Zápis z 12. jednání komise životního prostředí ze dne 6.5.2021.
Jednání proběhlo korespondenčně prostřednictvím e-mailů, případně telefonicky.
Zúčastnění členové:
Nezúčastnění členové:
Tajemník komise:
Pověřený člen rady:

Tomáš Matyska – předseda komise, Jiří Duroň, Mgr. Petr Kafka, Richard Kosinka, Ing. Hana
Škodová
Adam Čepelka, Vladislav Kmoch, Petr Pacák, Pavel Plíštil, Ing. Jan Staněk, Antonín Šlechta
Štěpán Křeček
Jiří Regner

Pozvánka a podklady pro jednání komise byly odeslány e-maily členům komise dne 5.3.2021, 8.3.2021 a dne 28.4.2021.
1. Zahájení a program jednání komise.
Jednání komise proběhlo v termínu od 5.3.2021 do 6.5.2021 prostřednictvím e-mailů nebo telefonicky.
Usnášeníschopnost nelze posoudit.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení a program jednání komise.
Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise.
Úpravy náměstí T. G. Masaryka.
Návrh nových výsadeb ve volné krajině.
Záměry na kácení městských dřevin.
Údržba lipové Aleje svobody.
Změna třídění komunálních odpadů v Červeném Kostelci.
Výběr společnosti pro svoz komunálního odpadu.
Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020.
Různé.

2. Kontrola plnění zadaných úkolů RM a kontrola usnesení z minulých jednání komise.
Předchozí jednání komise životního prostředí proběhlo 30.11.2020.
3. Úpravy náměstí T. G. Masaryka.
Členové komise byli seznámeni s aktuálním postupem přípravy úpravy náměstí T. G. Masaryka v Červeném Kostelci.
V současné době probíhá projektová příprava. Záměr realizace roky 2022 až 2023.
Vyjádření pana Matysky: Pokud navrhovaný záměr rekonstrukce prostoru náměstí bude realizován v navrženém termínu,
nemá smysl na tak krátkou dobu vymýšlet jakákoli dočasná řešení. Přesto bych rád zůstal u myšlenky postupně od náměstí
směrem k okraji města projít plochy veřejné zeleně a zamyslet se nad jejich vzhledem a funkcí ve vztahu životnímu prostředí
i obyvatelům našeho města tak, aby tyto plochy mohly popř. lépe sloužit.(např. nové osázení, osetí květnatou loukou,
osazení nějakým mobiliářem, výsadba stromů, umístění hmyzích domků, ptačích budek... Jde o záměr jak estetický tak
funkční - vytvoření ploch pro život hmyzu jako přirozených opylovačů a potravy pro zpěvné ptactvo, kterého znatelně
ubývá...
Vyjádření pana Duroně: K tomuto návrhu už jsme se v minulosti na komisi vyjadřovali. A shodli jsme se. Takže jen
připomenu a případně doplním. V části před elektrou viz část B a situace „rušené“ je navrženo pokácení jeřábu a smrku
stříbrného. Jistě myšleno škumpy a jedle stejnobarvé. Škumpa tam již nemá opodstatnění, ale jedle je dlouhodobě
zamýšlena, již předchozím vedením města, jako nový vánoční strom. Na toto místo jsou navrhovány 3 ks platanů. I když si
myslím, že dočasné úpravy náměstí nebudou jen na pár let, ale spíše o mnoho déle, tak sázet stromy v rámci dočasnosti je
nerozvážné. Tím spíše platany. Dlouhověké dřeviny. Navrhuji, aby komise trvala na zachování nového vánočního stromu na
náměstí a aby se neplýtvalo prostředky na výsadbu neperspektivních stromů resp. na nevhodné místo. V části před úřadem
viz část E je navrženo zrušení vysokých růží. Navrhuji jejich zachování. Myslím, že lépe oddělí chodník od silnice. Lépe
zakryjí nesourodé domy na pozadí a navrhovaný květinový záhon tím lépe vynikne. S ostatním víceméně souhlasím, i když
je zde navrhováno příliš mnoho dlažby. Ale jde přece jen o dočasné řešení...
Vyjádření Mgr. Kafky: Zdá se mi, že současná plocha zeleně se zmenšuje, to se mi nejeví moc dobře, v létě bude na nových
zpevněných plochách podstatně tepleji. Je to podle mě krok zpět, mimo nový trend, zase další plochy betonujeme nebo
dláždíme. Za mě je zcela odpudivé nové náměstí v Hronově, kde je jen beton a pak nic. To tady snad nevznikne. Návrh
améby je asi dobrý, za mě zajímavý, nicméně na tyto zpevněné plochy by se mi líbila třeba v kruhu rovnoběžném s amébou
výsadba jednotlivých dřevin - kmínek 3 m, nad ní drobná koruna, aby se pod tím dalo chodit, parkovat, ale aby tam také bylo
možné mít trochu stínu. Tyto stromky by se určitě vešly na plochy před radnicí, elektrou i železářstvím. Mj. podobné stromky
by bylo dobré nacpat i před Penny. Podobně třeba zde: https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/stromy-namestipremysla-otakara-ceske-budejovice-samsonova-kasna.A180829_423813_budejovice-zpravy_jkr. Jinak souhlas s Tomášem

Matyskou na posouzení sečení či osázení ploch ve městě směrem ke kvetoucí louce, budky, hmyzí hotely apod.... Souhlas s
panem Duroněm na zachování jedle.
Vyjádření Ing. Škodové: Souhlasím s panem Duroněm.
4. Návrh nových výsadeb ve volné krajině.
S Tomášem Matyskou navrhujeme provést výsadbu na vloni schválených lokalitách individuálně. Výsadbový materiál a
sazenice dřevin jsou připraveny v městském zahradnictví. Každý tedy, kdo bude mít z členů komise zájem, může sám si po
dohodě s panem Duroněm vyzvednout vše potřebné v městském zahradnictví a výsadbu provést. Toto řešení navrhujeme
kvůli současné epidemiologické situaci a krizovým opatřením, které je nutné dodržovat. Žádáme vás, kdo bude mít o toto
zájem kontaktovat nejdříve Štěpán Křečka nebo Tomáše Matyska, kde se domluvíme o dalším.
Vyjádření pana Matysky: Pokud to současná proti epidemiologická opatření umožní, navrhoval bych výsadbu provádět v
rámci členů komise individuálně. V určených lokalitách (u Tesmenu, v polích na Horní Kostelec) označím kolíky místa
výsadby. Pan Duroň vydá po individuální telefonické domluvě výsadbový materiál, kůly a ochranu proti okusu. Zkusím
domluvit dopravu kompostu na místo výsadby na vylepšení půdy při výsadbě.(týká se hlavně ovocných stromků).
Vyjádření Ing. Škodové: Ráda bych doplnila, že v minulé výsadbě u rybníka Janouch jsou minimálně 3 uschlé stromky a
sazenice muchovníků.
Vyjádření pana Duroně: S panem Matyskou jsem mluvil telefonicky. Jsem rád, že se toho ujal. Jsme domluveni tak, jak bylo
uvedeno. Po domluvě se mnou vydám stromky, kůly, ochrany, úvazky. Mohu půjčit také nářadí a kanystry s vodou. Zavoláteli předem, vše připravím, abyste se již nezdržovali. Po výsadbový řez a u některých stromků nutné zvýšení korunky a
celkovou kontrolu udělám sám později. Máme k dispozici tyto sazenice: 10 ks jabloň Spartan, 15 ks švestka Chrudimská, 5
ks švestka Gabrovská, 10 ks třešeň Helga, 10 ks třešeň Kordia.
Zúčastněnými členy komise životního prostředí byla provedena úprava stávající výsadby u rybníka Janouch a provedena
nová výsadba 25 kusy ovocných dřevin v lokalitě Horní Kostelec podle předchozího návrhu. Na podzim 2021 bude ještě tato
výsadba upravena podle požadavku pana
, vlastníka jednoho ze sousedních pozemků. Je
záměr provést na podzim 2021 další výsadbu v lokalitě Olešnice směrem k Tesmenu, podle předchozího návrhu.
"Děkuji všem členům komise životního prostředí, kteří se zapojili do aktivity výsadby ovocných stromků v Horním Kostelci a u
Tesmenu. Díky za Váš čas, který jste věnovali v tomto nelehkém období dobrému dílu, jehož ovoce snad ochutnáme i my
sami, ale hlavně vracíme krajině její pozbytý charakter, zlepšujeme životní prostředí a v neposlední řadě investujeme do naší
buducnosti, pracujeme pro naše děti. Doufám, že se nám podaří i v příštím období v této aktivitě pokračovat a že se připojí i
další." S díky Tomáš Matyska
5. Záměry na kácení městských dřevin.
záměr kácení jednoho smrku pichlavého rostoucího na městském pozemku parc. č. 1014/2 v katastrálním území
Červený Kostelec. Jedná se o záměr ke kácení jednoho smrku rostoucího na městském hřbitově. Záměr kácení je
předkládám z podnětu odboru místního hospodářství (Ing. Emil Košut) ze dne 3.3.2021. Smrk stříbrný na hřbitově kořeny
začíná poškozovat hrob v jeho blízkosti. V 1,3 m má obvod kmene 120 cm. Dřevina dosahuje již poměrně veliké výšky a
částečně prosychá. Dřevina byla posouzena v rámci Komplexního posouzení dřevin na území města
(www.stromypodkontrolou.cz) a je součástí pasportu zeleně města. Jedná se o dřevinu č. 26 - lokalita Hřbitov - smrk
pichlavý kultivar Glauca, „dospívající strom, výška 11 m, dlouhodobě prosperující, poškození kořenů, mírně snížená vitalita,
výborná stabilita, zhoršený zdravotní stav, nasazení koruny ve výšce 1 m, průměr koruny 4 m, žádný navržený zásah“.
Komise životního prostředí jednomyslně souhlasí s pokácením smrku pichlavého na městském hřbitově z důvodu
nevhodného stanoviště, částečného prosychání, možného napadení kůrovcem, poškozených kořenů nevhodně
prorůstajících do zpevněných ploch v okolí stromu. Komise navrhuje posouzení dosadby lípy srdčité do lipové aleje okolo
hřbitovní zdi v místech chybějící výsadby.
záměr kácení 3 bříz rostoucích na městském pozemku parc. č. 1102/61 v katastrálním území Červený Kostelec.
Záměr kácení je předkládám z podnětu odboru místního hospodářství (Ing. Emil Košut) ze dne 16.3.2021 - následně
přeposláno na obor výstavby a životního prostředí. Záměr je z podnětu pana
. Jedná se o několik bříz rostoucí na pozemku komunikace k blízkým
rodinným domů. Dřeviny se naklánějí a dosahují již poměrně veliké výšky a jsou částečně proschlé. Dřeviny nebyly
posouzeny v rámci Komplexního posouzení dřevin na území města (www.stromypodkontrolou.cz) a nejsou ani součástí
pasportu zeleně města.
Komise souhlasí s pokácením posuzovaných bříz bělokorých na městském pozemku parc. č. 1102/61 v katastrálním území
Červený Kostelec. Skácení posuzovaných stromů je možné v období listopad – březen.
záměr kácení jedné borovice rostoucích na městském pozemku parc. č. 889/152 v katastrálním území Červený
Kostelec. Záměr kácení je předkládám z podnětu pana starosty ze dne 23.5.2021. Záměr je z podnětu paní Radové

7. Změna třídění komunálních odpadů v Červeném Kostelci.
Komise životního prostředí tento bod programu neprojednala. Členové komise vzali na vědomí veřejné informace dostupně
na webu města Červený Kostelec.
8. Výběr společnosti pro svoz komunálního odpadu.
Komise životního prostředí tento bod programu neprojednala. Členové komise vzali na vědomí vítěze proběhlého
zadávacího řízení, kterým je společnost TRANSPORT Trutnov s.r.o.
9. Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severovýchod – CZ05: Aktualizace 2020.
Komise životního prostředí tento bod programu neprojednala. Členové komise vzali na vědomí, že rámci uvedeného
programu bylo identifikováno, že na území města dochází k překračování imisního limitu pro benzoapyren.
10. Různé.
Komise životního prostředí byla informována, že v roce 2020 proběhlo monitorování vlivu bývalé skládky na Bohdašíně na
podzemní vody. Toto monitorování bude probíhat i v letošním roce.
Komise životního prostředí byla informována, že je záměr v roce 2021 provést ošetření a údržbu památné lípy ve Lhotě v
lokalitě Východní. Jedná se o soukromý strom, který je záměr ošetřit z Programu péče o krajinu 2021.
Komise životního prostředí byla seznámena se situacemi některých zpracovaných územních studií v různých částech města.
Jedná se zpravidla o záměr zastavět lokality rodinnými domy. Komise zpracované územní studie posoudila hlavně z hlediska
dostatečného počtu a velikosti veřejné zeleně po zastavění, případně kam by bylo vhodné vysadit v budoucnu nějaké další
dřeviny.
Komentář k lokalitě Lipky pod zahrádkářskou kolonií Jiřího Regnera (pro členy komise):
Město koupí pozemků činí první krok k zajištění finálního přístupu, tak jak je nastíněn územním plánem. Bude následovat
řada jednání s majiteli pozemků o odkupu, abychom tuto vizi naplnili. Již teď je ale jasné, že přes pozemek 790/3 a s ním
sousedící pozemek, se z důvodu odmítavého přístupu majitele nyní nedostaneme (majitel si v žádném případě nepřeje, aby
se přes jeho pozemky jezdilo). Z toho důvodu je tu navržena dočasná přístupová cesta, která by se v případě budoucí
souhlasné dohody zrušila. Z takových prvních jednání o odkupu s ostatními majiteli dotčených pozemků jsem se setkal se
vstřícným postojem. Setkání nad touto variantou s nimi teprve chystám. Je otázkou vzhledem k zastínění a velikosti
pozemků, jestli neprovést parcelaci pouze na dva stavební pozemky. I větší podíl zeleně bude tím zajištěn.
Vyjádření Mgr. Kafky: Studie nových čtvrtí RD - určitě nechávat prostory pro veřejnou zeleň, ať už skupinovou, nebo liniovou.
Možná v zástavbě počítat i s určitými mezerami - "odpočívadly", lavičkami pro matky + houpačka pro děti + optimálně ty
stromy. Jakmile se na to neponechá veřejný prostor, tak už tam následně nic nedostaneme. Určitě se nabízí využít vodní
prvky v lokalitě Lhota a Vyšehrad, kde už teď jsou určité mokřady, popř. zatrubený tok a vytvořit tak v zástavbě určitá
"biocentra". Posílám orientační zákresy: https://mapy.cz/s/karenotopu a https://mapy.cz/s/pafunodute.
Příští jednání komise životního prostředí se uskuteční v případě potřeby podle aktuální epidemiologické situace.
Zapsal dne 17.5.2021 Štěpán Křeček, tajemník komise
Ověřil: Tomáš Matyska, předseda komise

