
   

 Informační příručka Odboru životního prostředí  

Městského úřadu Čelákovice 

 

 

 
Dostává se Vám do ruky informativní příručka odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice, 

která byla vydána za účelem poskytnutí základních informací a odpovědí na otázky týkající se 

životního prostředí. Příručka je  určena pro občany Města Čelákovice, Sedlčánky, Císařská 

Kuchyně a Záluží u Čelákovic. 

 
                                                                                                          Odbor životního prostředí 
                                                                                                                       MěÚ Čelákovice  
 
                                                                                                                
 

Odpadové hospodářství    
                                     
Vychází ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, který řeší zejména předcházení vzniku odpadů a nakládání 
s odpady v rámci ochrany životního prostředí. 
 
 

1. Kdo se zabývá svozem komunálního odpadu v Čelákovicích? 
Svozem  odpadů se na MěÚ Čelákovice zabývá vedoucí  odboru  Zuzana Mutínská                                                        
tel.: 326 929 129 
 
V Technických službách (TS) Čelákovice Vám  informace k předání odpadu v našem 
separačním dvoře poskytne vedoucí separačního dvora Simona Hořejší 
tel.:  326 992 682 
 
Odpady shromažďované do popelnic od rodinných domků odváží AVE.CZ, s.r.o. provoz 
Benátky nad Jizerou 
Tel.: 326 316 322 
 
Odpady shromažďované do kontejnerů před bytovými domy odváží TS města 
Nymburka 
 tel.: 325 517 967 
 

 



2. Kdo vyváží kontejnery na tříděné odpady (sklo, papír, plast)? 
   Kontejnery na separovaný odpad sklo a papír vyváží firma TS města Nymburka, 
   tel.: 325 517 967 
 
   Kontejnery na sběr směsného plastu a tetrapaků vyváží TS Čelákovice,  
   tel.: 326 991 174 

 

3. Kde je umístěn Sběrný dvůr a jaká je jeho provozní doba? 
Sběrný dvůr provozovaný Technickými službami Čelákovice, je umístěn na adrese: 

         Mochovská 117, 250 88 Čelákovice. Vedoucí separačního dvora je Simona Hořejší 
         tel. 326 992 682. 
 
                                                   Provozní doba: 
          

Úterý  10:00 - 15:00  

Středa  12:00 - 18:00  

Čtvrtek  10:00 - 15:00  

Pátek  12:00 - 18:00  

Sobota  9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00  

 
 
 

4. Komu slouží sběrný dvůr?  
Sběrný dvůr je určen pro fyzické osoby dlouhodobě se zdržující na území města 
Čelákovice, které uhradili poplatek za komunální odpad a je určen i k odkládání odpadů, 
které vznikly z podnikatelské činnosti za podmínek stanovených Městem Čelákovice 
nebo provozovatelem sběrného dvora. Osoby podnikající zde mohou rovněž odložit 
odpad ze své činnosti za úplatu. 
 

 

5. Potřebujete koupit novou nádobu na odpad? 
Odpadová nádoba (popelnice) je Vaším majetkem. Můžete ji zakoupit v obchodní síti 
nebo u svozové firmy. 

 
6. Kam s autovraky? 

Při nalezení autovraku neznámého původu nebo vlastníka se obraťte na: 

 Městskou policii, tel.: 326 929 150,    GSM: 731 136 156 

 Hospodářský odbor Městského úřadu Čelákovice, tel.: 326 929 113 

 



7. Vyhazuje podnikatel (firma) nebo řidič okolo jedoucího vozidla odpad do 
kontejnerů na tříděný odpad? Vidíte někoho ukládat odpad kdekoli mimo 
na místa k tomu určená? 

    Pro okamžitý zásah volejte  

 Městská policie, tel.: 326 929 150,    GSM: 731 136 156 
 Zapište si den, hodinu, SPZ , typ a barvu vozidla, popřípadě název firmy (bývá na 

dveřích). Nezapomeňte zajistit svědka této události. 

8.     Zjistili jste černou skládku? 

 Ohlaste ji na MěÚ Čelákovice, odboru životního prostředí, tel. 326 929 129, 
případně na MP, tel.: 326 929 150, 731 136 156, nebo na TS Čelákovice   
tel.:326 991 174 

9. Kde zjistím podrobnější informace o nakládání s odpady v  Čelákovicích? 

Na stránkách města v sekci pro občany. Dále na odboru životního prostředí, 
Stankovského 1650, tel.: 326 929 129,  e-mail:  zivotni@celakovice.cz 
 
 

10. Kde zjistím podrobnější informace o poplatku za odpady v Čelákovicích?  
 

Na finančním odboru Městského úřadu Čelákovice, Stankovského 1650, u Dany 
Richterové. Tel.: 326 929 123, e-mail: dana.richterova@celakovice.cz 
.  

 

Ochrana ovzduší 
 

Vychází z nového Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., kde jsou stanovena práva a 
povinnosti osob a správních úřadů v rámci ochrany ovzduší. Tento zákon je účinný  od 01. 09. 
2012 s výjimkou několika ustanovení, která nabývají účinnosti později.   
 

 Důležité kontakty orgánů ochrany ovzduší, které vykonávají správní 

činnost na úseku ochrany ovzduší:  

 

Ministerstvo ŽP        tel.: 267 121 111  

Ministerstvo zdravotnictví, Praha      tel.: 224 971 111    

Česká inspekce ŽP, Oblastní inspektorát Praha    tel.: 233 066 111 

Česká obchodní inspekce, Praha      tel.: 296 366 360  

Krajský úřad Středočeského kraje Praha     tel.: 257 280 111  

Městský úřad Brandýs n/L pracoviště Praha                                            tel.: 221 621 111 

Městský úřad Čelákovice                                                                    tel.: 326 929 129  

 

mailto:zivotni@celakovice.cz
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Pro další informace a upřesnění kompetencí ohledně ovzduší volejte MěÚ Čelákovice, odbor 

životního prostředí, tel.: 326 929 129. 

 
Nový zákon o ochraně ovzduší přinesl řadu změn, zaměřuje se na znečišťovatele, poplatky a 
vymezování nízkoemisních zón. 
 
K hlavním změnám, které zákon přináší, patří překategorizování všech zdrojů znečišťování 
ovzduší. Zákon již nepoužívá rozdělení kategorií zdrojů na malý, střední, velký a zvláště velký, 
ale jen na vyjmenované stacionární zdroje uvedené v Příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší 
a stacionární zdroje v Příloze č. 2 neuvedené.  

 
Do zákona byly přesunuty důležité části z prováděcích předpisů, jako imisní limity, základní 
povinnosti v měření a vymezení zón. V této oblasti nový zákon zavádí nízkoemisní zóny, kdy 
obce a města budou mít možnost vyčlenit na svých územích zónu, do níž nebudou moci 
vjíždět auta, která nesplňují emisní limity, zároveň ale musí zajistit objízdnou trasu po silnici 
stejné nebo vyšší třídy. 

 
Nový právní předpis dále zvýšil flexibilitu v přístupu ke zdrojům – individuální přístup ke 
zdrojům, uplatnění kombinace emisních limitů a emisních stropů atd., a zavedl nové nástroje 
u stacionárních zdrojů neuvedených v Příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.  
V zákoně jsou vymezeny pouze čtyři znečišťující látky, a to TZL, SO2, NOx a VOC. Tyto 
znečišťující látky podléhají zpoplatnění. Sazby poplatků za znečišťování a koeficienty úrovně 
emisí jsou součástí Přílohy č. 9 k zákonu. 

 
Prováděcí právní předpisy k novému zákonu zatím byly vydány  pouze 2 (Vyhl. 412/2012 Sb.  
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a Vyhl. 330/2012 Sb. - imisní)  

 

Nová právní úprava by měla zajistit, že v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebudou 
uvedeny do provozu nové zdroje znečišťování, dokud žadatelé o závazné stanovisko 
neprokážou nebo nepřijmou opatření vyvažující nové znečištění.  

 
Zákon umožňuje v otevřených ohništích  spalovat jen  suché rostlinné materiály 
neznečištěné chemickými látkami (§16, odst.4 zákona) 
 

Obec může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu 
v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění  nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí 
jiný způsob pro jejich odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení podmínek 
nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni z nečištění ve svém 
územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby ( §16, odst.5) 
 
Nedoporučujeme rostlinný odpad na svém či městském pozemku spalovat. Pokud není 
zcela suchý, určitě se nevyhnete zakouření svého okolí. Je zbytečné riskovat správní řízení 
a sankční postih. Veškerý rostlinný odpad můžete odevzdat v separačním dvoře, není 
žádný důvod jej spalovat na svém pozemku a obtěžovat tím sousedy. Nelze jej však 
odkládat na veřejné prostranství a zakládat tak černé skládky. 



Rybářství 
 

Lovit ryby smí jen ten, kdo získá potřebnou kvalifikaci a koupí si 

rybářský lístek, jejž ho opravňuje k lovu ryb na rybářských revírech. 

Základní informace 
Rybářský lístek je základní doklad pro oprávnění k lovu ryb na rybářských revírech na území 

České republiky. - vydává se pro občana ČR nebo pro cizince na dobu 10 let, 3 let nebo 1 

roku ode dne jeho vydání. Rybářský lístek je osoba provádějící lov v rybářském revíru 

povinna mít u sebe (§13 odst.7 zák. č. 99/2004 Sb.) 

 Kdo může žádat 
Fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům (osoba starší 15 let, nebo rodiče u 

osoby mladší 15 let) 

 Podmínky a postup při vyřizování 
Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, prokáže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje,zda jde o 

tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským lístkem (§10 odst.6  vyhl. č.. 197/2004 Sb.) 

nebo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku ( § 10 odst. 3 a 4 

vyhl. Č. 197/2004 Sb.) Cizinci se pro vydání rybářského lístku uznává i platný rybářský lístek 

nebo licence vydané v zemi ,jejímž je občanem (§ 10 odst. 7 vyhl. 197/2004 Sb.). 

 - souhlas zákonného zástupce (v případě žádosti o vydání rybářského lístku dítěti do 15 let)  

- u dítěte mladšího 15 let rodný list,  

 

 Jak začít 
Podáním vyplněné žádosti s předepsanými doklady 

 Na kterou instituci se obrátit? 
Městský úřad Čelákovice, OŽP,  Stankovského 1650, 1. patro, 1. dveře  

Kontaktní informace 
Odbor životního prostředí – tel. 326929128,  326929129 

 Co musím mít s sebou 
- občanský průkaz nebo cestovní pas u cizinců  

- osvědčení o získané kvalifikaci, nebo dříve vydaný rybářský lístek, popřípadě jiným 

dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku,  

- u cizinců mimo toho lze přeložit licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je 

občanem. 

 Formulář 
Podáním vyplněného formuláře, který je k dispozici v kanceláři OŽP a na webu Města 

Čelákovice (Městský úřad, formuláře – životní prostředí, bod 5.) 



 Poplatky 
Správní poplatky: stanoveny podle délky platnosti rybářského lístku  

- na 1 rok 100,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které 

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 50,- Kč  

- na 3 roky 200,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které 

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 100,- Kč  

- na 10 let 500,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které 

zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 250,- Kč  

 

Úhrada:  

v české měně, před provedením úkonu, tj. před vydáním rybářského lístku  

- v hotovosti, v  pokladně (vedle kanceláře OŽP,proti vydání potvrzení)  

 

Rybářské lístky se na OŽP MěÚ Čelákovice vydávají pro občany obcí : 

Čelákovice, Záluží, Sedlčánky, Císařská Kuchyně,  Lázně Toušeň,  Mochov,  Nehvizdy,  

Svémyslice, Vyšehořovice,  Zeleneč 

 

  

Ochrana přírody - městská zeleň 
 

         
 

 

 

 

 

 

 
1. Ničí někdo veřejnou zeleň?  
 

 Je-li nutný okamžitý zásah (jedná se o vandalismus) - volejte MP tel.: 326 929 150,   

 GSM: 731 136 156, v ostatních případech, např. při výkopech a jiných pracích poškozujících 

 zeleň se obraťte na OŽP, tel.: 326 929 129, 326 929 128  

 

 

2. Chystáte se pokácet živý strom nebo chcete odstranit keře?  
 

Podle nové vyhlášky č. 222/2014 (účinnost od 1.11.2014) ,  která 

mění vyhlášku č. 189/2013 Sb. „o ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení“, stromy rostoucí v „zahradách“ mohou být pokáceny bez 

povolení příslušného úřadu pouze v případě, že se jedná o dřeviny o 

obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo 

ovocné dřeviny bez ohledu na obvod ve výčetní výšce. 



„Zahrada“ je definována jako pozemek v zastavěném území , evidovaný v katastru nemovitostí 

jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití 

pozemku zeleň.   

 

Povolení ke kácení dřevin,za předpokladu, že tyto  nejsou součástí významného krajinného prvku 

(§3odst.1 písm.b) zákona nebo stromořadí , se podle § 8 odst.3 zákona nevyžaduje : 

          

          - pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. 

 

- pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin  

nepřesahuje 40m2 

 

-pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití 

jako plantáž dřevin. 

 

 

Ke kácení je nutné v případech, jež nejsou uvedeny ve vyhlášce vydat formou správního 

rozhodnutí souhlas OŽP. 

O vydání rozhodnutí (souhlasu s pokácením dřeviny)může  žádat pouze vlastník pozemku 

na kterém dřevina roste  nebo nájemce se souhlasem vlastníka.Správní řízení s kýmkoliv 

jiným nelze vést a žádost nelze projednat.Žádost ke kácení najdete na internetových 

stránkách města nebo si o ni požádejte odbor OŽP. 

• volejte OŽP, tel.: 326 929 128 nebo 326 929 129. V případě podezřelého kácení volejte opět 

OŽP nebo Městskou policii  - tel.  326 929 150,  GSM: 731 136 156 

  
3. Kdy se souhlas ke kácení dřevin nevydává? 

 

Při bezprostředním ohrožení zdraví, osob nebo majetku pádem stromu , tzv.havarijní stav. 

Vždy je však třeba dodržet následující postup: bezprostředně, nejdéle však do 15ti dní od 

pokácení oznámit tuto skutečnost na OŽP MěÚ Brandýs n.L.- St.Boleslav. Pořídit 

fotodokumentaci před a po poražení stromu v rámci prokázání havarijního stavu. 

 

 

4. Chtěli byste sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství?  

 

Výsadbu lze realizovat pouze se souhlasem vlastníka pozemku ( Města Čelákovice ) 

prostřednictvím OŽP, tel. 326 929 128,   326 929 129 

 

 

5. Došlo k poškození stromu nevhodným ořezem?  

 

Obracejte se na OŽP, tel 326 929128,   326 929 129  nebo na Městskou policii  

tel. 326 929 150, GSM: 731 136 156 

 

 

6. Trápí Vás zanedbaná veřejná prostranství ?  

 

Obracejte se na TS Čelákovice, tel. 326 991 174 

 

 

7.  Parkuje auto na travnaté ploše?  

Kontaktuje MP , tel.  326 929 150,  GSM: 731 136 156 



Odbor životního prostředí v žádném případě neřeší sousedské vztahy v rámci 

občansko právních sporů. 

O ch r a n a   z v í ř a t   

 
 

 

 

 

 

 

Vychází ze zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat před týráním. Tento zákon řeší  

Ochranu zvířat před utrpením,týráním,či usmrcením. 

 

1. Jste svědkem týrání zvířete ?  

 

Volejte Krajskou veterinární správu tel. : 222 517 520 , 607 667 166 

OŽP MěÚ Čelákovice ,tel. 326 929 128, 326 929 129 

MP – tel. 326 929 150,  GSM:  731 136 156 

Policii ČR – tel. 150 

 

2.   Našli jste poraněné zvíře?  
rozumí se volně žijící zvíře, např. labuť, dravec, ježek,vysoká zvěř, černá zvěř apod. 

obraťte se na Český svaz ochránců přírody, Pátek 56, tel.: 603 864 822 nebo M.Hradského 

,Brandýs n.L. –St.Boleslav , tel.605 946 483 

• v případě zvěře ohlaste nález na OŽP, tel.: 326 929 128 nebo MP – tel. 326 929 150,  GSM:  

731 136 156 

 

  

POZOR! Nezachraňujte zdánlivě ,, opuštěná " mláďata! Zvláště mladí ptáci po vylétnutí 

budí dojem opuštěnosti. Jejich rodiče však bývají poblíž a mláďata opatrují a dokrmují. 

Nikdy nesahejte v přírodě na schované mládě, matka je poblíž a vše bedlivě pozoruje. Zahubili 

byste jej. 

 

3. Našli jste toulavého nebo opuštěného psa ?  

V případě výskytu toulavého psa v Čelákovicích, Sedlčánkách nebo v Záluží kontaktujte  MP 

tel. : 326 929 150,  GSM:  731 136 156 

 
 

4. Máte obavy obavy z roje včel,vos nebo sršní?  
Obraťte se na specializovanou deratizační firmu.V případě přímého ohrožení 

volejte MP tel. 326 929 150,  GSM:  731 136 156 

 

 

 

5. Máte v okolí domu problém s hlodavci? 
Kontaktujte majitele nemovitosti, který odpovídá za včasnou prevenci a hygienu. 

v případě výskytu hlodavců v kanalizačním řadu lze volat Vodovody a kanalizace a.s. t. 603 

806 830 nebo na OŽP MěÚ Čelákovice ,tel. 326 929 128, 326 929 129 



 

6. Uhynulo Vám domácí zvíře a nevíte co s ním ?  
Kontaktujte asanační ústav  tel. 315 696 070 , GSM: 603 728 714 

 

 

7. Našli jste v Čelákovicích,Sedlčánkách nebo v Záluží uhynulé zvíře ,např. přejetého psa 

nebo kočku,potkana nebo lesní zvěř? 

 

V případě psa nebo kočky kontaktujte TS Čelákovice –tel. 326 991 174. V případě nálezu 

uhynulé zvěře volejte místně příslušné myslivecké sdružení nebo OŽP na tel. 326 929 128, 

326 929 129 

 

Dotační tituly  
Zajímáte se o možnost čerpání dotací v rámci životního prostředí?  

 Informační kanály : 
• Státní fond životního prostředí           http://www.sfzp.cz 

• Operační fond životního prostředí      http://www.opzp.cz 

• Krajský úřad Středočeského kraje           http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-  

dotacni-rizeni/ 

 

 

Nejdůležitější kontakty  
 
Městský úřad Čelákovice, Odbor životního prostředí  

Vedoucí odboru životního prostředí ( odpady, ovzduší,ochrana přírody)    -  tel. 326 929 129  

Kácení stromů,zemědělský půdní fond,týrání zvířat,ochrana přírody -           tel. 326 929 128 

 

Městský úřad Brandýs n.L.-Stará Boleslav : 

Vodní hospodářství  :  tel.221 621 451, 221 621 455 

Myslivost : tel. 221 621 460  

Vedoucí oddělní ekologie krajiny,lesního  hospodářství a zemědělství :  tel. 221 621 403 

Ústředna :     tel. 326 909 111 

 

Městská policie                                   156  

Centrální tísňová linka                      112  

Hasičský záchranný sbor ČR            150  

Zdravotnická záchranná služba       155  

Policie ČR                                                      158 

 

Seznam zkratek 

 
ČIŽP                                   Česká inspekce životního prostředí 

ČOV                                   Čistička odpadních vod          

HZS                                    Hasičský záchranný sbor ho kraje  

KUSK                                 Krajský úřad středočeského kraje 

LČR                                    Lesy České republiky  

LS                                       Lesní správa   

MěÚ Čelákovice                 Městský úřad Čelákovice 

MP                                     Městská policie  

OÚ                                      Obecní úřad  

http://www.sfzp.cz/
http://www.opzp.cz/
http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/grantova-a-


OŽP                                    Odbor životního prostředí 

PČR                                    Policie České republiky 

RZ (SPZ)                             Registrační značka (státní poznávací značka) 

SS                                       Státní správa  

TS                                       Technické služby  

VaK                                    Vodovody a kanalizace 

ŽP                                                Životní prostředí 

 

 

Váš odbor životního prostředí 

 

 
 

 
 


