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ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12. 3. 2012

Přítomni: RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. V. Jarolímová, Mgr. et Mgr. R. Melichar, J. 
Sedmihradská, Ing. Z. Červinka
Z. Mutínská – tajemnice

Hosté:
Omluveni:     Ing. P. Chalupa, Mgr. M. Skalický, Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák
Nepřítomen:

Program jednání:
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ
3. Úkoly ze schůze rady města
4. Informační systém životního prostředí a zpráva o životním prostředí ve Městě Čelákovice
5. Různé

Jednání se uskutečnilo od 18:00 h. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650.

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 6. 3. 2012. Nikdo z přítomných neměl námitky 
k programu a byl navržen ke schválení. Předseda KŽP požádal vzhledem k jeho zdravotní indispozici 
ing. Jarolímovou o asistenci při pořizování zápisu. Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 12. 3. 2012 a určuje zapisovatelem z 
jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ
Vedoucí OŽP informovala o novinkách na OŽP a zodpovídala dotazy členů.

 Na dotaz, jak postupují projednané žádosti o kácení, předložila vedoucí OŽP posudek 
navrhující údržbu stromů v osadě Labíčko. Ing. Červinka s posudkem souhlasil.

 Vedoucí OŽP uvedla, že stížnosti občanů na chov drůbeže v ZAVEKu šetřila v únoru 2012 
Státní veterinární správa a nezjistila porušení zákona. 

 K dispozici je již porovnání u nás naměřených hodnot kvality vzduchu s hodnotami 
naměřenými na stanicích AIM ve Středočeském kraji a bude v tomto týdnu doručeno na MěÚ 
a obratem zveřejněno na stránkách města. Podle zápisu z Redakční rady Zpravodaje města 
Čelákovice z 16. 2. 2012 je plánováno uveřejnění článku dr. J. Topinky o monitoringu ovzduší 
do dubnového čísla. (Článek měl být původně otištěn již v březnovém čísle, ale pro absenci 
výstupů z AIM bylo jeho publikování odloženo.)

 Na dotaz, zda oslovené firmy již předložily cenové nabídky na měření chemického složení 
prachu na vybraných místech ve městě, vedoucí OŽP uvedla, že na OŽP byla doručena 
pouze jedna nabídka ze tří oslovených firem, přičemž ostatní vznesly dotazy, které nebyla 
schopna zodpovědět a předala jim proto kontakt na specialistu dr. Topinku. Došlá nabídka 
bude nyní předána vedení města. V rámci jednání KŽP bylo upozorněno na možnost 
dotace ze SFŽP, s tím, že by bylo vhodné o dotaci požádat.

 K bodu z minula: Členové KŽP se opětovně shodli na nutnosti na RM projednat způsob 
vyhlašování regulačních podmínek v rámci smogových situací s tím, že nebylo zatím RM 
řešeno.
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 Na dotaz, jak probíhá příprava environmentální výchovy, byly prezentovány přípravy na Den
Země ve spolupráci s MDDM Čelákovice. Další je ve fázi koncepce a bude rozesláno členům 
komise.

 Vedoucí OŽP upozornila na zveřejnění SEA k ZZŘ Program rozvoje územního obvodu 
Středoč. kraje. Přístup bude vyvěšen na úřední desce MěÚ Čelákovice s tím, že vyjádření je 
možné zasílat do 2. 4. 2012. 

 Vedoucí OŽP předložila předsedovi KŽP vyjádření města č. 3/2012 k bytovému domu 
Spojovací. Předseda KŽP upozornil, že KŽP nebyla včas oslovena ve věci tohoto záměru. 
Vzhledem k sousedství průmyslového areálu a vystavení obyvatel nepříznivým dopadům 
znečištění (hluk, znečištění ovzduší) lze očekávat stížnosti obyvatel. Členové KŽP upozornili
na to, že v původní variantě se počítalo pouze se stavbou garážových stání a drobnou 
dopravou.

 Vedoucí OŽP uvedla, že Nadace Partnerství schválila žádost města o údržbu památné lípy u 
Kostela a setkání s pověřeným arboristou ing. K. proběhne 26. 3. 2012.

 Vedoucí OŽP seznámila členy komise s návrhem náhradní výsadby a údržby v ul. Dělnická 
(4–5 ks javorů a údržba 2 ks) a Aleji J. Wolkera (1 lípa). 17. 3. 2012 proběhne údržba 6 lip 
v Císařské Kuchyni v péči ing. A.

 Byla diskutována zadávací dokumentace k výzvě na údržbu dřevin ve městě. 
 Předseda KŽP pověřil J. Sedmihradskou zastupováním KŽP při jednání o optimalizaci žel. 

tratě Praha-Vysočany-Lysá n.L. na jednání komisi pro rozvoj města 13. 3. 2012.
 Dosud neproběhla schůzka s vedením města ohledně plnění prioritních usnesení KŽP.

3. Úkoly ze schůze rady města
RM na svém zasedání nepověřila KŽP žádným úkolem.

4. Informační systém životního prostředí a zpráva o životním prostředí ve Městě Čelákovice 
Na základě jednání se starostou a mluvčí PR města byl členům KŽP předložen návrh na náplň 
Informačního systému Životní prostředí (k bodu 4/KŽP10). Přítomní členové KŽP se shodli na 
konceptu webové prezentace města v oblasti životmního prostředí. Zpráva o životním prostředí Města 
bude vycházet z těchto podkladů. 

5. Různé

5.1. Prověření dokumentace na zdravotní nezávadnost budovy Chanos v areálu ZŠ Kamenka
Mgr. Tureček požádal písemně předsedu KŽP o projednání tohoto bodu, ale vzhledem k jeho 
nepřítomnosti nebylo možné se k tomuto bodu blíže věnovat. Podle Mgr. Skalického se tím zabývala 
RM a vedoucí OH MěÚ prověří dokumentaci, zda objekt neobsahuje škodlivý azbest, a případně bude 
předložen další postup.

5.2. Komunikace mezi KŽP a OŽP
5. 3. 2012 se na předsedu KŽP obrátila vedoucí OŽP s následujícími sděleními (kurzivou):

 Město (starosta) má v úmyslu nechat znovu prověřit alej v ulici Sedláčkova znalcem z oboru
s tím, že KŽP si má připravit nějaké konkrétní jméno znalce, kterého by město mělo oslovit.
Původní posudek pro město dělal Dr. K. a další posudek pro ČIŽP dělala Ing. G. Předseda 
KŽP požádal vedoucí OŽP o poskytnutí všech podkladů (posudky) s tím, že stanovisko ČIŽP 
pokládá za dostatečně nezávislé bez potřeby znovuprověření. Členové KŽP uvedli, že je 
vhodnější vycházet ze stávajících posudků pro jednotlivé stromy s tím, že je třeba zvážit 
bezpečnostní rizika v případě odstranění jednotlivých stromů, kdy hrozí narušení stability celé 
aleje. K tomuto bodu se KŽP vrátí na dalších jednáních.

 Podle vedoucí OŽP vznikl od TS nový požadavek (zatím jen ústní) na smýcení 3 ks jírovců 
v ul. Na Požárech z důvodu možného statického narušení těchto dřevin. Konkrétně před č.p. 
903/8 (obvod kmene 197 cm), před č.p. 858/27 (obvod kmene 195 cm) a před č.p. 997/29 
(obvod 200 cm), vše měřeno ve výčetní výšce. Dle názoru TS stromy měly dutiny, do kterých 
natekla voda a mráz kmeny roztrhal. Posudek nemá smysl dělat, Ing. A. se na ně již byl 
podívat. Mají trhliny po kmenech a jsou vyhnilé. Nyní nebezpečí nehrozí, ale až se olistí, 
mohlo by dojít k jejich rozlomení. Měli bychom zvážit i návrh na novou výsadbu v této ulici, 
alespoň tématicky. Nechat dobré stromy dožít a vykácené doplnit stejným druhem nebo jít 
úplně jinou cestou – výsadba jiného druhu dřevin. Jírovce jsou do ulice mohutné. Předseda 
KŽP spolu s ing. Červinkou navrhli náhradní výsadbu pávií. 
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 Vedle KD je přístavek (užívá jej MDDM) a v zahradě mezi tímto domem a parkovištěm roste 
jasan. Má u země vyhnilý kmen, zřejmě bude podán návrh na jeho smýcení. Členové KŽP 
doporučili v zájmu bezpečnosti smýcení stromu a výsadbu náhradní zeleně.

 Na ZM vznikl požadavek zastupitele Duníka na úpravu okolí základního kamene 
v Komenského ulici proti 1. ZŠ v ul. Komenského. Podle vedoucí OŽP žádá p. Turek KŽP o 
názor na úpravu okolí základního kamene (pomníčku). I OŽP potřebuje znát názor KŽP.
Členové se shodli na ořezu okolního tisu a odstranění poškozené části přilehlého akátu.
Předseda KŽP pověřil ing. Červinku posouzením údržby na místě.

 5. 3. 2012 na výzvu vedoucí OŽP navštívil ing. Červinka mateřskou školu Přístavní vzhledem 
k obavám pí ředitelky z padání větví ze stromů. Doporučil bezpečnostní úpravy ihned bez 
potřeby kácení. Přítomní členové KŽP vyjádřili souhlas.

 P. Polnický informoval OŽP a TS v kopii předsedovi KŽP o zaneseném odtoku vodoteče u 
vlečky TOS. Úklid u vlečky zajistí TS, i když to není majetek města. Propustek v ulici Rybářské 
je města, ale vodoteč je Povodí. Čištění trubky je možné jen při vyčistění koryta vodoteče a to 
zatím Povodí neplánuje.

Další jednání KŽP proběhne v pondělí 16. 4. 2012 od 18:00 hod.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 20.35 hodin.
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