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ZÁPIS Č. 8 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

28. 06. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: Ing. P. Chalupa, Z. Mutínská

Omluveni: Ing. Z. Červinka, H. Hanušová, Ing. J. Špůr

Jednání se uskutečnilo od 18:30 h. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele
3. Návrh koncepce na řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích
4. Návrh registrovaného významného krajinného prvku „Na vinici“
5. Různé

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 19. 6. 2011. Předseda navrhnul bod 3 týkající se přijetí 
nového člena Ing. P. Chalupy za uvolněného dr. Topinku, a dále aktuální bod 4 týkající se záměru na 
výstavbu výrobní a skladovací haly. Nikdo z přítomných neměl další návrhy na zařazení do programu, 
a předseda proto navrhl přidat zmíněné body, přečíslovat body programu, a schválit jej.
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 28. 6. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje zapisovatelem jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Petřík)

3. Navržení nového člena komise Ing. P. Chalupy
Předseda přivítal hosta Ing. Pavla Chalupu, který má jako aktivní občan zájem na členství v komisi. 
Předseda navrhne RM jeho jmenování, a po jmenování se stane počet členů komise opět lichý. 

4. Zahájení zjišťovacího řízení záměru „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním 
zázemím a parkovištěm“
Na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí bylo zahájeno zjišťovací 
řízení k uvedenému záměru zařazeného do kategorie II. Podle informací zveřejněných KÚSK OŽPZ 
(č.j. 119182/2011/KUSK) záměr představuje demolici stávajícího strojírenského závodu Čelákovická 
strojírenská, s.r.o. a na jeho místě výstavbu závodu nového. Jedinou výjimkou budou objekt stávající 
kalírny a první nadzemní podlaží (přízemí) takzvané vakuovky, které zůstanou zachovány a budou 
začleněny do záměru. Nový objekt záměru bude tvořen čtyřmi navzájem propojenými budovami –
nová stavba objektu administrativy, vícelodní haly výroby a skladu, přístavba kalírny (rekonstrukce a 
dostavba stávající vakuovky) a stávající objekt kalírny. Celková plocha pozemku investora dotčených 
realizací záměru je 27 359 m

2
. V rámci záměru je navrženo celkem 73 parkovacích stání. Projekt byl 

představen na komisi rozvoje a zavedení MA21 dne 7.6.2011. Celý záměr je zveřejněn na 
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1432
Proběhla diskuse. Je zřejmé a v záměru je to také uvedeno, že po realizaci výstavby budou 
překračovány hygienické limity hluku. Zprovozněním areálu se zvýší podíl emise NOx a TZL do 
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ovzduší z dopravy a z vlastního průmyslového provozu a také hlučnost. V projektu není posouzen 
synergický vliv zmiňovaných staveb a projekt nepočítá se současnými ekologickými zátěžemi 
v lokalitě. 

Zájmové území pro výstavbu se nalézá v ochranném pásmu hygienické ochrany vod ve smyslu 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění. Zájmové území je situováno v pásmu hygienické
ochrany stupně 2b a 2a vodního zdroje Čelákovice.

Záměr se nalézá v ochranném pásmu podle zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění. Zájmové území se nachází v ochranném pásmu 
přírodních léčivých zdrojů II. stupně lázeňského místa Toušeň.

Do zájmového území zasahuje ochranné pásmo nadregionálního koridoru K10 (Stříbrný roh-
Polabský luh). Bezprostředně sousedící vodní plocha je v místě starého labského ramene se 
zachovalými biotopy rašelinných březin a mokřadních vrbin a volné plochy humolitu, které byly 
ušetřeny obvyklé rekultivaci (zavezení zeminou). Na území se zdržují ohrožené druhy živočichů 
(obojživelníci – např. skokani, ptáci – např. volavka popelavá) a vzácnější zástupci cévnatých rostlin 
(např. ostřice nedošáchor a o. latnatá).

Vzhledem k uvedeným okolnostem je třeba rozhodovat o záměru výstavby s ohledem na možný 
negativní dopad těchto cenných přírodních zdrojů a stanovišť. Záměr tyto vlivy neřeší stejně jako 
kontrolu znečištění odpadních vod ropnými látkami z budoucího parkoviště (tzv. lapol).

V případě uskutečnění záměru se nesmí zakonzervovat současný nevyhovující stav. Vzhledem 
k bývalému provozu třískového hospodářství, kdy existují výpovědi bývalých zaměstnanců závodu o 
černých únicích emulzních olejů mimo kontrolovanou oblast, je velmi pravděpodobné, že na 
pozemcích se nacházejí staré ekologické zátěže. Je nutné požadovat ekologický audit na tyto zátěže
v zemině a podzemní vodě. Záměr neřeší vypořádání se starými ekologickými zátěžemi.

Oznámení záměru nepočítá s kumulací vlivů s již existující výrobou – dalšími průmyslovými a 
potravinářskými podniky v lokalitě.

Výroba nejvíce zatěžující hlukem a emisemi musí být co nejdál od obytné zóny. 
Návrh usnesení: KŽP doporučuje vyvolat jednání o majetkových poměrech předmětného území 
záměru „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“. 
Před zahájením schvalovacího procesu EIA požaduje zpracování ekologického auditu celého 
předmětného pozemku na staré ekologické zátěže (vč. podzemních vod), a to způsobilou 
odbornou společností. Vzhledem k charakteru minulé výrobní činnosti podniku se existence 
starých ekologických zátěží na pozemku předpokládá. Požadujeme, aby RM trvala na 
podrobení záměru schvalovacímu procesu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

5. Návrh koncepce na řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích
Předseda rozeslal členům komise návrh koncepce, jejíž vypracování zmínil na jednání ZM dne 
27.4.2011 a který konzultoval s místostarostou I. Ten předal 27.6.2011 předsedovi vyjádření k 
lokalizaci problémových míst od velitele MP, ředitele TS a vedoucí OŽP, se kterými seznámil 
předseda členy. Vzhledem k nutnosti projednání s místostarostou I a dalšími klíčovými členy Města 
(MP, TS, OŽP), navrhnul předseda jejich přizvání na další jednání komise. 
Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí návrh koncepce na řešení stavu zeleně a vzhledu 
veřejných prostor v Čelákovicích a navrhuje RM svolat společnou schůzku zástupců KŽP, OŽP 
MěÚ, TS Čelákovice, p.o. a MP Čelákovice za účelem další spolupráce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

6. Návrh registrovaného Významného krajinného prvku „Na vinici“
Možností registrace VKP (dřívější pracovní označení „Bílý vrch“) se zabývala KŽP na svém minulém 
zasedání a návrh na vyhlášení proběhl už i mochovským zastupitelstvem. Předseda informoval o
výsledcích přírodovědného výzkumu, který se konal na jaře 2011 na lokalitě „Na vinici“ a ke kterému 
předal členům komise podklady, které měli k nahlédnutí i členové komise proti PPE. Návrh na 
registraci významného krajinného prvku s názvem „Na vinici“ nyní podá předseda KŽP příslušnému 
orgánu ochrany přírody a krajiny (OŽP MěÚ Čelákovice) podle § 6 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí odborné podklady k návrhu registrace významného 
krajinného prvku s názvem „Na vinici“.
Hlasování: pro 7, proti,0 zdržel se 0
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7. Různé
7.1 Spolupráce mezi KŽP a OŽP MěÚ

 25.5.2011 se vedoucí OŽP obrátila na předsedu KŽP s žádostí o pomoc ve věci výskytu padlí 
na javorech v Kostelní ulici. Podle sdělení pracovnice mykoložky Mgr. M. C. se jedná o oidiové 
stadium a askospory se tvoří v říjnu. Padlí může snižovat asimilační schopnost a způsobit i 
zasychání větviček. Nové listy a orgány se infikují z pupenů, kde houba přetrvává zimu. Listy, 
které teprve vyrostou, můžeme mít bez padlí, ale ty, které už na stromě jsou, u těch potlačíme 
houbu jen na povrchu. Aplikaci sirnatých postřiků je možno doporučit jako nejlepší (tj. že zabírá 
zatímco fungicidy s jinou účinnou látku ne vždy zabírat musejí). Sírou způsobíme okyselení 
povrchu listů a to houbě vadí. Aplikuje se v určitých intervalech opakovaně. Předseda KŽP 
doporučil proto ošetřit pouze nejmladší a nejvíce napadené stromy. Vedoucí OŽP objednala 
firmu, která postřik provedla na všech stromech. 

 Další dotaz se týkal aplikací postřiku proti údajným komárům, o který žádali členové osadního 
výboru Sedlčánky. Tento postřik označil předseda za sporný, protože nelze zasáhnout na všech 
komářích líhništích a navíc se při postřiku likviduje i jiný hmyz, který pak konzumují ryby a 
insekticidy přecházejí do jejich těl. Předseda doporučil i s ohledem na cenné biotopy v okolí 
(Evropsky významná lokalita Natura 2000) postupovat jiným neinvazním postupem (pořízení sítí 
do oken, repelentů). Podle p.Jindřicha se navíc jednalo o pakomáry.

 27.5. se vedoucí OŽP obrátila na předsedu ve věci usychajících či suchých stromů v Zeyerově 
ulici. Předseda KŽP navštívil lokalitu, ale úmyslné poškození neshledal. Doporučil obrátit se na 
okolní obyvatele. Zároveň konstatoval podezření na poškození jírovce v ulici Na požárech před 
domem č. o. 45. Poškození koruny a deformace listů při obhlídce z 8.5. napovídají, že mohlo 
dojít k použití chemického přípravku. Dále na pozemku hřiště MŠ dne 23.5. zjistil, že někdo 
poničil nově vysazený platan. Ve všech případech doporučil ve spolupráci s policií dopátrat se 
možného pachatele.

 Dne 21.6.2011 se e-mailem obrátila vedoucí OŽP na předsedu KŽP s žádostí o urychlené 
projednání připojeného podnětu Ing. H. R. v KŽP s tím, že vedení města potřebuje znát názor 
na věc co nejdříve vzhledem k možnému ohrožení bezpečnosti osob a majetku. Předseda KŽP 
konstatoval, že půlka koruny je téměř suchá a je tedy neperspektivní, ale skácení zásahu brání 
hnízdo se samicí drozda umístěné ve vidlici korunového větvení. Členové se shodli na nutnosti 
zásahu s ohledem na hnízdící ptactvo.

 Dne 23.6. zastupitel J. Špaček upozornil předsedu na ořez javorů, který provedla firma uvnitř 
sídliště v Nedaninách. Předseda KŽP se obrátil na vedoucí OŽP s dotazem, co bylo smyslem 
ořezu korun, a kdo ho objednal. Ta ho e-mailem 27.6. informovala, že jde o údržbu, na kterou 
Město čerpá dotaci od KÚSK. Občané z této lokality údajně často žádali o provedení prořezání. 
Stromy jim údajně stínily v přízemních bytech a docházelo tam k padání větví. Předseda 
upozornil, že stromy svými spodními větvemi nemohou nikomu stínit, neboť jsou vzdáleny od 
zástavby, a pokud se nejednalo o havarijní stav, bylo by vhodnější počkat na prořezávku mimo 
vegetační období. Prořezávka tak byla zbytečně radikální a řezné rány nebyly ošetřeny.

 Na základě žádosti zastupitele dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím si předseda KŽP nechal předložit všechna pravomocná rozhodnutí ke kácení 
dřevin na pozemcích města vydaných MěÚ Čelákovice v roce 2011. Předseda konstatoval, že 
z rozhodnutí vyplynulo, že v některých případech, konkrétně v rozhodnutích pod č.j. 
ŽP/1525/2011 (byl smýcen kromě požadovaných švestek i jeden kus zdravé třešně), 
ŽP/1966/2011, ŽP 2099/2011, ŽP/2100/2011, ŽP/2473/2011, ŽP/2540/2011 (tato žádost navíc 
nebyla projednána s KŽP), pověřený orgán ochrany přírody a krajiny nevyužil v souladu s § 9 
zákona č. 114/1992 Sb. postup doporučovaný komisí pro životní prostředí, tj. nařídit náhradní 
výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Dále nebylo určeno, 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.

7.2 Zdravotní stav stromů na náměstí 5. května
Dne 21.6. vedoucí OŽP požádala předsedu KŽP o seznámení členů komise s posudkem na zdravotní 
stav vybraných stromů na náměstí 5. května. Předseda navrhnul následující řešení dvou variant: 

Varianta 1. Odstranit dosluhující nebo poškozené stromy a podle architektonického řešení v 
projektu vysadit plnohodnotnou výsadbu. K výsadbě se použijí běžné velikosti dřevin, takže bude ještě 
trvat, než vše zaroste.
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Varianta 2. Kácení provést pouze v nejnutnějším případě (za neperspektivní lze označit i na 
základě posudku jen červenolistý buk u zastávky napadený houbou) a kde to jde, zpevnit staré stromy 
vazbou i za cenu zvýšených nákladů na údržbu. V další fázi se uvidí, zda strom radikální ošetření 
vydrží, a pokud ne, lze přistoupit ke kácení v dalším roce.

Tyto varianty by měla posoudit a rozhodnout skupina složená z odborníků (architekt, stavař, 
dendrolog, zahradník, komise pro životní prostředí) určená např. RM. Nakonec by se k připraveným 
dvěma variantám mohli vyjádřit občané např. v internetovém hlasování. Do podzimu (kdy by se event. 
mohlo teprve přikročit ke kácení) by se vše mohlo stihnout. 

Platí, že o každém zásahu (smysl a lokalizace) musí být včas a jasně informována veřejnost (viz 
minulá usnesení KŽP). Proběhla diskuse, ve které předseda vyzval k navržení usnesení, a pak navrhl
hlasovat o variantě 2.
Návrh usnesení: KŽP doporučuje ve věci případného kácení stromů na náměstí postupovat 
podle výše uvedené varianty 2. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

7.3 Čerpání grantů na revitalizaci zeleně v Čelákovicích
Mgr. Melichar představil členům komise užitečné informace k čerpání grantové podpory z OPŽP na 
zeleň v Čelákovicích. V této Výzvě je přes 550 mil. korun, jde o Podoblast 6.5. v níž by se měl projekt 
realizovat a údajně by měla ještě další Výzva proběhnout v příštím roce, ale "zbyde" na ni zhruba 100 
mil. korun. Pro stávající období jsou už projekty předkládány v rámci XXVII. Výzvy -
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/41/12301-opzp_xxvii_vyzva_9_5_2011.pdf (Podoblast 6.5) a to 
do 15. července 2011. Vzhledem k tomu, že v tomto programu uspěly blízké Lázně Toušeň, 
informovala se u místostarostky obce členka komise J. Sedmihradská. Vzhledem ale k nízké šanci 
dostát blízkému termínu, padnul návrh na účast ve Středočeském fondu rozvoje obcí a měst nebo ve 
spolupráci s ministerstvem místního rozvoje. Je třeba zajistit studii u zahradního architekta, na základě 
které se připraví projekt, kde se mj. vyčíslí celkové náklady. Jako kandidát na podobný záměr se jeví 
park Sady 17. listopadu, jehož stav je opakovaně označován za nevyhovující. 
Návrh usnesení: KŽP doporučuje RM oslovit architekta na zpracování studie a projektu na 
revitalizaci Sadů 17. listopadu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

7.4. Únik ropných látek do Labe a jednání s Kovohutěmi

 Dne 24.6.2011 místostarosta I informoval předsedu KŽP o úniku ropných látek do Labe při 
výpusti z podniku Kovohutě, ke kterému došlo 23.6.2011. Dne 25.6.2011 byl předseda na 
místě, kde zjistil aplikaci sorbentu bez norných stěn a odebral vzorek vody, se kterým 
seznámil členy KŽP. Vedoucí OŽP informovala, že šlo o únik ropných látek, na který místní 
HZS spotřeboval 1 pytel sorbentu. Operační důstojník HS ze St. Boleslavi měl informovat 
pracovníky ČIŽP. Podle vedoucí OŽP Povodí Labe, s.p. o události ví a nepovažují únik 
ropných látek z hlediska toku za významný. Předseda doporučil o podobných událostech 
informovat obratem předsedu komise a zejm. místní rybářský svaz, aby bylo možné posoudit 
vážnost situace z hlediska životního prostředí, příp. odborně odebrat vzorek. 

 Předseda požádal vedoucí OŽP o sdělení výsledku kontroly o aktivitách v areálu Kovohutí. 
Předseda se e-mailem obrátil opakovaně dne 23.5. a 19.6. 2011 s žádostí na Krajský úřad o 
sdělení podrobností k šetření o dodržování limitů k plnění platného integrovaného povolení 
na vypouštění odpadních vod, ale e-maily zůstaly bez odezvy. 

 Mgr. Skalický informoval o schůzce s předsedou představenstva Kovohutí ohledně 
ekologických zátěží. Nyní podnik oslovuje zpracovatele na zpracování analýzy rizik na staré 
ekologické zátěže. 

7.5 Odpověď na dotazy KŽP k odpadovému hospodářství města 
Na základě bodu 8a. předseda adresoval dotazy tajemníkovi Města dne 2.6.2011, zatím bez 
odpovědi. 

7.6 Kácení v registrovaném významném krajinném prvku Výmola 
10.6.2011 byla na stránkách města uveřejněna krátká informace o kácení dřevin, které proběhlo 
v březnu t.r. ve VKP Výmola. Předseda KŽP seznámil členy KŽP o odmítnuté žádosti dle § 13 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí podkladů týkajících se kácení 
stromů na dotčeném městském pozemku. Předseda předložil členům přesné zaměření všech 206
pokácených stromů, které zašle na ORP Brandýs n. L.-St. Boleslav.
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7.7. Podnět řediteli Regionální správy majetku ČD, a.s.
Předseda informoval členy komise o dopisu řediteli Regionální správy majetku ČD, a. s. Praha, 
v němž ho vyzývá ke spolupráci na zajištění pořádku a čistoty v nádražních prostorách. 

7.8. Nefunkčnost osvětlení
Předseda KŽP se obrátil s dotazem na ředitele TS, proč v 16:00 svítily ve městě lampy. Důvodem byl 
údajně vandalismus na fotobuňce.

7.9. Určení priorit komise 
Předseda seznámil členy komise s výsledky jednání se starostou a místostarostou I, kterým 1.6.2011 
zaslal návrh priorit usnesení KŽP podle bodu 5 minulého jednání KŽP s žádostí o vyjádření. 

7.10. Podnět občana J. K. 
Pan Ing. J. K. se opakovaně obrací na KŽP s žádostí o doporučení RM na vyhlášení VKP kvůli 
několika exotickým dřevinám na jeho pozemku. Členové komise posoudili materiály, které jsou k 
dispozici na diskusním fóru Města. KŽP konstatuje, že z hlediska významu okolních zákonem 
chráněných VKP nepovažuje předmětný pozemek za významný stabilizační prvek. Podle § 3 zákona
č. 114/1992, Sb. se významný krajinný prvek vymezuje jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

7.11. Informace od vedoucí OŽP
 Vedoucí OŽP informovala o úspěšné akci na kompostéry nabídnuté Městem od KÚSK a 

nabídce na dalších 400 ks. 
 Bude instalován box na elektronické odpad, který obsahuje součást plastů a dále 2 

kontejnery na použitý textil a obuv. 

Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul termín 5. 9. 2011 od 18:30 do 21:00.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 20:15 hodin.




