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ZÁPIS Č. 6 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

20. 04. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: Z. Mutínská

Omluveni: Ing. Z. Červinka, Ing. V. Jarolímová, Ing. J. Špůr, Ing. J. Topinka, DrSc.

Program jednání:

1. Schválení pořadu jednání
2. Určení zapisovatele
3. Připomínky k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje
4. Přehled akcí financovaných z jednotlivých položek rozpočtu 2011, za které zodpovídá OŽP
5. Stanovisko KHS SK ke kontaminaci půd těžkými kovy
6. Různé 

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

1. Schválení pořadu jednání
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 14. 4. 2011. Předseda navrhnul přesunout bod 4 na 
příští zasedání a přečíslovat následující body. Nikdo z přítomných neměl další návrhy na zařazení do 
programu, a předseda KŽP proto navrhl schválení programu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

Program jednání byl schválen.

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

Zapisovatelem byl určen RNDr. Petr Petřík, Ph.D.

3. Připomínky k Zásadám územního rozvoje Středočeského kraje
Město Čelákovice je v rámci veřejného projednávání účastníkem řízení o návrhu Zásad územního 
rozvoje Středočeského kraje (viz veřejná vyhláška č.j.: 048199/2011/KUSK a 
http://www.wmap.cz/zurstck/). 

V části ZÚR, kde se stanovují úkoly pro územní plánování, navrhnul předseda komise v zájmu 
podpory environmentálně šetrných forem dopravy (tj. upřednostňování železniční dopravy před 
individuální automobilovou) věnovat se optimalizaci rozmístění železničních zastávek na regionálních 
tratích (bod 12 v úkolech pro územní plánování). Tato optimalizace rozmístění železničních zastávek 
na regionální trati procházející územím Města Čelákovice by podle předsedy mohla přinést žádoucí 
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upřednostnění železniční dopravy před individuální automobilovou dopravou v souladu se ZÚR 
Středočeského kraje. Předseda představil detaily shrnuté v následujícím textu a proběhla diskuse. 
Společnost TESCO Stores, a.s. plánuje v tomto roce vybudovat v katastru města Čelákovice obchodní
centrum typu hypermarket (dále jen OC). Areál tohoto OC se bude nacházet v těsném sousedství trati 
č. 074, Čelákovice-Neratovice. S ohledem na předpokládaný zájem o nákup v OC nejen ze strany 
obyvatel Čelákovic, ale i občanů ze spádových obcí, by bylo vhodné vybudovat současně s tímto OC 
zastávku na zmíněné trati, situovanou v sousedství žel. přejezdu (v blízkosti přejezdu v km 1,085) a 
silnice 3. třídy Čelákovice-Mstětice, cca 1,5 km od východiště trati ve stanici Čelákovice. Vybudování 
zastávky by přineslo zejména tyto pozitivní efekty:

1. zvýšení využití tratě č. 074 pro přepravu cestujících v osobní dopravě (v případě vybudování 
vlečky do areálu OC lze očekávat též příjmy pro dopravu nákladní),

2. část návštěvníků OC nepoužije pro nákup osobní vůz, ale veřejnou dopravu – tím dojde k 
omezení negativních dopadů provozu centra na životní prostředí v přilehlých částech 
Čelákovic,

3. zlepšení dostupnosti OC pro občany sousedních obcí, kteří nejsou vybaveni osobním vozem.
Předběžně byli osloveni zaměstnanci ředitelství SŽDC (Ing. J. B. – ředitel Odboru investičního, Ing. A. 
S. – vedoucí oddělení, odbor investiční, Ing. R. O. – vedoucí odd. technického, Odbor řízení provozu a 
Ing. J. A. – Odbor strategie), od nichž vzešlo vyjádření, že výstavba nové zastávky není plánována
s následujícím zdůvodněním: V současné době je tato trať obsluhována v pravidelném intervalu 1 
hodina. Od plochy navržené pro umístění OC je žst. Čelákovice vzdálena cca 1500 m a stávající 
zastávka Čelákovice cca 750 m (po stávajících cestách). Případný posun stávající zastávky 
Čelákovice k budoucímu hypermarketu by zhoršil obsluhu pro cestující využívající stávající zastávku, 
neboť by se více vzdálil okraji města a přiblížil území, které je obsluhované hlavní stanicí (žst. 
Čelákovice). Vybudováním další zastávky na trati by pravděpodobně došlo ke snížení kapacity trati a 
zvýšení energetické náročnosti pro dopravce. Je proto ke zvážení, zda by pro nakupující osoby jezdící 
vlakem byl problém dojít pěšky z blízké zastávky Čelákovice, případně i z žst. Čelákovice. Z hlediska 
řízení provozu nejsou k vybudování nové zastávky na trati č. 074 Čelákovice-Neratovice (v blízkosti 
přejezdu v km 1,085) připomínky. Zpracování projektové dokumentace musí předcházet průzkum 
zájmu o využívání nové zastávky za úzké spolupráce objednavatele regionální dopravy, tj. 
Středočeského kraje, města Čelákovice a společnosti TESCO Stores, a.s. jako investora plánovaného 
OC. V rámci dokumentace by bylo nutné posoudit ekonomickou efektivitu výstavby nové zastávky. Co 
se týče uvažované vlečky, tak ta by měla být přínosem pro větší využívání stávající trati. Spolupráci 
mezi organizacemi je možné zahájit jednáním. Zahrnutí výstavby zastávky do plánu investičních akcí 
(na rok 2012) vyplyne z průběhu jednání. Jednou z podmínek k rozhodnutí o realizaci zastávky bude 
posouzení ekonomické efektivity investice a stanovení způsobu financování akce, zajištěné s účastí 
vyjmenovaných, případně dalších organizací. Vstupních jednání za SŽDC se účastní zástupci odboru 
strategie a odboru řízení provozu. Po zařazení akce do plánu investiční výstavby by byla pověřena 
řízením zakázky organizační jednotka SŽDC Stavební správa Praha.
Pro proběhlé diskusi nechal předseda hlasovat o dvou návrzích usnesení. První pokrývající pouze 
potřebu průzkumu názoru obyvatel a druhý specifikující již další kroky.

Varianta 1. KŽP doporučuje RM zpracovat průzkum zájmu obyvatel k záměru vybudování žel. 
zástavky na trati č. 074 Čelákovice-Neratovice (v blízkosti přejezdu v km 1,085). 
Hlasování: pro 2, proti 4, zdržel se 0. 
Návrh nebyl schválen.

Varianta 2. V případě projeveného zájmu respondentů o záměr vybudovat žel. zástavku na trati 
č. 074 Čelákovice-Neratovice (v blízkosti přejezdu v km 1,085), navrhuje KŽP vstoupit do 
jednání se zástupci Odboru strategie a Odboru řízení provozu SŽDC s cílem zahrnout výstavbu
této zastávky do plánu investiční výstavby organizační jednotky SŽDC Stavební správa Praha a 
Města Čelákovice v příštích letech. KŽP dále doporučuje vstoupit do jednání s TESCO Stores, 
a.s. jako investorem plánovaného obchodního centra a Středočeským krajem jako 
objednavatelem regionální dopravy za účelem zadání projektové dokumentace na zmíněnou 
zastávku. 
Hlasování: pro 1, proti 5, zdržel se 0. 
Návrh nebyl schválen.

Členové komise se dále na výzvu předsedy seznámili s návrhem ZÚR Stčk uveřejněným na internetu 
se zaměřením na kapitoly týkající se životního prostředí. Z něj mj. vyplývá, že podstatná část k. ú. 
Čelákovic spadá do území intenzivně využívaného s narušením přírodních struktur, avšak s blízkým 
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napojením na vyváženou a přírodě blízkou krajinu. Členové komise vznesli následující požadavky na 
doplnění do návrhu ZÚR Stčk:

1. ZÚR Stčk stanovují zásady pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách 
v území (bod 75e v dokumentu ZUR_N_020.pdf). Z důvodu předpokládaného rozvoje a 
spolupráce sousedících obcí navrhuje KŽP zařadit Čelákovice a Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav do rozvoje bydlení pro posílení resp. udržení populačního potenciálu 
měst podobně jako je tomu v případě Lysé n. L. a Českého Brodu. 

2. V rámci realizace záměru D135 (napojení Čelákovic na D11 včetně nové MÚK na dálnici 
D11) upozorňuje KŽP na přednostní zajištění výstavby obchvatu sídla Záluží před 
výstavbou MÚK na D11 z důvodu ochrany obyvatel před vlivy z automobilové dopravy.
(Viz Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na životní prostředí podle přílohy stavebního 
zákona a Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci zjištěných nebo 
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.)

V 18:35 dostavil se Mgr. Melichar. 

3. Návrh ZÚR Stčk vymezuje jako veřejně prospěšná opatření tyto plochy ÚSES na k.ú. 
Čelákovic a Sedlčánek, jejichž podstatná část spadá i pod evropskou ochranu v systému 
Natura 2000 (Evropsky významná lokalita CZ 0214007 Káraný-Hrbáčkovy tůně): regionální 
biocentrum RB 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova a nadregionální biokoridory NK 10 
Stříbrný roh-Polabský luh a NK 67 Vidrholec, jehož součástí je i niva potoka Výmola
(významný krajinný prvek ze zákona). V NK 67 provedl s. p. Povodí Labe v březnu 2011 
významný zásah (smýcení asi 150 stromů), ke kterému se vyjadřovala i komise pro životní 
prostředí (viz zápisy č. 3, 4, 5 a 6). S ohledem na střety technických popř. 
vodohospodářských údržeb toků spadajících přímo do Evropsky významných lokalit 
nebo do jejich ochranných pásem upozorňuje KŽP na hrozbu možných sankcí ze strany 
EU plynoucí z nenaplňování Směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. KŽP také upozorňuje na 
nutnost ochrany říčních niv tak, aby se zabránilo vodohospodářským úpravám 
regulujícím vodní toky, odvodňování a zastavování údolních niv a likvidaci přírodě 
blízkých společenstev (slepá ramena, mokřady, lužní lesy, břehové porosty, louky). 
(Blíže viz také Vyhodnocení vlivů ZÚR na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných 
jevů obsažených v územně analytických podkladech.)

4. KŽP požaduje aktualizovat demografické údaje na základě sčítání lidů, domů a bytů 
z roku 2011. 

5. Do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší OZKO (resp. tam, kde je překročen imisní limit 
rozsahu OZKO) nespadá podle návrhu ZÚR Stčk žádná část katastrálního území Čelákovic, 
ba ani Praha-východ. To je v rozporu s dlouhodobými údaji z blízké meteorologické stanice v
Brandýse n.L. a také s veřejně přístupnými údaji v Integrovaném registru znečišťování (viz 
údaje REZZO 1-3). Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší přitom patří mezi hlavní 
environmentální limity v území OB 1, rozvojové oblasti republikového významu, kam naše 
obec spadá. Dopad emisí na zdraví obyvatel se posuzuje podle emisních stropů stanovených 
nařízením vlády 417/2003 Sb. Např. emise oxidů dusíku v období 2001–2007 překračovaly 
v našem kraji doporučené emisní stropy až o 111 % (viz ZÚR Stčk). Neutěšená situace je i 
pro emisní strop ozónu (jeho maximální 8hodinovou koncentraci) překročený v roce 2007 
téměř na celém území Středočeského kraje ve všech oblastech, pro který limit platí. 
Nepříznivé hodnoty byly dosahovány zejména pro suspendované částice PM10. V tabulkách 
v návrhu ZÚR StčK chybí údaje o hodnotách a zdrojích emisí za roky 2008 a 2009, které jsou 
ale již k dispozici. KŽP proto důrazně požaduje revizi údajů v návrhu ZÚR Stčk týkající se 
kvality ovzduší a doplnění aktuálních hodnot. 

6. KŽP dále konstatuje, že ovzduší Čelákovic bylo a je znečišťováno především provozem 
velkých průmyslových podniků (jako např. TOS-MET, spol. s r. o. – mj. emisemi
polychlorovaných dibenzodioxinů PCDD) a KOVOHUTĚ Holding DT, a. s., Divize Čelákovice 
(zejm. emisemi olova, arsenu, kadmia, zinku a mědi), znečištěním z automobilové dopravy a 
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lokálních topenišť. (V roce 2009 ČIŽP udělila Kovohutím pokutu ve výši 160 000 Kč mj. za 
nedodržení emisních limitů odpadních vod při vypouštění do Labe, nezřízení odběrových míst 
pro jejich monitoring do požadovaného termínu a nedodržení emisních limitů u ukazatele tuhé 
znečišťující látky u elektrické indukční pece pro laboratorní účely.) REZZO 1 jsou 
v kompetenci orgánu ochrany přírody OŽPZ KÚSK. Vzhledem k vysokému stupni 
znečištění ovzduší produkovaných u zvláště velkých znečišťovatelů REZZO 1 a častým 
stížnostem občanů na jeho kvalitu (prašnost, zápachy z průmyslových areálů, viz petice 
občanů z r. 2010 adresovaná na Město Čelákovice, OŽPZ KÚSK, KHS SK a jednotlivé 
stížnosti občanů na ČIŽP) doporučuje KŽP vstoupit do jednání se Středočeským 
krajem, která povedou k vyčlenění finančních prostředků na sledování základních 
parametrů kvality ovzduší (oxidy dusíku, síry, CO, přízemní ozon, PM10) a zavedení 
stálého informačního systému pro obyvatele Města Čelákovic.

7. KŽP požaduje doplnit informace o znečištění Labe z průmyslových provozů REZZO1 v 
Čelákovicích. (Podle Integrovaného registru znečišťovatelů za r. 2008 je např. podnik 
Kovohutě veden na 2. místě ve Středočeském kraji v produkci látek ohrožujících vodní 
organizmy. Viz také informace v bodě 5c tohoto zápisu.)

KŽP doporučuje RM zohlednit výše uvedené požadavky k návrhu ZÚR Středočeského kraje.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

4. Stanovisko KHS SK ke kontaminaci půd těžkými kovy
Dne 12. 8. 2010 zaslala vedoucí OŽP žádost na KHS SK o vydání stanoviska (Zn.: ŽP/6529/2010) 
k možným hygienickým omezením u vzorků odebraných 28. 7. 2010 v Přístavní ul., v parku u zast. 
Čelákovice-Jiřina a na pozemku Chodská 372/12. Vzorky byly posuzovány podle Věstníku MŽP 
8/1996. Po několika urgencích jak ze strany OŽP, tak předsedy komise, zaslala pracovnice KHS 
MUDr. L. Polanská hodnocení vzorků zeminy na základě orientačního hodnocení zdravotního rizika 
(zn. č. 38685-2.4/2010/HOK). Z hodnocení vyplývá, že nalezené hodnoty mědi a zinku nepředstavují 
významný negativní dopad na osoby přicházející do kontaktu se znečištěnou zeminou. 
Komise má následující připomínky k hodnocení. KŽP upozorňuje, že na území MŠ Přístavní byly 
odebrány již certifikovanou firmou a podle standardních metodik 26. 8. a 31. 8. 2010 další směsné 
vzorky, kterými se ale již KHS SK nezabývala. Výsledky uvádí následující tabulka: 

Prvek Přístavní ul. –
před MŠ

Přístavní ul. –
pozemek MŠ

1 2 3

Arsen 8,52 6,86 4,5 30 10

Kadmium 0,48
pod mez 
detekce 0,4 0,4 0,3

Měď 2920 173 30 60 45

Olovo 95,4 21,2 50 100 50

Zinek 682 172 50 130 -

1- max. přípustné limity pro lehké půdy náležející do ZPF dle vyhlášky MŽP č. 13/1994, Sb. (výluh 2M HNO3)
2- max. přípustné limity pro lehké půdy náležející do ZPF dle vyhlášky MŽP č. 13/1994, Sb. (celk. obsah rozkladem 

lučavky královské)
3- limity stanovené podle výzkumu prof. M. Černé ke kontaminaci půd mateřských školek z r. 2005

Podle výzkumu prof. Černé z r. 2005 na monitorování koncentrace výše uvedených prvků v povrchové 
vrstvě půdy pěti mateřských škol ve vybraných městech (mezi nimi je i Ostrava), je např. obsah olova 
ve zjištěném vzorku druhý nejhorší a u mědi je vůbec nejhorší s nepředstavitelně vyššími hodnotami. 
Doporučený limitní obsah pro nekontaminované půdy v ČR překračuje vzorek i u kadmia a ze 
sledovaných školek bychom obsadili u tohoto prvku 3. místo. Celkové výsledky jsme srovnávali 
s různými normami a nebyl vzorek, který by vyhovoval.

KŽP se pozastavuje nad délkou prodlevy odpovědí kontrolních orgánů k podnětu Města Čelákovice na 
řešení zdravotních rizik v jimi spravované oblasti. Vzhledem k tomu, že existují možná zdravotní rizika 
u těžkých kovů zejména pro děti, doporučil předseda komise oslovit KHS SK s žádostí o vyhodnocení 
zdravotního rizika na základě vzorků odebraných certifikovanou firmou a s upřesněním o vyjádření 
k novým skutečnostem a navíc požádat o podpůrné doporučení pro vypracování analýzy rizik na 
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dekontaminaci půd v prostoru MŠ z projektu OPŽP. Proběhla diskuse, v níž se zvažovaly varianty na 
žádost o dotaci na sanaci vprostoru MŠ, žádost na zpracování analýzy rizik, sanaci na náklady města 
s ohledem na povrchou vrstvu zeminy a další screening prostoru. Nakonec padnul návrh přesunout 
konečné rozhodnutí na další zasedání KŽP.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

KŽP doporučuje RM oslovit KHS Stčk s žádostí o vyhodnocení zdravotního rizika na základě 
nových skutečností.

5. Různé
5a. Podnět od zastupitele
Předseda obdržel podnět od ing. Studničky 25. 3. 2011 týkající se úniku oleje ve Stankovského ulici 
ze zametacího stroje TS Čelákovice, p. o. Skvrny po vytékajícím oleji jsou celkem běžným jevem na 
parkovacích stáních po celém městě. Dne 31.3. navíc předseda komise zaznamenal před budovou 
ČD olejové skvrny přes metr v průměru, které se táhly se až do bezprostřední blízkosti nově 
vysazených stromků. Podle sdělení ředitele TS na ZM 6.4. 2011 způsobil únik oleje ve Stankovského 
ulici nedbalost pracovníka údržby TS a příčinou skvrny před budovou ČD byla podle ředitele TS 
dopravní nehoda. Velitel Městské policie ani dopravní inspektorát nemá však v uvedené lokalitě 
vedenu žádnou dopravní nehodu a tudíž se jednalo patrně o havárii a nebo o dopravní nehodu bez 
přivolání policie. Velitel MP sdělil, že se pokoušeli vytěžit kamerový systém MP, ale s ohledem na 
rozlišovací schopnosti kamery se nepodařilo zaměřit dobu, kdy k úniku došlo. 
Mgr. Tureček představil dvě formy likvidace ropných látek – soldifikace – reakce ropné látky s páleným 
vápnem a použití sorbentu. Předseda navrhnul hlasovat o níže uvedeném usnesení. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

KŽP upozorňuje na možné negativní dopady na životní prostředí úniku motorového oleje 
z vozidel ve městě a doporučuje RM, aby občané i zaměstnanci údržby byli na tyto okolnosti 
upozorněni a zajistili vždy nápravu v případě havárií (soldifikací nebo aplikací sorbentu). Dále 
KŽP dává na zvážení zvýšit rozlišovací schopnosti kamerového systému na frekventovaných 
místech, které by u větších havarijních situací vedlo k okamžitému zajištění místa úniku SDH 
Čelákovice.

5b. Kácení ve VKP Výmola
Rada města na svém zasedání 21. 2. 2011 pověřila tajemníka, aby oslovil Povodí Labe, s. p. ve věci 
kácení stromů kolem potoka Výmola a s relevantní informací seznámil veřejnost na stránkách města 
(usnesení 10.3). Na webových stránkách města k 20. 2. 2011 nebyly však žádné veřejně přístupné 
informace k dispozici. V zápise z 21. 3. 2011 dále KŽP žádala o poskytnutí plánu náhradní výsadby 
v této oblasti k posouzení. Tento zápis KŽP dosud neobdržela, a proto předseda navrhnul hlasovat o 
níže uvedeném usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

S odvoláním na zápis č. 3 žádá KŽP o nápravu seznámení veřejnosti se zásahem ve VKP 
Výmola a nadregionálním biokoridoru NK 67 Vidrholec na internetových stránkách města.
S odvoláním na zápis č. 5 KŽP opakovaně žádá o poskytnutí plánu náhradní výsadby.

5c. Cyklostezky
V souvislosti se zprovozněním cyklostezek v našem regionu hrozí rozšiřování zpevněných asfaltových 
povrchů cest do volné krajiny. Odtok povrchové vody ze zpevněných ploch je urychlován a 
soustřeďován, což působí negativně při kritických srážkách (zvýšení intenzity erozních jevů) (viz také 
Kumulativní a synergické vlivy na životní prostředí v návrhu ZÚR Stčk). Snižuje se tak retenční 
schopnost krajiny, která je ve Středočeském kraji v porovnání s celorepublikovou hodnotou 
podprůměrná. Stavba těchto „silnic“ je nákladná, někdy bývá zneužívána motoristy a hrozí kolize 
s chodci či cyklisty (hladký povrch dovoluje jet až o deset kilometrů v hodině rychleji, než na kolik 
cyklista skutečně má, a tím je zpomalen jeho reakční čas v případě překážky v cestě), jak vyplývá i 
z názorů České mountainbikové asociace (nezisková organizace sdružující vyznavače jízdy na 
horských kolech všech výkonostních skupin a disciplín). Předseda doporučil proto při výstavbě nových 
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cyklostezek vedoucích mimo intravilán Čelákovic zohlednit tato fakta a výstavbu cyklostezek tomu 
přizpůsobit (přírodním povrchem – válcovaná hlína, užší šířkou a vhodnou volbou umístění).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

KŽP doporučuje RM při rozhodování o umístění cyklostezek (liniových staveb) mimo intravilán 
obce na k. ú. Čelákovic zohlednit jejich dopady na životní prostředí (viz výše). KŽP navrhuje 
zpracovat podkladový materiál (příspěvek do Zpravodaje Města nebo na webové stránky 
města) informující o výhodách a nevýhodách zpevněného povrchu cyklostezek. Současně 
s tím doporučuje KŽP zpracovat průzkum mezi obyvateli, zda si přejí přírodní nebo asfaltový 
povrch cyklostezek. 

5d. Informace o jednáních 

Jednání na SFŽP a MFČR se zúčastnil Mgr. Melichar. Pracovníci SFŽP nedoporučují využití 
OPŽP, pokud mají KOVOHUTĚ nárok na Ekologickou smlouvu. V případě SFŽP/OPŽP by 
muselo být žadatelem Město a projekt by nemohl být zaměřen pouze na jednoho 
znečišťovatele, ale na vícero (kteří jsou ve městě). To s sebou samozřejmě nese také 
spolufinancování. Aktualizovaný Plán výzev OPŽP na letošní rok zatím nebyl prezentován, 
ale měl by být v první polovině dubna. (Tím se i PO 4.2. SEZ příjem žádostí posouvá cca do 
konce května, takže časový prostor je.) Předseda komise navrhnul další postup v jednání s 
Kovohutěmi o přistoupení k ekologické smlouvě. 

Předseda komise seznámil členy s odpovědí od p. M. Š. z OŽPZ KÚSK ze dne 28.3. 2011 ve 
smyslu, že krajský úřad obdržel od provozovatele KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 
Čelákovice v termínu do 15. 3. 201 požadované protokoly o měření znečištění vypouštěných 
odpadních vod. Po bližším posouzení zjistil krajský úřad, že v roce 2010 došlo opět 
k nedodržení některých emisních limitů znečištění vypouštěných odpadních vod do řeky Labe 
(jedná se o znečištění kovy Zn a Cu). V rámci řešení tohoto problému krajský úřad 
neprodleně iniciuje další jednání na úrovni vedení Kovohutí, ČIŽP a Povodí Labe, s. p. 
Plánovaný termín ukončení mimořádného přezkumu plnění podmínek vypouštění odpadních 
vod do řeky Labe do 31. 3. 2011 nebude proto dodržen. Nelze v této době a za dané situace 
přesně specifikovat konečný termín vyřešení tohoto závažného problému – neplnění 
závazných podmínek platného integrovaného povolení. 

5e. Pravidla komunikace
Předseda požádal přítomné, aby své kroky týkající se činnosti komise s ním konzultovali včas a 
předkládali iniciativně vlastní návrhy, na jejichž plnění se budou podílet.

Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul termín 18. 5. 2011 od 18:30 do 20:00.

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




