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ZÁPIS Č. 7 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

18. 05. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: M. L. Iglo, Z. Mutínská

Omluveni: Mgr. R. Melichar, J. Sedmihradská, Ing. J. Topinka, DrSc.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele
3. Přehled akcí financovaných z jednotlivých položek rozpočtu 2011, za které zodpovídá OŽP
4. Přehled usnesení/doporučení schválených KŽP a projednaných radou města k 3.5.2011
5. Čelákovice – město stromů
6. Různé 

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

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 9. 5. 2011. Předseda navrhnul bod 3 týkající se 
uvolnění dr. Topinky z funkce. Mgr. Tureček navrhnul zařazení bodu o chemické odlakovací lince jako 
zvláštní bod programu. 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 18. 5. 2011.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

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 

3. Uvolnění dr. Topinky z funkce člena komise
Předseda oznámil, že dr. Topinka požádal o uvolnění z funkce člena komise z důvodu pracovního 
vytížení. Dr. Topinka je ochoten spolupracovat externě v oblasti problematiky znečištění ovzduší. 
Předseda mu v jeho nepřítomnosti poděkoval za dosavadní činnost a vyzval přítomné, aby navrhli 
odborníka na jeho místo, protože počet členů komise by měl být lichý. 

Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Topinky, DrSc. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

V 19:00 se dostavil Ing. Z. Červinka.

4. Přehled akcí financovaných z jednotlivých položek rozpočtu 2011, za které zodpovídá OŽP
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Na požádání předsedy KŽP předložila tajemnice komise 1stránkový dokument s přehledem akcí 
přítomným členům komise a krátce ho uvedla. Podrobnější rozpis je členům k dispozici u vedoucí 
OŽP. Proběhla diskuse. Mgr. Skalický představil chystané změny v ekonomice odpadového 
hospodářství. Byly vzneseny dotazy např. na to, proč stále není čerpána částka na zprovoznění 
naučné stezky. Částka vyčleněná na písek na dětská hřiště je zřejmě podle vedoucí OŽP nadsazená. 
Hygienické kontroly na hřištích by mohli v zájmu úsporných opatření provádět vyškolení pracovníci p. 
o. TS Čelákovice a nemuseli by se najímat externisté. K péči o vzhled viz bod 8d. 

5. Přehled usnesení/doporučení schválených KŽP a projednaných radou města k 3.5.2011
Předseda předložil členům závěry revize doporučujících usnesení schválených KŽP a předaných 
v podobě signovaných zápisů na podatelnu MěÚ (viz zveřejněné zápisy na webu města). Z 27 
doporučujících usnesení navržených KŽP Radě města byla k 3.5.2011 RM přijata usnesení k jednomu 
usnesení KŽP o imisním monitoringu (záměr byl však odložen, viz bod 4.2 zápisu č. 5 KŽP). Dále RM 
přijala dvě usnesení k meteorologické stanici (bod 4 zápisu č. 3 KŽP), kde proběhlo poptávkové řízení. 
Dále RM přijala dvě další usnesení týkající se bodu 8 zápisu č. 1 a č. 4 KŽP (odlakovací termická 
linka). Podle sdělení tajemnice nebyly pravděpodobně zápisy KŽP č. 1, 2, 3 a 5 RM projednávány. Ze 
strany KŽP byly všechny úkoly uložené RM splněny. Předseda vyjádřil znepokojení nad 
nedostatečnou úrovní spolupráce mezi RM a jejím poradním orgánem zvlášť u klíčových bodů jako 
bylo vyjádření k návrhu Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, který nebyl RM včas 
projednán. Předseda komise se obrátí s žádostí o vysvětlení na starostu a místostarostu I. Vedoucí 
OŽP upozornila, že o tom, co půjde do jednání RM, se jedná také na pravidelných schůzkách vedení 
města.

V 19:35 odešla ing. Jarolímová.

7. Čelákovice město stromů
V České republice již od roku 2006 probíhá soutěž s názvem „Město stromů“, která je společným 
projektem Nadace Partnerství a Města Strakonice. Nejde jen o stromy samotné, ale o širší pojetí 
vztahu k životnímu prostředí a veřejnému dění ve městech. Nezávislá porota každoročně vyhlašuje 
vítěze s právem reprezentovat Českou republiku v celoevropské soutěži Evropská rozkvetlá sídla. Na 
evropské úrovni probíhá tato akce již 30 let a Česká republika se poprvé zapojila v roce 2002. Projekt 
probíhá vždy od října předchozího do října následujícího roku. Pan Iglo (předseda komise pro rozvoj 
města a pro zavedení MA 21) podal bližší informace o soutěži, přičemž oslovil několik partnerů, kteří 
mají zájem současný stav změnit, a první schůzka realizačního týmu projektu s názvem „Čelákovice –
město stromů“ se uskuteční 26.5.2011. Na žádost p. Igla předložila vedoucí OŽP místa vhodná 
k výsadbě stromů. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje RM zapojit do soutěže Město stromů také naši obec. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

7. Podněty Mgr. Turečka
Předseda obdržel podněty od člena komise Mgr. Turečka o aktivitách v areálu Kovohutí. Předseda 
požádal Mgr. Turečka a vedoucí OŽP o bližší vysvětlení. Vedoucí OŽP upozornila, že provozovatel 
nepotřebuje vyjádření Města ke změně užívání stavby. Předseda se obrátí s žádostí o pokračování 
šetření na Krajský úřad. Mgr. Tureček zpracuje návrh na prošetření integrovaného povolení (IPO) v 
podniku Kovohutě. Na základě toho si pak Město vyžádá od ČIŽP poslední kontroly IPO provedené 
ČIŽP.

Mgr. Skalický informoval, že 10.5.2011 zaslal vedení Kovohutí e-mail s obsahem, že Kovohutě 
Čelákovice nemohou žádat o poskytnutí dotace z Operačního programu ŽP, jelikož mají bez jakékoli 
spoluúčasti ze zákona nárok na uzavření tzv. ekologické smlouvy se státem, nyní reprezentovaným 
Ministerstvem financí (MF). Podmínkou toho je ale podpis smlouvy řešící ekologické škody se státem, 
tedy s MF. Aby tato smlouva mohla být podepsána, musí být prokázáno, že v areálu podniku 
ekologická zátěž existuje, a to tzv. analýzou rizika. Ta musí být schválena na MŽP. Jakékoli jiné 
finanční zdroje (myšleno dotační) na ekologické zátěže nejsou kvůli možnosti uzavření ekologické 
smlouvy uskutečnitelné. Jednání v této věci bude pokračovat.

8. Různé
8a. Odpověď na dotazy KŽP k odpadovému hospodářství města 
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Předseda předložil 18.2.2011 dotazy tajemníkovi MěÚ, které vycházely z projednávaných podkladů o 
odpadovém hospodářství (viz zápis KŽP č. 3 ze 27.1.2011). Dne 4.4.2011 obdržel odpověď, kterou 
přeposlal členům KŽP. Komise požadovala od Města poskytnutí následujících informací (uvedeny 
pouze nezodpovězené dotazy nebo odpovědi, pro které bude nadále požadováno upřesnění –
tajemníka osloví předseda KŽP):

 Jaké je rozmístění a využitelnost (naplnění kapacity) sběrných nádob na tříděný odpad ve 
městě? Podle této informace bude možné provozovanou síť optimalizovat.
Zodpovězeno částečně. Na návrh KŽP umístit mapu rozmístění sběrných míst pro tříděný odpad 
na webové stránky města nebylo reagováno. Mgr. Skalický podpořil myšlenku s tím, že by tato 
mapa mohla být vložena Zpravodaje města. Osloví redakční radu s variantami financování, aby ve 
spolupráci s grafikem mohla podobná mapa vzniknout. 
 Kolik firem a objektů občanské vybavenosti je zapojeno do systému města na separovaný 
sběr odpadů?
Nezodpovězeno. Dotaz vychází z potřeby indikace zejm. u soukromých firem, kde je problém 
zejm. se zpětným odběrem pneumatik (viz POH 2). Mgr. Skalický navrhuje odběr pneumatik 
zpoplatnit. 
 Kolik kontrol podle § 80 odst. 1e zákona 185/2001 Sb., o odpadech provedl MěÚ? Tyto 
kontroly mají být zaměřeny především na zneužívání systému obce při nakládání s nebezpečnými 
odpady právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání.
Nezodpovězeno. Mgr. Tureček upozornil na situaci kolem provozu „NEHVIZDKY – skládka TOS –
MET Čelákovice“. Mgr. Skalický a vedoucí OŽP zjistí podrobnosti.
 Kolik bylo uloženo pokut dle § 66 zákona 185/2001 Sb. při zjištění nedostatků spojených s 
nevhodným nakládáním s odpady.
Odpověď OŽP: nebyla uložena žádná pokuta.

8b. Kácení v registrovaném významném krajinném prvku Výmola 
Na opakované žádosti komise o poskytnutí informací k zásahu ve VKP nebylo reagováno ani ze 
strany Města ani Povodí Labe, s. p. Předseda se obrátí s dotazem na Město dle § 13 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle § 82 c) dle zákona 128/2000 Sb. o obcích a 
s dotazem na poskytnutí informací na ORP Brandýs n. L.-St. Boleslav.

8c. Vyhlášení nového registrovaného VKP
Při biologickém průzkumu bylo zjištěno, že Bílý (zvaný také Čelákovický nebo Mochovský) vrch ležící 
částečně na k. ú. Čelákovic a převážně Mochova, hostí řadu vzácných nebo zákonem chráněných 
organismů. Jeho východní část při objektu Správy silnic a údržby komunikací Středočeského kraje je 
vedena v návrhu územního plánu jako biocentrum a lesnické výsadby jako biokoridor v rámci ÚSES a 
zároveň významný krajinný prvek (VKP) ze zákona 114/1992 Sb. Větší severní část západní keřnaté 
stráně je biokoridor a zároveň je vedena jako zeleň, ale přírodovědně nejcennější partie nejsou VKP. 
Příslušným orgánem ochrany přírody v tomto směru je Městský úřad Čelákovice.

Při předběžném botanickém průzkumu na jaře 2011 zde bylo objeveno několik ohrožených nebo 
regionálně vzácných druhů cévnatých rostlin s koncentrací výskytu ve východní části Bílého vrchu, 
z nichž nejvýznamnější je populace ohroženého hlaváčku jarního (Adonis vernalis, sedm kvetoucích a 
asi pět sterilních trsů) a několik jedinců chrpy chlumní širolisté (Cyanus triumfettii subsp. axillaris) 
chráněných podle přílohy vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny. Křoviny při okrajích strání hostí např. chráněného slavíka obecného a zaznamenán byl i 
chráněný otakárek ovocný. Jihovýchodně a severozápadně ukloněné svahy byly sice ušetřeny 
umělého zalesnění, ale dnes jsou ohroženy splachy z polí a orbou nenápadně z nich ukusující. Také 
pomalu zarůstají křovím z důvodu absence pastvy. Vzhledem k vysoké přírodovědné hodnotě a 
možnému ohrožení doporučil předseda vyhlásit území jako registrovaný VKP. 

Bylo dohodnuto, že vzhledem k tomu, že většina pozemku spadá do k. ú. Mochov, bude navázána 
spolupráce se zastupitelstvem Mochova, a průběžně bude jednáno s majiteli pozemků, zda by 
vyhlášení VKP podpořili. 

V 20:24 odchází ing. Červinka.

8d. Podněty ke stavu a údržbě veřejné zeleně a čistoty ve městě
Dne 12.5.2011 se předseda obrátil s podněty týkajícími se konkrétní vzrostlé městské zeleně, u které 
nebyla Městem dosud zajištěna náhradní výsadba nebo porosty nejsou udržovány. Podle předsedy 
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OŽP MěÚ nevyužívá ve svých rozhodnutích o povolení kácení dřevin na pozemcích města dostatečně 
v souladu s § 9 zákona č. 114/1992 Sb. postup doporučovaný komisí pro životní prostředí (viz bod 9 
zápisu č. 2 KŽP), tj. 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. Předseda požádal proto o 
zaslání nově vydaných rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin na pozemcích města, kde je výše 
uvedené již specifikováno. Dne 17. 5. vedoucí OŽP zaslala odpověď, kterou obdrželi i členové KŽP.

Dále předseda požadoval rozpis služeb požadovaných/čerpaných na údržbu zeleně, tj. kolik stromů se 
z této částky pořídí a kam se stromy vysadí. Podle sdělení tajemníka města bylo na pravidelných 
poradách vedení města dohodnuto, že stromy jako město nebude samo ani nakupovat ani sázet. 
Podle vedoucí OŽP je lepší z hlediska záruk koupit strom i s výsadbou, současně by nedostala ani 
množstevní slevy na jednotlivé kusy, jednotlivě pořizované kusy by byly dražší. Ze všech těchto 
důvodů proto vedoucí OŽP požádala o přesun částky 100 tis. Kč z § 3745, pol. 5139 na pol. 5169 v 
témže § z letošního rozpočtu města. Předseda požádal o zdůvodnění, proč není místo toho využíváno 
pracovníků TS Čelákovice, p.o. hrazených z rozpočtu města.

Ing. Červinka upozornil, že je nutná následná péče a kontrola výsadby po delší době. 
Rozproudila se diskuse. Vedoucí OŽP upozornila, že jako orgán ochrany přírody nesmí ukládat 
náhradu soukromým osobám, ale může s nimi sepsat smlouvu. Bylo navrženo, aby pravidelně byly ve 
Zpravodaji Města uveřejňovány údaje o výsadbách a zásazích.

Návrh usnesení: KŽP doporučuje jednou za rok OŽP předložit bilanci vzrostlé zeleně na 
pozemcích Města (tj. počet stromů uhynulých, zničených vandalismem, pokácených a počet 
náhradních výsadeb s uvedením lokality).  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

V souvislosti s uvedeným bodem se 15. 5. 2011 obrátil předseda na zástupce organizací, kterým byla 
svěřena správa a údržba veřejné zeleně, čištění města a dohled nad dodržováním čistoty na 
veřejných prostranstvích v naší obci (ředitel TS Čelákovice, p. o. a velitel MP). Upozornil na to, že 
vzhled města narušují neukáznění občané, kteří odhazují odpadky, cigaretové nedopalky, neuklízejí 
po svých psech apod. Jak vyplývá i z dotazníkového šetření obyvatel, povalují se tak zde odpadky, 
městský mobiliář je místy zdevastovaný a kolem nádob na tříděný odpad je nepořádek. 

8e. Profil Města
Na vyžádání předsedy komise pro rozvoj města a zavedení MA21 a KŽP (viz bod 6 Zápis č. 5 KŽP) 
zpracovala vedoucí OŽP text k životnímu prostředí Města Čelákovic (ten zaslán tajemníkem 
28.4.2011). Předseda KŽP dále pracoval s tímto textem, který byl výrazně upraven a doplněn ve 
spolupráci s dalšími členy komise Mgr. Skalickým, ing. Špůrem a dr. Topinkou. Konečná podoba textu 
byla opět rozeslána členům a poté zakomponována do Profilu Města. 

Návrh usnesení: KŽP bere informaci o zpracování kapitoly o životním prostředí Města 
Čelákovic na vědomí. 
Hlasování: pro 6, proti , zdržel se 

8f. Stanovisko KHS SK ke kontaminaci půd těžkými kovy-pokračování řešení situace u MŠ Přístavní

Proběhla diskuse, v níž se zvažovaly varianty postupu (viz zápis č. 6 KŽP). Mgr. Tureček upozornil, že 
přístupnost těžkých kovů pro organismy záleží na pH půdy a sekundární prašnosti, která je před 
objektem MŠ v Přístavní ul. velmi vysoká. Řešením by mohlo být zařadit vydláždění nyní prašné ulice 
u školky do plánu investic na rok 2012. Existuje studie upozorňující na nápravná opatření v okolí 
sléváren, kterou Mgr. Tureček předloží předsedovi. 

Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul termín 27. 6. 2011 od 18:30 do 21:00.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 21:20 hodin.




