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ZÁPIS Č. 2 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12. 01. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: Z. Mutínská, M. L. Iglo

Omluveni: Mgr. R. Melichar

Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele
3. Spolupráce s komisí pro rozvoj města a zavedení MA21
4. Staré ekologické zátěže
5. Vyjádření k 3. změně IPPC v TOS-MET slévárna, a.s.
6. Současní znečišťovatelé životního prostředí
7. Imisní monitoring a meteostanice
8. Analýza kalů z ČOV
9. Odpadové hospodářství města
10. Projednávání žádostí občanů na kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města
11. Určení termínu dalšího jednání komise

Jednání se uskutečnilo od 17:00 h. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích.

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 7. 1. 2011. Předseda KŽP navrhl neprojednávat bod 5, 
protože na základě sdělení vedoucí OŽP MěÚ nejsme účastníci řízení, a nemůže nám proto ani 
poskytnout potřebné podklady. Předseda pak navrhnul body dále přečíslovat a schválit program.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

Program jednání byl schválen.

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

Zapisovatelem byl určen RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

3. Spolupráce s komisí pro rozvoj města a zavedení MA21
Předseda komise pro rozvoj města a zavedení místní Agendy 21 p. M. L. Iglo představil cíle jím 
spravované komise. V rámci strategického plánu rozvoje se připravuje dotazníkové šetření mapující 
názory veřejnosti na různé oblasti. Vzniknou pracovní týmy, které budou pracovat na profilu města a 
komunikovat s řídící skupinou.

4. Staré ekologické zátěže
Mapa environmentálních rizik je k dispozici všem členům komise. Předseda požádal přítomné o 
doplňování možných zdrojů znečištění.
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5. Současní znečišťovatelé životního prostředí
Zamýšlená žádost ze strany OŽP směřovaná na ČIŽP týkající se provedení kontroly IPPC u 
vybraných podniků byla odložena do doby, než proběhne jednání s těmito podniky.
KŽP stále nemá k dispozici vyjádření Prevence závažných havárií OŽPZ KÚSK ani vyjádření KHS SK 
na rozbory kontaminovaných půd. Vedoucí OŽP se bude informovat na postup v této věci, aby se 
problematikou mohla KŽP zabývat kompletními podklady.

6. Imisní monitoring a meteostanice
Na základě usnesení Rady města se vypíše poptávkové řízení s požadavky na měření základních 
parametrů kvality ovzduší (oxidy dusíku, síry, CO, přízemní ozon, PM10) na 5 místech po dobu 1 týdne 
(zachycení antropogenního cyklu).
Návrh na zakoupení automatické meteorologické stanice s příslušenstvím evidující dlouhodobě 
základní meteorologické veličiny byl doplněn o další detaily vyžádané radou města.

7. Analýza kalů z ČOV
Členové byli seznámeni s analýzou kalů z ČOV předloženou vedoucí OŽP. K bližšímu vysvětlení svolá 
KŽP jednání. 

8. Odpadové hospodářství města
Byl krátce diskutován zpracovávaný plán odpadového hospodářství a podrobná rozprava k tomuto 
bodu navržena na další zasedání komise. Vedoucí OŽP byla požádána o odložení termínu 
požadovaného zpracovatelskou firmou na vyjádření. 

9. Projednávání žádostí občanů na kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích města
Předseda komise informoval o aktuálních žádostech občanů ke kácení dřevin v zimních měsících, 
které obdržel emailem od Ing. J. Čechurové. Konstatoval, že u vypořádávání žádostí není vždy 
vyžadována náhradní výsadba a pokud ano, tak nemusí být ani udržována. Navrhnul proto přijmout 
usnesení (viz níže), které by vyplývalo z dikce zákona o ochraně přírody, a které by bylo vodítkem pro 
místní orgán ochrany přírody. K žádostem ještě proběhne schůzka mezi OŽP a KŽP.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

KŽP doporučuje v rozhodnutí orgánu ochrany přírody o povolení kácení dřevin na pozemcích 
města komise využívat v souladu s § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
následující postup: nařídit náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
pokácením dřevin. Výrok ohledně uložení náhradní výsadby musí být konkrétní, tj. musí být 
stanoveno, komu se povinnost ukládá, jaké druhy, v jakém počtu a na jaký pozemek mají být 
vysazeny, termín plnění a doba případné následné péče a také, komu se tato povinnost ukládá.

10. Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul termín 27.01.2011 od 18:00 do 21:00.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:00 hodin.




