
                                                                                       Komise „Poradní sbor občanů“

ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ KOMISE „PORADNÍ SBOR OBČANŮ“

11. dubna 2011

Přítomni: Břinčil Milan, Holnová Olga, Kolenská Petra, Moravec Milan, Pařízek Jarmil, Pátek Josef,
Slováková Jana, Svobodová Radomíra, Šalda Josef, Zemánek Ladislav, Žilinová Hana

Hosté: ---

Omluveni: Jana Bartošová

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Schválení jednacího řádu komise
4) Určení zapisovatele zápisu
5) Adresář kontaktů
6) Agenda
7) Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích

1) Přivítání účastníků
 předseda komise přivítal účastníky a nastínil půdorys spolupráce, členové komise 

představili sebe, své zkušenosti se samosprávou a důvody svého členství

2) Schválení programu
 předseda vybídl členy k doplnění programu
 Žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 11. 4. 2011
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

3) Schválení jednacího řádu komise
 byl předložen jednací řád, který je unifikovaný pro všechny komise RM

Návrh usnesení: Komise schvaluje jednací řád.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1

4) Určení zapisovatele zápisu a tajemníka komise
 předseda navrhl PR manažerku MěÚ Petru Kolenskou

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatelku jednání Petru Kolenskou
Komise navrhuje RM zvolit tajemnicí komise Petru Kolenskou
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

5) Adresář kontaktů
 Z důvodů potřeby kompletních kontaktních údajů je předkládána tabulka 

s kontakty, která bude přílohou zápisu
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6) Agenda

 Starosta vybídl členy komise, aby otevřely otázky, které zajímají jejich okrsky.
i. Břinčil Milan (okr. TS)

 dopravní řešení ul. Na Požárech (umožnit parkování na chodníku), Jana Zacha 
(návrh na omezení rychlost a vytvoření přechodů), úklid v okolí Výmoly

 Informace Starosty – na obou komunikacích proběhne schůzka vedení města, 
hospodářského odboru, městské policie a na místě rozhodnou o možných 
dopravních opatřeních.

ii. Pařízek (okr. Jiřina) 
 stav komunikací (v ulici Dělnická snížení rychlosti a vytvoření přechodu, který by 

navazoval na cyklostezku)
 Starosta informoval o přípravě projektu kanalizace splaškové a dešťové, dále 

informoval o obnově síťě drenáží, které odvádí spodní vodu do Jiřinského potoka, 
při stoupání hladiny Labe současný systém nefunguje.

iii. Holnová (okr. ZŠ Kostelní) 
 návrh na umístění dopravní značky pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie

zákaz vjezdu a označení cyklostezky až za konec domků (při vyjíždění se 
porušuje značka). Starosta informoval, že o tomto problému bude vedení města 
jednat.

 funguje v Kovohutích termická linka na odstraňování barev? – Starosta 
informoval, že v tuto chvíli funguje chemická linka, která se bude odvážet na jiné 
pracoviště firmy, termickou linku vedení města odmítlo. 

 Starosta informoval o úpravách výtluků v lokalitě Nedaniny betonem, na celkovou 
rekonstrukci (cca 10 milionů Kč) nejsou finanční prostředky

 problém s pejskaři – nedostatek košů a potřeba instalovat sáčky na psí 
exkrementy v okolí cyklostezky a louky.

 Starosta informoval o nutnosti vytvořit násep vedle cyklostezky. Povodí Labe 
schválilo cyklostezku za podmínky 1,50 m zelené plochy směrem k řece Labi,
město při realizaci projektu tuto podmínku nesplnilo, nyní nutné dodělat.

iv. Žilinová (okr. Q-BYT)
 pejskaři na hřišti za ulicí Rumunská (hřiště bez oplocení), plastové koše jsou 

rizikové z hlediska vandalů
 ul Rumunská – popeláři nevracejí kontejnery na svá místa a neodváží část 

odpadů
v. Svobodová (okr. KD - BD)

 problém s pejskaři v lokalitě
 problém s holubi, kteří ničili nové fasády a vyzobávají zateplení domů. 
 o víkendu problém s vandaly – poškozují zaparkovaná auta (odřené, špinavé).

Ničí zabetonované lavičky, jsou potřeba častější návštěvy městských strážníků. 
Starosta informoval o nové koncepci městské policie, posílení, 24h službě, 
služební autu MP převezme v květnu

vi. Moravec (okr. V Prokopě)
 MP více navštěvovat lokality V Prokopě (oblast garáží V Prokopě, poničené 

zámky u aut).
 Výtluky po zimě v celé dvouproudové silnici. Starosta upozorní ředitele 

Technických služeb k opravě asfaltem.
 asfaltové hřiště dříve oploceno – nebezpečí úrazu dětí a poškození aut
 vytvořit přechod stezky podél TOSu přes silnici

vii. Zemánek (okr. Hasičská zbrojnice)
 rekonstrukce ul. Sokolovská. Starosta informoval o nákladech (cca 25 milionů Kč), 

možná realizace nejdříve 2012
 parkování sportovců u haly Vikomt, zabírají místa místním nebo stojí na trávníku

viii. Slováková (okr. Sedlčánky)
 termín výstavby dětského hřiště, je možné vystavět kopec na sáňkování? Starosta 

informoval o možnosti nahlédnutí do projektu na odboru životního prostředí, 
nezískána dotace ČEZ na hřiště, uplatní se dotace na zeleň, hřiště na pétanque, 
prvky pro děti.

ix. Šalda (okr. KD – RD)
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 přechody u nádraží, zvláštní signalizace, lidé přecházejí jinde než byl naplánován 
přechod. Starosta informoval, že PČR nedovolí jiný přechod, zapomenutý 
ostrůvek pro MHD se umístí před fy Uhlíř s.r.o.

 v ulici u podjezdu nutnost rozšířit chodník. Starosta informoval, že možnost 
posunutí může být v rámci revitalizace tratě.

 požadavek posílení služby MP o víkendech

 Starosta vybídl k otevření obecných otázek vztahujících se k celému městu
i. Pařízek – umístění kamer MP, návrhy na výběr nových lokalit
ii. Šalda – čistění potoka, cestu přes park ke škole je třeba vydláždit
iii. Žilinová – v rozdvojení cesty v parku Sady 17. listopadu se pravidelně tvoří kaluže
iv. Moravec – nutnost opravy silnice na Mstětice
v. Břinčil – oprava komunikace 245. Starosta informoval, že se bude v červenci

rekonstruovat celá silnice od Toušeně do Čelákovic včetně kruhového objezdu u Penny
vi. Břinčil – jak vypadá projekt lávky přes Labe? Starosta prezentoval návrh lávky (cena 50 

mil Kč, realizovatelné jen z dotace). Druhá možná lávka souvisí s přestavbou 
železničního mostu (10 mil. Kč). 

vii. Slováková – pokračování na cyklostezky na Sedlčánky. Starosta informoval, že je ve 
fázi přípravy projektu.

viii. Svobodová – chybějící veřejné osvětlení mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi. 
Starosta informoval, že VO Čelákovic sahá k rozvodně, další část cesty město 
neovlivní, patří Lázním Toušeň.

ix. Zemánek – řešení dopravy finančně náročné, otázky čistoty obecně. Starosta souhlasil, 
že v udržování čistoty ve městě jsou rezervy, je ale nutné i zapojit občany

 Starosta otevřel otázku solení ve městě
i. 7 členů komise pro solení, 2 proti solení,
ii. Šalda upozornil na nutnost spolupráce při zimním úklidu všech občanů a možnost 

oslovit je ve Zpravodaji

 Starosta vybídl členy k podání zpětné vazby na havárii vody 8. dubna 
z hlediska zvládnutí krizové situace a informovanosti občanů

i. všichni členové se shodli na dobře organizovaném zásahu města a chválili 
informovanost, četnost, aktuálnost a distribuci zpráv.

7) Určení termínu dalšího jednání komise
 Předseda navrhuje termín 20. 6. 2011 od 18:00 do 20:00

Jednání Komise PSO bylo ukončeno ve 20:00 hodin.

Zápis č. 1 z jednání komise „Poradní sbor občanů“
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ze dne 11. 4. 2011
Příloha 1: Tabulka kontaktů na členy komise

č. Příjmení Jméno okrsek Email telefon

1. Bartošová Jana Záluží ---

2. Břinčil Milan Tech. služby m.brincil@atlas.cz

3. Holnová Olga ZŠ Kostelní olga.holnova@hotmail.cz 737 956 788

4. Moravec Milan V Prokopě twice_m@seznam.cz 777 167 115

5. Pařízek Jarmil Jiřina jarmil.parizek@seznam.cz 728 463 524

6. Pátek Josef starosta patek.josef@celakovice.cz 602 460 155

7. Slováková Jana Sedlčánky jslovakova@email.cz 605 986 094

8. Svobodová Radomíra
Kulturní dům 
bytové domy

Radkasvobodova42@seznam.cz 721 339 475

9. Šalda Josef
Kulturní dům 
rodin. domy

josefsalda@o2active.cz 728 913 896

10. Zemánek Ladislav
Hasičská 
zbrojnice

lzemanek@volny.cz 603 153 473

11. Žilinová Hana Q-BYT

Kolenská Petra
tajemnice 

komise
petra.kolenska@celakovice.cz 605 288 370




