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ZÁPIS Č. 20 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

3. 12. 2012 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. P. Chalupa, Mgr. et Mgr. R. Melichar, J. 

Sedmihradská (do 18:30), Mgr. M. Skalický, Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  K. T. 
Omluveni:     Ing. V. Jarolímová 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele  
2. Novinky z OŽP MěÚ  
3. Úkoly ze schůze rady města 
4. Rozpočet města v kapitole životní prostředí 
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 25. 11. 2012. Vzhledem k tomu, že schůzka 22. 10. 
2012 nebyla KŽP usnášeníschopná, byl pořízen pouze záznam ze schůzky a předložen RM. Aby mohl 
být jeho obsah zveřejněn, bude součástí zápisu z 3. 12. 2012. Předseda vybídl k doplnění programu. 
Nikdo z přítomných neměl další námitky k programu a byl navržen ke schválení. Předseda požádal 
ing. Chalupu o pomoc s přípravou zápisu. 

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 3. 12. 2012 a určuje 
zapisovatelem z jednání Ing. Pavla Chalupu.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Novinky z OŽP MěÚ 

 Předseda opětovně požádal členy KŽP, kteří přislíbili spolupráci k přípravě Zprávy o životním 
prostředí, o zaslání svých příspěvků, aby zpráva mohla být po projednání v zastupitelstvu 
města přístupná veřejnosti na stránkách města. Podíly na textech rozeslal opětovně všem. 

 Tajemnice informovala o živelné výsadbě v ulici Zátiší cca 6 ks bříz – OŽP vyzve majitele 
rohového domu k odstranění. 

 Tajemnice informovala o žádostech na pokácení následujících stromů: 
- MŠ Rumunská – topol, vrba (doporučení členů komise ANO) 
- MŠ Komenského – smrk (doporučení členů komise ANO), javor (nebylo zřejmé, kde 

se strom nachází), ořešák, který byl odborně ošetřen (doporučení členů komise NE 
sledovat stav po ošetření) 

- Dále OŽP požaduje k dalším dvěma žádostem stanovisko KŽP do 13. 12. 2012, 
protože potřebují souhlas vlastníka, aby bylo možné ve věci rozhodnout: ulice Lipová 
– lípa, BD Rumunská – javor, jehličnan. Předseda pověřil ing. Červinku, aby zajistil 
místní šetření ve spolupráci s OŽP. Korunu stromu lze upravit tak, aby nezasahovala 
k nemovitostem a nakloněný stromek lze ukotvit k tyči. 

 Sympozium dřevořezbářů – OŽP vytipoval pět suchých stromů o průměru nad 50 cm 
vhodných na předmětnou akci. Prověří ve spolupráci s TS jejich skácení a event. možnost 
jejich uskladnění. 
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Stanovisko TS – bohužel nedisponují vhodnými prostory na uskladnění, v minulosti pokácené 
stromy, se kterými se uvažovalo na obdobné akce, zůstaly na volném prostranství a došlo 
k jejich znehodnocení. 

 Výsadba stromů v současné době 
 1. alej Sedláčkova, vysazeno 7 ks bal. stromů, javory, Acer platanoides, A. 

pseudoplatanus za smýcené dřeviny, 
 2. alej Jiřinská (kpodjezdu), vysazeno 7 ks bal. stromů, akáty, Robinia viscosa za 

dřeviny již dříve smýcené či odumřelé, 
 3. Na Výsluní,vysazeny 2 ks bal. stromů, akáty kulovitý tvar koruny (propojení se 

soukr. zahradou pro nedostek prostoru v ulici), Robinia pseudacacia 
´Umbraculifera´,dosadba za 2 ks uhynulé, 

 4. Na Požárech, vysazeno 24 ks bal. stromů Aesculus carnea ´Briotii´, náhrada za 
v minulosti smýcené dřeviny. 

 Posudek na zdravotní stav aleje v Sedláčkově ul. a žádosti ke kácení. Tajemnice předala 
podklady členu komise ing. Červinkovi, aby se vyjádřil k sledované lokalitě. Tajemnice 
přislíbila za OŽP napsat článek do Zpravodaje města a na www stránky o této problematice. 

 14. 9. 2012 podal předseda podnět na vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ na neodborné 
zajištění výsadeb při výkopových pracích v ulicích Husova, M. Červenky, Sukova a Dukelská. 
Stromy tam byly místy až po nasazené koruny zasypány zeminou a mnohde měly i narušené 
a odkryté kořeny do výkopů. Vzniklo nebezpečí, že ostrohranné úlomky horniny zraní kmínky 
a rozvine se následná infekce. V blízkosti malých stromků byly navíc mnohde složeny 
betonové dlaždice, které se téměř zařezávaly do kůry stromků. OŽP podnět prošetřoval ve 
dnech 14. 9. a  15. 9. Podle sdělení OŽP dne 17. 9. 2012 přizvali k šetření stavbyvedoucího a 
ing. Červinku z KŽP a znovu prošli všechny ulice a potvrdili zjištěná fakta. Stavba byla 
prováděna po částech a postupně se i  otevíral výkop, pokládal a zahrnoval  kabel. Výkop 
nezůstal v konkrétním úseku v celé délce otevřený déle jak týden. Poškozené či přerušené 
kořeny o průměru větším než 3 cm nenašli (porušeny byly jen kořeny vlásečnicové). OŽP 
došel k závěru, že zahrnutí některých kmenů zeminou  po dobu jednoho týdne není sice 
optimální, ale stromy samotné nepoškodí. Stejně tak přerušení vlásečnicových kořenů. 
Stavbyvedoucí již během kontroly vydal příkazy k odstranění zeminy a stav. materiálu od 
kmenů. Poranění kmenů  dřevin nebyla zjištěna. Stavbyvedoucí i  stavební dělníci byli 
poučeni, že nadále nesmí stavební materiál ani  výkopovou zeminu ukládat do průmětu korun. 
Byl pořízen podrobný zápis o průběhu kontroly i fotodokumentace. Město není investorem 
stavby ani  stavebníkem. Stavba byla řádně povolena pravomocnými rozhodnutími stavebního 
a silničního správního úřadu. 

 Na předsedu se obrátil Ing. J. Š. s návrhem vytvořit místní akční skupinu pro aktuální 
zlepšení (organizaci) odpadového hospodářství v Čelákovicích i pro plánování 
inspirovaného návrhem nového Plánu odpadového hospodářství ČR. Tato skupina by se 
zabývala jednotlivými druhy odpadů – stavebním a demoličním, kompostovatelným, kdo jsou 
významní původci (občané i firmy), kdo zpracovatelé a vypracovala přehled zařízení ke sběru, 
zpracování odpadu za účelem jejich využití a zjistili potřebu nových. Ing. Š. nabídl, že by se 
ujal koordinace místní akční skupiny pro odpad se zaměřením na úzkou problematiku s cílem 
dosáhnout vyšší úrovně.  

 p. J. P. upozornil vedení města, TS a předsedu KŽP na některé údajné nesrovnalosti 
v provozování Sběrného dvora. Dopis i s vyjádřením vedoucí SD pí Hořejší i p. starosty zaslal 
předseda členům komise. 

 Mgr. Tureček nabídnul pomoc OŽP s podáváním informací o překročených limitech škodlivých 
látek v ovzduší podle ČHMÚ  s nástupem špatných rozptylových podmínek. Předseda požádal 
pí Mutínskou, zda by mohla v takovém případě upozornit vedení města a ředitelky MŠ a 
doporučit nekonání sportovních akcí a omezení vycházek pro děti a staré a nemocné lidi ve 
městě. Blíže viz bod 5.8 tohoto zápisu.   

 Město Čelákovice obdrželo od organizátorů soutěže zprávu, že se ve druhém ročníku 
v soutěži „Zelená informacím“ o nejlepší prezentaci o životním prostředí na 
internetových stránkách měst umístilo mezi prvními 25 oceněnými. Organizátorem 
soutěže je Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. (TIMUR) a Centrum pro otázky 
životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Soutěže se zúčastnila všechna města v ČR 
s počtem obyvatel nad 5000 včetně Brna a Prahy, celkem 270 měst.¨ 

 Vedoucí OŽP informovala o tom, že ČIZP odložila podnět na poškozené stromy na náměstí. 
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3. Úkoly ze schůze rady města 
Komisi pro životní prostředí bylo usnesením RM č. 18/2012/10.2.2. ze dne 20. 9. 2012 uloženo 
zpracování koncepce městského zahradníka. K tomuto návrhu zpracoval podklady předseda komise a 
předložil je na schůzce 18. 10. 2012 vedení města, vedoucí OŽP a řediteli TS (viz níže). Proběhla 
schůzka s předsedkyní Komise rozvoje ing. arch. Fialovou s cílem promítnout požadavky na zeleň do 
připravovaného Územního plánu města. Výsledky jednání členů komise z 20. 10. 2012 k této 
problematice byly následně představeny Radě města. 
 
18:45 dostavil se Mgr. Melichar. 
 
5. Různé.  
 
5.1 Koncepce městského zahradníka a posouzení zpracovaných projektů k zeleni ve městě  
Členové KŽP byli seznámeni s vypracovanými projekty na výsadby zeleně pro lokality č. 9, 26 a 39 
(číslování podle pracovního materiálu KŽP). Do konce října 2012 měl být připraven projekt k Sadům 
17. listopadu, ale dosud nebyl firmou Living in Green dodán, takže se jím KŽP bude zabývat na příští 
schůzi.  
Dále již byla diskutována náplň pracovní pozice zabývající se městskou zelení. Pracovník přijatý na 
tuto pozici by měl: 

 koncepčně a odborně pečovat o zeleň v katastrálním území obce Čelákovice, Sedlčánky 
a Záluží u Čelákovic.  

 spolu s OŽP a TS sdílet odpovědnost za stav zeleně a provozní bezpečnost stromů a je 
povinen se pojistit k odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při plnění činnosti. 

Pozici bude zajišťovat fyzická nebo právnická osoba, která bude vybrána na základě výběrového 
řízení, přičemž nástup se předpokládá od 2. poloviny r. 2013. 
 
SPECIFIKACE ČINNOSTI 
Členové KŽP diskutovali a doporučili 2 varianty pracovního zařazení příp. jejich kombinace:  
 
1. Pracovník s min. SŠ vzděláním na některěm z odborů MěÚ (OŽP, ORM, OH) 
Hlavní činností tohoto úředníka bude: 

 vypracování dlouhodobého plánu zeleně – tzv. pasportu zeleně (kategorizace ploch zeleně 
vč. výměr a inventarizační tabulky dřevin) a tento dlouhodobý záměr schválený volenými 
orgány města poté uplatňovat v praxi. Tento plán by měl obsahovat 

o Standardní úroveň údržby vegetačních prvků a jejich četnost opakování.  
o Kategorie vegetačních prvků a zastoupení pracovních úkonů je třeba sjednotit s údaji 

z pasportu zeleně.  
o Seznam základních ploch zeleně z pasportu a jejich rozdělení podle intenzitních tříd 

 vyhledávání, zpracování a čerpání dotačních titulů na výše uvedené činnosti. 
Městská zeleň je rozdělena do základních ucelených ploch s místopisným označením. Jednotlivé 
vegetační prvky na těchto plochách jsou evidované v pasportu zeleně a rozsah údržby mají 
specifikovaný pomocí soupisu pracovních výkonů a jejich četnosti opakování. Stupeň vydatnosti 
údržby se pak vyjadřuje intenzitními třídami, které jsou základním plochám určeny podle významu a 
důležitosti ve městě. V extravilánu obce by mělo jít o soupis alejí v krajině podél cest a cyklostezek, 
soupis lesů, doprovodné zeleně komunikací, popis rozptýlené krajinné zeleně s rekreační funkcí a 
přehled interakčních prvků ÚSES.  
 
2. Pracovník se SŠ vzděláním v rámci Technických služeb Čelákovice, p. o.  
Hlavní činností městského zahradníka bude: 

 zakládání a údržba veřejné zeleně vykonávání odborných zahradnických prací 
souvisejících s údržbou zeleně (prořezávky, kácení), výsadbou nových stromů a nových 
živých plotů, údržbou travnatých ploch, zakládání a údržbou květinových záhonů, včetně 
mobilní zeleně a dohled nad těmito činnostmi v katastrálním území obce Čelákovice, 
Sedlčánky a Záluží u Čelákovic. 

Postup předem objednaných prací se bude řídit harmonogramem, který bude předkládán komisi pro 
životní prostředí k odsouhlasení na jeden kalendářní rok předem. Skutečný průběh plnění prací bude 
zaznamenáván do pracovního deníku. V rámci svého zaměstnaneckého poměru u TS bude využívat 
různé technické prostředky v TS a k dispozici mu budou pracovníci (nyní 5) na méně kvalifikovanou 
práci, nad kterými bude mít metodický a odborný dozor.  
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Technologie zakládání zeleně 
Zakládání zeleně bude prováděno v souladu s normami Technologie vegetačních úprav v krajině ČSN 
83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadby, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich 
zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu. 
Technologie údržby 
Údržba zeleně bude prováděna v souladu s normami Technologie vegetačních úprav v krajině – ČSN 
83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.  
 
5.2 Rozpočet Technických služeb, p. o. 
K tomuto bodu se dostavil ředitel TS p. Turek. Předseda zformuluje dotazy k rozpočtu a zašle je 
ředitele k zodpovězení. Dotazy byly odeslány 4. 12. 2012 a 10.12. obdržel odpovědi, které jsou 
součástí podkladového materiálu ZM. Dále byla diskutována zejména problematika odpadového 
hospodářství a zeleně s cílem do budoucna najit řešení, jak rozlišit odpad od soukromníků a 
podnikatelů a tim zamezit zneužívání systému sběrného dvora. 
 
5.3. Rozpočet města v kapitole životní prostředí na rok 2013 
Celkové náklady na životní prostředí v návrhu rozpočtu poklesly o více než 2 mil. Kč (25 %) oproti 
roku 2012. Bylo navrženo, aby se projednala možnost zapůjčení a provozování měřicího přístroje na 
kvalitu ovzduší a tyto prostředky se vyčlenily na příští rok. Toto bylo označeno za prioritu KŽP s tím, 
že to navazuje na proběhlý monitoring. Zapůjčení a provozování měřicího přístroje by představovalo 
částku cca 150 – 200 tis. Kč. K projednání podrobností s provozovateli stanice v Brandýse n. L. byl 
pověřen Mgr. Tureček, který zároveň domluví exkurzi pro členy KŽP.  
 
5.4 Spolupráce s průmyslovými podniky a výsledky exkurze do TOS-MET slévárna a.s 
4. 10. 2012 proběhla exkurze do podniku, z níž byl pořízen zápis, který je přílohou tohoto zápisu KŽP. 
Hlavní závěry setkání jsou:  

 TOS-MET bude průběžně informovat vedení města Čelákovice o plánovaných investicích 
ohledně zlepšení životního prostředí. 

 Vedení podniku předloží KŽP projekty podané na OPŽP a SFŽP. 
 Vedení města poté, co obdrží oficiální stížnost od podniku, prošetří údajné zanedbání na 

Stavebním odboru MěÚ Čelákovice, kvůli kterému došlo k prodlevě v žádosti o dotace, a podá 
podniku zprávu. 

 KŽP a zástupci podniku se sejdou nad podklady ke společné schůzce a závěry z exkurze 
projedná KŽP na nejbližším zasedání. 

 Navrhovaný termín dalšího jednání (na radnici) je 18. 1. 2013 v 11:00.  
Ing. Žák se nabídl domluvil schůzku s generální ředitelku podniku na 13. 12. 2012. Předseda jej 
požádal o sdělení výsledků jednání.  
Vedoucí OŽP sdělila, že KÚSK rozhodl o prodloužení termínu na výměnu suchých filtrů (4. změna IP) i 
přes nesouhlas Města Čelákovice uvedený v nezveřejněném Vyjádření města č. 7/2012. Město mohlo 
rozhodnutí napadnout, ale neučinilo tak. Předseda požádal o vysvětlení starostu města Čelákovice, 
ale bez výsledku. 
Ředitel podniku Kovohutě HOLDING DT, a.s. divize Čelákovice odstoupil. Členové KŽP se shodli, že 
bude nutné vývoj v podniku sledovat a navázat spolupráci s novým zástupcem podniku. V této věci 
požádá předseda o součinnost starostu města.  
 
19:20 Dostavil se Mgr. M. Skalický. 
 
5.5 Snížení hladiny Labe 
Tajemnice předala předsedovi vyjádření AOPK ČR z 9. 10. 2012 (č.j. MUC/10910/2012), které 
převzalo vyjádření s. p. Povodí Labe, kde se konstatuje, že by při poklesu hladiny vody nemělo dojít 
k významnějšímu poškození oživení v postranních vodních prvcích ani ve vlastním řečišti Labe. AOPK 
doporučuje v případě, že budou zvláště chránění mlži zjištěni ve vysušeném příbřeží, je přemisťovat 
do zatopených partií koryta. AOPK předpokládá, že tyto činnosti by měl zajišťovat správce vodního 
toku. Město neoslovilo ČIŽP. Předseda požádal paní tajemnici o vyhodnocení celého postupu na 
příštím jednání s přizváním zástupce Povodí Labe s. p. a MO ČRS, kteří se ale nedostavili. 
Vedoucí OŽP uvedla, že ČIŽP zahájila správní řízení na podnět občana. 
 
5.6 Znečištění Labe olejnatými látkami 
19. 10. upozornil p. P. Polnický na výtok oleje v oblasti Kovohutí. 24. 10. se ředitel divize KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a.s. ing. J. Š. za vzniklou situaci omluvil a popsal příčiny spočívající ve snížení hladiny 



 
Komise pro životní prostředí 

 

Zapsal: RNDr. P. Petřík, Ph.D.  Strana 5 (celkem 5) 

Labe. Ve spolupráci s s. p. Povodí Labe musel podnik posunout svá vodní čerpadla a prodloužit 
rameno tak, aby byla zabezpečena dodávka vody do Kovohutí. Bohužel došlo podle sdělení ředitele 
k tomu, že sudy, které drží čerpadla na hladině Labe, narazily na dno a došlo k proražení stěn a 
výtoku oleje. Po ukončení snížení hladiny Labe se podle ubezpečení ředitele celé nasavací zařízení 
vrátí do púvodního stavu se sudy vymění za čisté. 
 
5.7 Petice za odstranění nové výsadby kaštanů v ulici Na Požárech“  
Petice byla doručena na podatelnu MěÚ 14. 11. 2012 a předseda KŽP byl požádán o projednání s 
 členy komise. Členové KŽP do ulice Na Požárech doporučili výsadbu pávií červených (Aesculus 
pavia). Pávie dosahují výšky 5–7 m, a proto se výborně hodí do uličních stromořadí. U jírovce maďalu 
se udává výška až 36 m. Kříženec těchto dvou druhů (A. ×carnea) dorůstá středních rozměrů. 
V rozporu s doporučením komise nakonec Město s OŽP ustoupilo jak od původní doporučované 
varianty dřeviny, tak od vyjednávání s občany. I přesto, že nebyl plně zohledněn názor KŽP, bylo 
doporučeno výsadbu na místě vzhledem k vysokým finančním nákladům a riziku úhynu stromů při 
novém přesazení, ponechat. Je žádoucí při akcích financovaných městem zohledňovat co nejvíce 
odborný názor poradních orgánů RM a požadavky na zpracování projektů ze strany města formulovat 
jasně. 
 
5.8 Inverzní situace a pořádání sportovních akcí 
Dne 16. 11. 2012 se předseda písemně obrátil na pořadatele (Ing. J. R., Mgr. M. B., pí E. B.) a vedení 
města s výzvou, zda nezvážit posunutí termínu konání XXXVIII. ročníku Večerního běhu městem – 
Memoriálu R. Vichery na jiný termín. V uvedeném období panovaly v našem městě i okolí nepříznivé 
rozptylové podmínky, což se projevilo mj. zvýšeným výskytem polétavého prachu PM10 v kvalitě 
ovzduší. Minulý podzim významné překračování zdravotních limitů při podzimních inverzích prokázal i 
místní monitoring ovzduší. Za podobných situací se doporučuje omezit veškeré aktvitity na volném 
vzduchu, včetně sportovních a to platí zejména pro děti, nemocné a staré lidi. Odpověď obdržel pouze 
od E. B. s tím, že nejmenší děti běhají pouze 50 m a 100 m, což při cestě do školy, školky mají větší 
námahu. Běh je v celostátním kalendáři, a proto v den konání závodu není možné ho zrušit. Byly 
vydané již nemalé náklady a jednotliví pořadatelé mají dovolenou. Mgr. Tureček informoval ing. R. 
v době pořádání soutěže o aktuálních zlepšených povětrnostních podmínkách a závod tedy 
podmíněně proběhl. 
 
19:33 Dostavila se J. Sedmihradská. 
 
5.9 Příprava zprávy o stavu životního prostředí města za 2002-2012 
Vedoucí OŽP informovala o přípravě a předseda navrhnul zprávu projednat na příští komisi s tím, že 
její podrobná verze se předloží RM a její zkrácená verze schválí i na ZM a poté uveřejní ve Zpravodaji 
města.  
 
5.10 Organizační záležitosti 
Předseda informoval o docházce jednotlivých členů. Upozornil na neomluvené absence a nízkou 
docházku u jednoho člena s tím, že absenci ještě naposledy toleruje, ale nesmí kvůli tomu docházet 
k neusnášeníschopnosti celé komise. 
 
Další jednání KŽP proběhne 14. 1. 2013 od 18:00 hod. 
 
Další termíny schůzek KŽP 2013 byly stanoveny vždy každé druhé pondělí v měsíci od 18:00 hodin. 
Během prázdnin se komise neschází. Případné změny budou včas nahlášeny. 
 
 
Schůzka členů Komise pro životní prostředí byla ukončena v 20:10 hodin. 


