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ZÁPIS Č. 18 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

11. 6. 2012 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. Z. Červinka, Ing. P. Chalupa, Ing. V. 

Jarolímová, Mgr. et Mgr. R. Melichar, J. Sedmihradská, Mgr. M. Skalický, Mgr. I. 
Tureček, Ing. J. Žák 

  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  Ing. L. A. 
Omluveni: 
 
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. Koncepce zeleně v Čelákovicích 
5. Různé 
6. Určení termínu dalšího jednání komise    
 
 
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 3. 6. 2012. Předseda vybídl k doplnění programu. 
Nikdo z přítomných neměl další námitky k programu a byl navržen po úpravě ke schválení. 
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík.  

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 11. 6. 2012 a určuje 
zapisovatelem z jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (dr. Petřík) 
Návrh byl přijat. 

 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ 

 Předseda připomněl členům zasílání textů na webovou aplikaci o životním prostředí s tím, že 
vznesl dotaz na starostu města, jak dopadlo jednání s TIMUR o získání bezplatné licenční 
smlouvy k provozování aplikace.  

Zeleň 
 Vedoucí OŽP informovala předsedu, že údržba památné lípy u Kostela Nanebevzetí Panny 

Marie arboristou v souvislosti s udělením dotace z Nadace Partnerství proběhne 12. a 22. 6. 
2012 a bude medializována. 

 Jak dopadla plánovaná výsadba ve Výmole podle plánu výsadeb zpracovaného Povodím 
Labe, s. p., který jsme měli na KŽP? OŽP: V závěru loňského roku bylo vysazeno na 200 ks 
nových dřevin, více se vysazovat již nebude, není další prostor pro výsadby z hlediska 
následné údržby vodního toku. Nyní budou probíhat jen pěstební zásahy.  

 Jak dopadlo správní řízení s poškozenými lipami v ul. Sv. Čecha? OŽP: Případ řešil vyšší 
 úřad MěÚ Brandýs nad Labem (ing. Čadilová). Dle názoru vyššího úřadu k poškození dřevin 
nedošlo, prvotní zásah se nepodařilo nikomu prokázat, proto byla uložena pouze nápravná 
opatření, která již byla provedena. 

 Předseda se seznámil s projektovou dokumentací DÚR (autor MgrA. J. Cicoň) na chodníky a 
další úpravy v lokalitě V rybníčkách. Podle PD je v plánu kácet 9 stromů, výsadba 85 nových 
stromů, 85–100 nových keřů, 667 m2 nových půdopokryvných keřů a 169 m2 nových ploch 
zeleně s tím, že nových zpevněných ploch bude 1754 m2. Předseda konstatoval, že v PD 
nejsou uvedeny údaje o druhu, stáří  dřevin a následné péči. OŽP: Žádné bližší údaje v tomto 
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stupni PD také nenajdete. Dokumentace slouží dle mého názoru jen pro ÚR. Členové KŽP se 
seznámili s projektovou dokumentaci na chodníky a další úpravy v lokalitě V rybníčkách a 
vznesli požadavek, aby v dalším stupni stavebního řízení byla KŽP dále informována (včetně 
druhového složení a stáří plánovaných výsadeb stromů). 

 3. 6. 2012 se obrátil p. M. N. na OŽP s žádostí o ořez lip ve výsadbě aleje J. Wolkera tak, aby 
mu nestínily. KŽP konstatuje, že je potřeba pravidelná údržba a mezery dosázet lípami 
s dostatečným odstupem od soukromých pozemků. Ing. Červinka doporučil zastřihování 
zkušeným arboristou. 11. 6. 2012 byli lokalitu navštívat předseda, tajemnice KŽP a ing. 
Jarolímová a potvrdili závěry komise. 

 9. 5. 2012 se na OŽP obrátil p. L. M. s žádostí o přesadby lipové aleje v ul. M. Červenky. 
Podle OŽP bohužel dochází k tomu, že před některými domy nové výsadby záhadně hynou i 
po náhradě a na jejich místě pak parkují vozidla v travním pásu. Podle OŽP byl k novým 
výsadbám zvolen druh dřevin, které nebudou v dospělosti stejného košatého tvaru jako staré 
lípy srdčité. Výsadby v nepravidelných rozestupech byly záměrné, aby v budoucnu nebránily 
ve výhledu z oken nemovitostí. Naposledy byly stromy ošetřovány v roce 2008. KŽP se 
domnívá, že lípy se do tohoto typu městské zástavby hodí a pro svůj nelétavý pyl ani 
nepředstavují větší problém pro alergiky. KŽP doporučuje řešit stížnost na úklid s TS 
Čelákovice ve spolupráci s občanem. Přesadba lipové aleje požadovaná občanem by 
v takovém stáří znamenala velké riziko úhynu a velké finanční náklady, které lze uplatnit na 
výsadby jinde. 11. 6. 2012 byli lokalitu navštívat předseda, tajemnice KŽP a ing. Jarolímová a 
potvrdili závěry komise. 

 Místostarosta sdělil předsedovi, že strom v ul. Sedláčkově stínící výhled kamerovému bodu 
bude i přes doporučení KŽP na ořez koruny, smýcen. 

 Předseda zaslal vedoucí OŽP seznam stromů, které jsou poškozeny nebo uschlé s žádostí o 
ořez příp. havarijní skácení. U vybraných dožívajících jedinců na exponovaných místech lze 
kmen stromu využít pro prezentaci umělců vznikem sochy. 

Ostatní: 
 Na dotaz, zda proběhlo nějaké šetření ve věci zápachu ze skládky u Sedlčánek (podnět 

podala pí J. S.) sdělila vedoucí OŽP, že žádné šetření ve věci zápachu neproběhlo, nebylo již 
o čem. Tlející zelenina na hnojišti byla překryta zeminou a problém zmizel, sama pí S. psala, 
že se problém se zápachem již není. Předseda: problém se může kdykoliv obnovit, jedná se o 
nezakryté hnojiště poblíž vodní plochy. 

 Předseda si vyžádal od starosty závěry měření koncentrace azbestových vláken ve vzduchu v 
budovách Chanos a Bios v areálu ZŠ Kamenka. Vzorky odebrané 30. 4. – 1. 5. 2012 firmami 
Vincotte Slovakia, s.r.o. a Agrolab Labor GmbH neprokázaly přítomnost azbestových vláken 
(detekční limit = 298 vláken/m3, měřeno elektronovým mikroskopem). Mgr. Tureček kritizoval 
zadání ze strany Města, kdy nebylo podle něj dostatečně vyhověno doporučení odborné firmy 
na výměnu azbestových komponent. Starosta osobně ujistil předsedu KŽP, že byl upraven 
provozní řád budov tak, aby nedocházelo k namáhání částí, kde jsou azbestové komponenty. 
Tajemnice KŽP upozornila, že v případě podezření na přítomnost azbestu v budově je 
doporučeno postupovat tak, že nejprve stav posoudí vlastník budovy (Město), dále příslušný 
stavební úřad a v případě zjištění znepokojující informace vlastník kontaktuje orgány 
Hygienické služby, které rozhodnou o dalším postupu. 

 Předseda si od starosty vyžádal protokol o šetření ČIŽP na skládce  Nehvizdky skládka TOS-
MET Čelákovice, které proběhlo 16. 3. 2012. Dle protokolu ČIŽP nezjistila, že by se spol. 
TOS-MET v kontrolovaném období (rok 2010 od platnosti rozhodnutí, 2011 a uplynulá část 
roku 2012) při provozování zařízení k odstraňování odpadů dopustila porušení zákona o 
odpadech. 

 Dne 21. 5. 2012 vydal OŽP MěÚ Čelákovice rozhodnutí o registraci Významného krajinného 
prvku Na vinici. Předseda uvítal registraci VKP a navrhl ve vytváření sítě prvků ekologické 
stability pokračovat např. registrací VKP zachovalých stromořadí. 

 
3. Úkoly ze schůze rady města 
RM na svém zasedání nepověřila KŽP žádným úkolem. 
 
4. Koncepce zeleně ve městě  
Předseda přivítal ing. L. A. (dostavil se v 19:10), který byl přizván tajemnicí komise k návrhu 
kompenzace za dřevinu smýcenou bez rozhodnutí o kácení v Císařské Kuchyni. Tajemnice OŽP 
sdělila, že vlastník má zájem se dohodnout za adekvátní náhradu. Ing. A. nabídnul zadarmo stavební 
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dozor pro výsadbu stromů ve městě a výsadby v jiných částech města. Členové KŽP uznali omluvu za 
pochybení ing. A. a předseda nabídnul ing. A. spolupráci při organizování besedy pro děti o 
ošetřování stromů, která proběhne v září v Městské knihovně. Ing. A. souhlasil a jednání KŽP opustil. 

Dále se již KŽP věnovala koncepci zeleně a konstatovala, že město postrádá generel zeleně a 
zajištění odborné péče o zeleň obecně. TS Čelákovice na tuto činnost nemají odborné ani lidské 
kapacity. Předseda požádal vedoucí OŽP o  
1) přehled ploch a ulic, kde by byla vhodná výsadba vzrostlé zeleně i s ohledem na probíhající 
inženýrské sítě a oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo 
frekventovaných dopravních koridorů,  
2) přehled míst s nutností ošetřit aleje/prořezávky parkových či keřových výsadeb,  
3) přehled ploch pro výsadbu květinových záhonů, 
4) přehled míst s nutností údržby travních ploch a  
5) bilanci vzrostlé zeleně na pozemcích Města (tj. počet stromů uhynulých, zničených vandalismem, 
pokácených a počet náhradních výsadeb s uvedením lokality). Dosud nepředložena.  

Předseda dále předložil výstupy z pracovní skupiny pro pořádek a čistotu ve městě, kterou vede 
p. místostarosta a navrhnul rozdělit problematiku na péči o zatravněné plochy, výsadbu a údržbu 
dřevin a výsadbu a péči o květinovou výzdobu. Dále navrhnul lokalitám udělit prioritu řešení podle 
naléhavosti a priorit na získání finančních prostředků v dohledné době a výsledek je pracovním  
materiálem pro členy KŽP. 
 
Vzrostlá zeleň 

S odkazem na 15. zápis z jednání KŽP, který byl vzat RM na vědomí, požádal předseda starostu, aby 
pověřil ORM a HO MěÚ o vytipování vhodných pozemků, které by připadaly v úvahu pro výsadby 
vzrostlé zeleně mimo intravilán – tj. pozemky vedené v LPIS jako orná půda, travní porost nebo jiná 
kultura, které jsou v souladu s platným územním plánem. Protože požadovaná analýza dosud nebyla 
provedena, nemůže vhodnost pozemků z hlediska biodiverzity posoudit KŽP ve spolupráci s OŽP.  

Vzhledem k městskému prostředí s vyšší prašností a letním úpalem je v Čelákovicích nejvhodnější 
vysazovat dřeviny zejména jehličnaté a stálezelené (záchyt prachu i přes zimu), zeleň vysokého 
vertikálního rozvoje (vysokokmeny) a obecně rychle rostoucí dřeviny netrpící většími škůdci. 
Z rychlerostoucích listnáčů připadají v úvahu hybridní topoly – odrůda AF8 a jen doplňkově AF2 a 
J105. Zde je ale problematická jejich případná invaze do volné přírody. Příprava je však nenáročná a 
cena výsadeb velmi nízká. Z dalších listnatých dřevin se nejlépe hodí téměř všechny domácího 
původu jako např. lípa srdčitá (Tilia cordata) a její hybridy, javor mléč (Acer platanoides) a jeho 
kultivary, habr obecný (Carpinus betulus). Nevhodné jsou výsadby bříz a jeřábů kvůli své 
krátkověkosti nebo alergennímu pylu. Dále z exotů lze uplatnit Tilia tomentosa cv. Brabant (nektar 
z květů ovšem negativně působí na opylovače), platany (zejm. Platanus x acerifolia) a jerlín japonský 
(Sophora japonica) jako běžnější výsadby i do širokých ulic, slivoně (Prunus cerasifera, P. fruticosa) 
hodící se spíše do míst s menším prostorem. Doplňkově by bylo vhodné sázet do parkových výsadeb 
(nikoli do stromořadí) katalpu (Catalpa speciosa), koelreuterie (Koelreuteria paniculata) a např. Celtis 
australis. Z hlavních jehličnanů přicházejí řidčeji v úvahu i cedry (Cedrus libani  a Cedrus  (deodara) x 
Ibridio Tesi), jedle španělská (Abies pinsapo) a např. pazerav sbíhavý (Calocedrus decurrens). 
Doplňkově lze použít i kryptomérii japonskou (Cryptomeria japonica), smrk pichlavý (Picea pungens 
provenience Apache), jedli Lowovu (Abies lowiana) a cedr atlantský (Cedrus atlantica cv. Glauca). Za 
vhodné lze považovat jakoukoliv popínavou zeleň jako je trubač (Campsis radicans), vistérie (Wisteria 
sinensis) a loubince (Parthenocissus spp.) a jako zajímavost zimokeř popínavý (Celastrus 
orbiculatus), kterému se zde velmi daří. Pro výsadbu křovin jsou vhodný široký sortiment skalníků 
(Cotoneaster spp.), zimostrázu (Buxus sempervirens) a např. ptačího zobu (Ligustrum vulgare, L. 
ovalifolium). 
 
Květinové výsadby 
 
Patří mezi nejnáročnější části na údržbu vzhledem k nutnosti pravidelné zálivky, pletí a časté obměny 
(až 3krát ročně). Doporučuje se výsadba pouze na kontrolovaných místech (nebezpečí zcizení), 
nápadných (vynikne daný objekt) jako prostory před pomníčky, chráněné kruhové objezdy anebo do 
převislých výsadeb na náměstí. Umístění shrnuje pracovní materiál. 
 
Celkově ke koncepci 
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Členové KŽP se shodli na nutnosti vytvoření pracovního místa v rámci MěÚ nebo příspěvkové 
organizace města, v rámci něhož by se zaměstnanec věnoval přípravě projektů na výsadbu a péči o 
zeleň a využití čerpání prostředků z dotačních programů (např. ROP Středočeského kraje, 2. a 6. PO 
OPŽP, LIFE+, finančních mechanismů EHP a Norska a také v rámci Finanční pomoci Švýcarska). Pro 
další údržbu a koncepční rozvoj zeleně je nezbytné vytvořit pracovní pozici městského zahradníka 
příp. zvážit kombinace obou pozic nebo řešit externí firmou v souladu se specifickým cílem 1.2.3 
Strategického plánu rozvoje Města Čelákovice do roku 2030 schváleného ZM v roce 2011. Také by se 
měly v odpovídající míře využívat veřejně prospěšné práce pro základní údržbu zeleně.  

Členové se dále shodli na nutnosti zohledňovat při výsadbě dřevin i požadavky občanů, přičemž 
rozhodující je vhodnost pozemku (umístění inženýrských sítí, solení komunikací apod.), druh a stáří 
dřeviny doporučené odborníkem, celková koncepce a udržitelnost následná péče. 

Celkově členové KŽP vyslovili potřebu lepší údržby ploch prostřednictvím odpovědných organizací 
a firem a také potřebu zvýšené činnosti Městské policie při penalizaci poškozování travních pásů 
vozidly a poškozování zeleně obecně. 

Předseda upozornil na nutnost neustálé propagace péče o zeleň mezi veřejností a také na to, že 
na webových stránkách města chybí umístění darovací smlouvy v souvislosti s výsadbou stromů a 
obnovou veřejné zeleně ve městě Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 

 KŽP doporučuje vypracovat poptávku na osazovací plán s oceněním výsadeb i 
následné údržby, který bude podkladem pro zpracování projektů na vybrané výsadby 
stromořadí a parků v Čelákovicích (přílohou tohoto zápisu) k žádosti o dotaci z Prioritní 
osy 2 Operačního programu Životní prostředí (Výsadba a regenerace izolační zeleně 
oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo 
frekventovaných dopravních koridorů, lokality 39–44 v příloze) a PO 6 OPŽP (Zakládání 
a revitalizace významné sídelní zeleně, individuální zakládání a obnova parků, 
stromořadí, hřbitovů, městských a obecních lesoparků atd., lokality 1, 9, 12 a 19 v 
příloze). 

 KŽP požaduje poskytnutí soupisu vhodných pozemků, které by připadaly v úvahu pro 
výsadby vzrostlé zeleně mimo intravilán Čelákovic (viz zápis č. 15 KŽP, bod 6.1). 

 KŽP žádá, aby tajemnice KŽP byla účastna na kontrolních dnech přestavby náměstí tak, 
aby požadavky vznesené při místním šetření na kontrolních dnech byly zaneseny do 
stavebního deníku. KŽP žádá předložit výsledky šetření na příštím jednání KŽP. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
5. Různé 
 
5.1 Exkurze v Kovohutích 
Byla projednána zpráva z exkurze do podniku Kovohutě, která je přílohou tohoto zápisu a navrženo 
usnesení. 
 
Návrh usnesení:  

 KŽP bude nadále sledovat vývoj v podniku Kovohutě Holding DT, divize Kovohutě 
Čelákovice z hlediska životního prostředí vzhledem k navrhovanému snížení výroby a 
neprovozování velkých zdrojů.  

 KŽP s odvoláním na zápis z exkurze v podniku ze dne 29. 5. 2012 upozorňuje na velmi 
pravděpodobný obsah ropných látek v areálu podniku ohrožující podzemní vody a dále 
požaduje zabezpečit odpad z prachových odlučovačů tak, aby nebyl vystaven 
povětrnostním podmínkám a splňoval požadavky zákona o odpadech.  

 KŽP doporučuje RM řídit se dalšími schválenými doporučeními ohledně Kovohutí 
v zájmu vzájemné spolupráce s velkými průmyslovými podniky.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
5.2 Monitoring kvality ozvduší 
Ve spolupráci s Mgr. Melicharem a radním Iglem zpracoval předseda podklady pro SFŽP pro získání 
prostředků na stálou monitorovací stanici. S podklady se seznámili členové KŽP a jednání na SFŽP 
probíhají. 
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Předseda se obrátil s dotazem na předsedu Redakční rady Zpravodaje města, proč stále nebyl 
zveřejněn příspěvek ve Zpravodaji města k měření ovzduší a vyjádření Ing. J. T., DrSc. (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.) Podle předsedy RR ZM byla 
agenda probírána na předchozích RR ZMČ s tím, že již je k dispozici stanovisko OŽP, ale stále chybí 
usnesení RM. Také není zveřejněno porovnání u nás naměřených hodnot kvality vzduchu s 
hodnotami naměřenými na stanicích AIM ve Středočeském kraji na stránkách města.  
 
Návrh usnesení:  

 KŽP požaduje zajistit zveřejnění příspěvku Ing. J. T., DrSc. současně se stanoviskem 
OŽP k měření čistoty ovzduší v Čelákovicích, které proběhlo na podzim 2011, 
v červencovém čísle Zpravodaje města Čelákovic (ZM 07/2012).  

 KŽP požaduje na webové stránky města urychlené umístit Závěrečnou zprávu – 
interpretace výsledků měření kvality venkovního ovzduší v pěti vybraných lokalitách v 
Čelákovicích za období 1.11.–6.12.2011 vypracovanou ZÚ se sídlem v Ostravě.  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 
Další jednání KŽP proběhne v pondělí 10. 9. 2012 od 18:00 hod. 
 
Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 20:00 hodin. 
 


