konstatovala: Dvě suché břízy a skupina vysokých náletových topolů 
osika. S ohledem na početnost okolní zeleně, pracovní skupina souhlasí s vykácením suchých bříz a topolů osika, které 
rostou v blízkosti pozemku p. Šolce. Vzhledem k faktu, že topol osika velmi rychle obráží pařezovými výmladky, je možné 
tolerovat vykácení výše uvedených stromů. 
Vyjádření pana Matysky: „Hlavní důvod pro podání žádosti pana Šolce je bříza rostoucí poměrně blízko jeho skleníku, která 
ve vyjádření není zmíněná. Myslím, pokud komise povoluje vykácení náletu topolů osiky a dvou proschlých bříz v remízku, 
bylo by správné povolit i břízu u skleníku, která jeho majetek nejvíc ohrožuje.“. 
Stanovisko pracovní skupiny: Komise souhlasí také s kácením jedné břízy rostoucí v blízkosti skleníku pana Šolce. 
 
4. Návrh nových výsadeb ve volné krajině Červeného Kostelce – domluva realizace výsadeb. 
Již projednáno na jednání komise dne 14.9.2020. Komise životního prostředí děkuje RM za schválení provedení 
navrhovaných výsadeb a poskytnutí finanční částky ve výši 15.000,- Kč na pořízení sazenic a výsadbového materiálu. 
Výsadba se bude realizovat v termínu 15.10 a 22.10.2020. 
Vyjádření pana Duroně: „K dnešnímu dni jsou objednány úvazky a ochrany kmenů. Kůly mám v zahradnictví. Na jejich 
nákup by stejně nestačily peníze. Počítám-li s 50ti kusy stromků ve tvaru polokmen. Stromky se ve školkách v tuto dobu 
teprve dobývají ze země. Ještě nejsou schopni mě ani potvrdit objednávku. Např. školky Litomyšl začnou prodávat 15.10. 
Takže zatím nemohu zaručit, že do plánovaného data výsadby, stromky budou. Navrhuji nejprve vykopat jamky a jiný termín 
sázet. Také nevím, jestli dané lokality někdo přeměřil a spočítal přesný počet sazenic. Také s ohledem na spon. Navrhuji 
min. 5 m od sebe. Snad budu moci odeslat objednávku v týdnu mezi 5. a 9. říjnem.“. 
Vyjádření pana Mgr. Kafky: „Šel jsem minulý týden k Tesmenu a pozemek 2239 v k.ú. Olešnice je uvláčený a osetý obilím. 
Bylo hospodařící družstvo informováno, že se zde chystá sázení? Probírali jsme to na nějaké z minulých komisí s tím, že 
s tím družstvo nemá problém, ale že chce být dopředu informováno, aby nezaseli. To podle mého, situaci velmi komplikuje, 
protože sázet stromky na zbylý pás trávy (cca 1 m) u cesty nejde (bude zpevněné podloží, ohrožení při zimní údržbě) a na 
hranici s ornou půdou je zase riziko poškození při následných pracích na poli. Možná se tam pár vhodných míst najde, ale 
také to může sázení zde posunout až na příští rok.“. 
Vyjádření pana Duroně: „U Tesmenu bych za těchto podmínek také letos nesázel.“. 
 
5. Kontrola realizovaných výsadeb. 
Již projednáno na jednání komise dne 14.9.2020. 
 
6. Používání zábavné pyrotechniky a její vliv na životní prostředí. 
Již projednáno na jednání komise dne 14.9.2020. 
Vyjádření pana Mgr. Kafky: „Ohňostroje jsou problém zejména v noci, tedy podle mě město zákonný nástroj má.“. 
 
7. Projekt zavedení systému sběru komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností.  
Komise životního prostředí byla seznámena s připravovaným projektem. Komise toto bere na vědomí. Viz také bod 
programu č. 8 – Příprava výběrového řízení na svozovou firmu. 
Vyjádření pana Šlechty: „Za mne by bylo vhodné udělat si cenovou analýzu svozu odpadů – zdá se, že se jedná o již 
rozsáhlou činnost. Kdy by se asi vyplatilo vybavit městské komunikace potřebnou technikou ke svozu a možná i částečné 
mezi úpravě vytříděných materiálů (např. lis na plasty na sběrném dvoře). V konečném důsledku by se mohlo jednat o 
úsporu na svozu samotném, tak i posílení o další kmenové pracovníky městských komunikací a hlavně operativnější svoz 
plastů a papírů, kdy připomínky na přetékající kontejnery jsou už takovým místním folklórem.“. 
 
8. Příprava výběrového řízení na svozovou firmu. 
Komise životního prostředí byla seznámena s přípravou výběrového řízení na svozovou firmu. Důvodů pro vypsání 
výběrového řízení je několik. Zvláště překročení původně vysoutěžených cen z roku 2002 nad limit, který uvádí zákon o 
zadávání veřejných zakázek v § 222, a dále je nutné výběrové řízení navázat na připravované změny v systému nakládání 
s komunálním odpadem v Červeném Kostelci v souladu s projektem: „Zavedení systému sběru tříděného komunálního 
odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností„, který bude podpořen finanční dotací z Operačního programu Životní 
prostředí v rámci 126. výzvy (registrační číslo projektu: CZ.05.29/0.0./0.0/19-126/0011674.) V rámci tohoto projektu je 
v současné době připravována zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Je záměr pořídit sběrné nádoby na tříděný 
odpad pro 900 rodinných a 30 bytových domů v Červeném Kostelci. Je záměr zavést povinnost provádět tříděný sběr plastů 
a papíru přímo v domácnostech pořízením příslušných nádob a sjednáním si pravidelných svozů pro všechny domácnosti 
v Červeném Kostelci. Předpokládaný termín zahájení svozů je 1.9.2021 nebo 1.1.2022. Také je nutné toto výběrové řízení a 
z něj vyplývající smlouvu se svozovou firmou navázat na připravovaný nový zákon o odpadech, který by měl být účinný od 
začátku roku 2021 (v současné době probíhá legislativní proces v parlamentu, zákon byl schválen ve 3. čtením v poslanecké 
sněmovně). V současné době svoz a odstraňování komunálního odpadu zajišťuje v Červeném Kostelci firma Marius 
Pedersen a. s.. Platby všech došlých faktur týkajících se odpadového hospodářství od této firmy činily za rok 2019 celkem 
4.851 tis. Kč. Od 1.2.2020 došlo k navýšení cen cca o 5 %. Předpokládané celkové platby roku 2020 jsou tedy cca 5.100 tis. 
Kč. S projektem „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností„ 
vzrostou náklady na provádění svozů nádob na plasty a papír o dalších až cca 500 tis. Kč. Je ale předpoklad, že některé 



současné náklady města (např. na svoz kontejnerových stanovišť) se sníží. Hlavním cílem projektu je zvýšení množství 
tříděných odpadů ve městě a tím dosažení limitů výtěžnosti, které uvádí připravovaný nový zákon o odpadech. 
Předpokládaná hodnota zakázky tedy činí 22.400 tis. Kč, protože s vítězem řízení bychom rádi uzavřeli smlouvu na dobu 
neurčitou. Hlavním podkladem pro přípravu zadávací dokumentace je stávající rozsah systému odpadového hospodářství 
města, který spočívá hlavně ve svozu směsného komunálního a tříděného odpadu a v provozování sběrného dvora odpadů. 
(Provoz sběrného dvora si zajišťujeme svépomocí.) Uvedený rozsah tohoto systému nakládání s odpady bychom rádi celý 
zachovali a rozšířili jej o projekt „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z 
domácností„ a upravili podle připravovaného nového zákona o odpadech. 
 
9. Různé. 
Komise životního prostředí byla informována, že došlo k přemístění kontejneru na použitý textil, oděvy a obuv Diakonie 
Broumov, sociálního družstva, ze stanoviště autobusové nádraží – u prodejny telefonů na sběrný dvůr odpadů. Na 
autobusovém nádraží již tedy nebude probíhat shromažďování použitého textilu, oděvů a obuvi. Kvůli dlouhotrvajícím 
problémům s udržením čistoty stanoviště s kontejnery na tříděné odpady na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci byl 
přestěhován kontejner na použitý textil, oděvy a obuv na sběrný dvůr odpadů. I když se tento kontejner na textil svážel třikrát 
týdně, je sběr textilu na tomto místě poměrně často příčinou vzniku nepořádku, což narušuje čistotu a celkový vzhled 
stanoviště. A to i přesto, že stanoviště je dozorováno městskou policií a kamerovým systémem města. Jedná se zatím o 
dočasné řešení. Pokud se viditelně zlepší čistota stanoviště na autobusovém nádraží, bude toto řešení trvalé. 
 
Komise byla také informována o připravované záměně jednoho stávajícího kontejneru na textil, oděvy a obuv umístěného na 
stanovišti sběrných nádob na odpad na křižovatce ulic 17. listopadu a Gen. Kratochvíla. Společnost TextilEco a. s. provozuje 
v Červeném Kostelci 4 bílé kontejnery na textil. Kontejner na uvedeném stanovišti je od roku 2017. Je navrhováno stávající 
kontejner vyměnit za inovovaný tzv. "chytrý tučňák". Komise s tímto souhlasí. 
 
K programu jednání komise se dále kladně vyjádřili telefonicky paní Ing. Škodová a pan Kosinka. 
 
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční v prosinci 2020.  
Zapsal dne 6.10.2020 Štěpán Křeček, tajemník komise 
Ověřil: Ing. Hana Škodová, předsedkyně komise 


