
  Zápis z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21
ze dne 1.2. 2011 

Přítomni: Ing.arch.Danda,Ing.arch.Fialová ,p. Iglo, Ing. Teichmanová,Ing.Sekyra, Ing.arch.Vojtěchovský 

, Bc.Kautcký. pí.Sedmihradská,Ing.Kořínek,p.Procházka 

Omluveni : Ing. Knapová

Předseda komise přivítal ing.Kořínka a p.Procházku, kteří se zúčastnili jednání poprvé.

1. Byl projednán postup přípravy plánu strategického rozvoje se zaměřením na jeho 

prvou část Profil města obsahující aktuální stav města Čelákovice. Členové komise se 

zapojili do sběru dat a došlo k rozdělení jednotlivých kapitol takto :

- Úvod, služby, ekonomiku, zemědělství, vnější vztahy, veřejná správa, správní úřady a 

instituce ve městě  zpracuje p.Iglo 

- Územní rozvoj, urbanistická koncepce a řešení města zpracují společně 

arch.Danda,arch.Fialová, Ing.Teichmanová

- Obyvatelstvo  zpracuje Ing.Teichmanová

- Dopravu zpracuje arch.Danda

- Průmysl , Technická infrastruktura, integrovaný záchranný systém, povodňové plány 

zpracuje p.Procházka

- Životní prostředí a odpadové hospodářství zpracuje komise pro životní prostředí po 

dohodě s RNDr.Petříkem

- Bezpečnost  požádán o zpracování velitel městské policie p.Fedáček

- Historie, Kultura, společenský život a církve zpracuje po dohodě p.Špaček

- Sport ,rekreace, turistický ruch zpracuje Bc.Kautský

- Školství, vzdělání a výzkum  požádána o zpracování vedoucí odboru školství 

pí.Vávrová

Pro snadnější orientaci v rozsahu zadání jednotlivých kapitol byl jako vzor použit příklad 

zpracování Profilu města Poděbrady. Jednotlivé kapitoly zašlou  zpracovatelé e-mailem 

nejpozději do doby příští schůzky tj. do 1.března 2011 e-mailem předsedovi komise.

2. Energetická koncepce města – předseda komise seznámil přítomné s poznatky 

získanými na semináři pořádaném společností Energy Cities. Náklady na energii tvoří 

cca 10% z rozpočtu obcí a cílem vyhlášeným v r.2009 jako strategie EU je snížení 

spotřeby energií do r.2020 o 20%. V případě Čelákovic by uvedená úspora 

představovala ve finančním vyjádření částku cca 3.200. 000, - Kč ročně a to tedy 



znamená, že by mělo být nalezeno vše pro hledání takové úspory. Prvním z příkladů

může být městský bazén kde je instalován prakticky neúčinný ohřev vody pomocí 

solárních panelů. Společnost Energy Cities poskytuje poradenství jak technické tak i 

finanční. Evropská unie má v rámci podpory oživení hospodářství členských států 

vytvořený program na podporu energetických úspor obcí a ten je podmíněný existencí 

dlouhodobé strategie obce na snižování spotřeby energií a politickým závazkem viz.

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2010 z 15. 12. 2010 . Jedním 

z možných závazků je připojení se k tzv. Paktu starostů a primátorů měst uplatňujících 

strategii úspor směřujících ke snížení spotřeby do r.2020 o více než 20% do r.2020 ve 

veřejných budovách měst a obcí. Výše uvedený pakt již od jeho vzniku v r.2009 

ratifikovalo celkem cca 2.100 starostů a primátorů evropských měst. 

Více informací lze najít v odkazech :

MODEL – Energetický management v působnosti místních samospráv (stránky     

EU v češtině)

            Inteligentní energie (stránky EU v angličtině a němčině)

            Energy Cities http://www.energy-cities.eu/ (stránky v angličtině)

            Město Čelákovice v současné době nesleduje systematicky spotřebu energií a není  ani 

centrálně vedena její spotřeba. 

3. Vedoucí odboru rozvoje ing.Teichmanová upozornila na záměr firmy FV-Plast 

rozšířit v areálu bývalé Škody u nádraží svou stávající výrobu. Záměr neznamená 

novou výstavbu výrobní haly, ale rekonstrukci stávající haly č. 9 s novým využitím 

pro skladování materiálu. Zásadní problém jsou možné dopady do kvality životního 

prostředí a tak zásadní vyjádření bude mít komise životního prostředí a odbor 

životního prostředí, aby nenastalo znehodnocení lokality budoucí zástavby rodinnými 

domy tzv. „Krátká linva“ ). 

Komise nezaujala k záměru FV-Plast žádné stanovisko.

Komise pro rozvoj města a zavedení MA 21 doporučuje Městské radě

1. Zpracovat přehled o spotřebě energií za město Čelákovice celkem

2. Přihlásit se k celoevropské výzvě Pakt primátorů a starostů

3. Vypsat výběrové řízení na poradenskou činnost v oblasti energetiky

4. Zadat zpracování energetické koncepce města

Tajemník komise : Ing.Dana Teichmanová

Předseda komise : Miroslav Iglo

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:346:0005:0010:CS:PDF
http://www.energymodel.eu/spip.php?rubrique87
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://www.energy-cities.eu/



