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ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

27. 01. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: S. Hořejší, Z. Mutínská, K. Turek

Omluveni: Ing. V. Jarolímová, Mgr. M. Skalický, Ing. J. Topinka, DrSc.

Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele
3. Přivítání nových členů
4. Monitoring imisí a pořízení meteostanice
5. Odpadové hospodářství města
6. Kácení dřevin ve VKP Výmola
7. Informace o výsledcích schůzek k řešení starých ekologických škod
8. Informace o postupujícím šetření KHS a OŽPZ KÚSK k petici občanů
9. Informace o schůzce k žádostem o povolení kácením dřevin rostoucích mimo les
10. Projekt LumpaPark
11. Různé
12. Určení termínu dalšího jednání komise

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

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 25.1.2011. Předseda KŽP navrhl schválení programu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

Program jednání byl schválen.

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

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

3. Přivítání nových členů
Předseda přivítal tři nové členy paní H. Hanušovou, p. P. Jindřicha a paní J. Sedmihradskou.

4. Monitoring imisí a pořízení meteostanice
Bylo vypsáno poptávkové řízení s požadavky na měření základních parametrů kvality ovzduší (oxidy 
dusíku, síry, CO, přízemní ozon, PM10) a navrženi členové komise k výběru nejlepších došlých 
nabídek. 

Rozhodnutí města k imisnímu monitoringu je správným krokem, protože poslouží jako podklad na 
přípravu posuzování vlivu zamýšlené paroplynové elektrárny Mochov na životní prostředí v rámci EIA. 
Součástí každého měření je také stanovení meteorologických hodnot. Nejbližší profesionální 
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klimatologická stanice zaznamenávající teplotu, srážky, výpar, sluneční svit a oblačnost, směr a 
rychlost větru je umístěna v Brandýse nad Labem ve vlastnictví ČHMÚ a poskytování údajů je 
placené. Pořízení takové certifikované stanice by město stálo na pořizovacích a provozních nákladech 
řádově sto tisíce Kč. 

Možnost pořídit automatickou meteorologickou stanici splňující náročné požadavky na profesionální 
úrovni a pro potřeby města byla projednávána na 2. a 3. zasedání komise a radními projednána 
6.1.2011. Údaje o stanici evidující dlouhodobě základní meteorologické veličiny byly doplněny o další 
detaily vyžádané radou města a předány předsedou komise vedoucí OŽP dne 19.1. 2011. Mgr. 
Turečkem byly na komisi předloženy výstupy, z nichž vyplývá, že stanice bude součástí celosvětové 
monitorovací sítě automatických stanic. Údaje z již zapojené amatérské stanice lze dohledat na 
http://www.pocasidoma.cz/cs/weather/history.aspx?id=282&measure=sldir

Jako nejvhodnější se jeví pořízení akčního balíčku, který zahrnuje stanici Davis Vantage Pro 2 –
bezdrátová verze s aspiračním radiačním štítem (6153), weather link USB a Meteoserver Meteoplug. 
Uváděná aktuální komerční cena je 30 242 Kč s DPH. 

Stanici by bylo možné umístit na budově radnice s minimální náročností na obsluhu (ventilátorek na 
kontrolu osluněného termosenzoru napájen solárními články; hodnoty jsou ukládány automaticky atd.). 
Výstupy z měření by mohly být on-line zpřístupněny občanům pomocí meteo rubriky na webových 
stránkách města. Mgr. Tureček navrhnul doporučit RM nákup uvedené stanice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

KŽP doporučuje pořídit pro potřeby Města Čelákovice meteorologickou stanici, která poskytne
dlouhodobé a spolehlivé údaje o klimatických hodnotách.

5. Odpadové hospodářství města
Hlavním bodem jednání byl zpracovávaný návrh plánu odpadového hospodářství města (POH), jeho 
směrná a analytická část. K jednání byli přizváni K. Turek a S. Hořejší z Technických služeb, p.o. (TS). 

Postupně byly projednávány připomínky k analytické a směrné části plánu odpadového 
hospodářství Čelákovic (viz příloha č. 1). V návrhu POH nejsou vždy uvedeny indikátory pro plnění 
opatření cílů OH městem a svěřenými organizacemi. Navrhujeme místo nich zavést ukazatele, podle 
kterých bude možné průběžně sledovat a vyhodnocovat plnění opatření v jednotlivých cílech. Pro 
objektivní stanovení bude nutné vyčkat na nahlášení údajů za rok 2010. Bylo také připomínkováno OH 
Města Čelákovice jako celek na základě cílů v POH.

Připomínky komise k odpadovému hospodářství města:
 Informace k OH pro občany na webu města a TS jsou v současnosti nedostačující. Chybí 
např. informace o tom, jak třídit odpady. S nízkou informovaností k třídění odpadu může souviset 
vysoká neukázněnost občanů, kdy je podle ředitele TS až polovina separovaného odpadu 
komunální odpad. Informace o provozní době a hlášení dat svozů ve Zpravodaji města Čelákovice 
je nutné rozšířit o pravidelné a komplexní informace pro veřejnost o provozu Technických služeb a 
Sběrného dvora.
 Pro zlepšení informovanosti veřejnosti a zvýšení ukázněnosti občanů ve sběru tříděných 
odpadů navrhujeme umístit soupis (ideálně mapu rozmístění) hnízd na tříděný odpad ve městě na 
web města, doplnit odkazy na stránky popisující zásady sběru tříděného odpadu a vkládat 
informační materiály od firem na svoz separovaného odpadu do Zpravodaje města.
 Komise navrhuje zkušebně umístit nádoby na tříděné barevné a čiré sklo na monitorovaná 
místa a zahájit osvětu mezi občany pro separovaný sběr.
 Vzhledem k častým případům poškozování a vykrádání obsahu nádob na tříděný odpad 
doporučuje komise zakládat sběrná místa v obydlených místech s dohledem veřejnosti anebo v 
okolí bodů kamerového systému.
 Z důvodu důsledného rozlišování, zda odpady jsou do SD přijaté od občanů nebo od firem v 
systému odpadového hospodářství obce a z důvodu zneužívání systému na sběr stavebního 
odpadu občany, navrhuje komise zařadit do projednávání RM návrh vedoucí SD na změnu 
Vyhlášky E44/2001 o nakládání s odpadem a změnu Ceníku likvidace odpadů na Separačním 
dvoře (viz příloha 2). S ohledem na případný vznik černých skládek (základem černých skládek 
bývá většinou stavební odpad) s přechodem na zpoplatňování, doporučujeme doložit, o jaké 
množství odpadu a následně objem finančních prostředků se asi jedná. 
 Požadujeme, aby byla problematika přednostního využívání objemného odpadu před jeho 
odstraňováním zpracována v analytické částí POH mnohem šířeji, aby bylo možné stanovených 
cílů dosáhnout postupně a s dlouhodobějším dosahem.
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 Komise navrhuje provést průzkum mapující zájem obyvatel o komunitní kompostování. 
Snahou města by mělo být podle POH využívání biologicky rozložitelných odpadů. Vzhledem 
k nejistotě zachování dosavadního odbytiště kompostování je vhodné zvážit jednání s městem 
Milovice příp. s TS Milovice, s.r.o. ohledně likvidace odpadů na zamýšleném pozemku (viz také 
usnesení RM města Milovice č. 204/2010). 
 Komise žádá o umístění aktualizovaného povodňového plánu, jehož součástí je Systém řízení 
OH a systém prevence škod v době mimořádných situací na web města. 
 Komise žádá, aby o zapracování připomínek k POH byli informováni všichni členové komise 
ještě před jejich odesláním zpracovateli.

Komise dále požaduje od Města poskytnutí následujících informací: 
 Je u firem zajišťujících svoz komunálního odpadu požadován minim. standard EURO IV?
 Jaké je rozmístění a využitelnost (naplnění kapacity) sběrných nádob na tříděný odpad ve 
městě? Podle této informace bude možné provozovanou síť optimalizovat.
 Kolik firem a objektů občanské vybavenosti je zapojeno do systému města na separovaný 
sběr odpadů?
 Žádáme, aby po projednání s firmami byly na webu města vystaveny smlouvy, které uzavřelo 
města se společnostmi na zpětný odběr odpadů spolupracující se sběrným dvorem.
 Jak je městem naplňován cíl POH ČR na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů 
na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000?
 Jak je naplněn závazek snížit maximální množství biologicky rozložitelného rostlinného 
komunálního odpadu města ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2013 
nejvíce 50 % hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995? 
 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.

Předseda navrhnul hlasovat o uvedených bodech jako celek. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

KŽP vznesla výše uvedené připomínky k zpracovávané pracovní verzi POH Města Čelákovice a 
požaduje jejich zapracování. KŽP žádá město o poskytnutí výše uvedených informací ve vztahu 
k odpadovému hospodářství města.

6. Kácení ve VKP Výmola
Předseda komise předal informaci zaslanou P. Jindřichem o proběhlém místním šetření ze dne 11. 1. 
2011, kde bylo navrženo ke kácení 136 ks a k ponechání na torzo 11 ks v doprovodném porostu 
Výmoly v Sedlčánkách. Kácení bylo účastníky odůvodněno špatným zdravotním stavem dřevin a 
problémy, které jsou tímto způsobeny (vývraty do toku, ohrožení nemovitostí a osob). Z hlediska 
povolení ke kácení dřevin bylo na místním šetření konstatováno, že se jedná o kácení z důvodů 
pěstebních (§ 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). P. Petřík a V. Jarolímová 
oslovili 21.1.2011 starostu města, aby za Město Čelákovice požádal ORP Brandýs nad Labem, aby 
celou situaci řešil jako zásah do významného krajinného prvku s tím, že bude dle zákona požadováno 
biologické hodnocení (§ 67 zákona č. 114/1992 Sb.) i s řešením konkrétní výsadby (obnova) porostů. 
Toto opatření by mělo být dáno žadateli o kácení závazným rozhodnutím (souhlasem). Proběhlo také 
jednání s Povodím Labe, s.p. za účasti OŽP a ČIŽP ohledně konkrétního postupu ve věci navrhované 
obnovy porostů a o této schůzce existuje zápis uložený na OŽP. Předseda vzhledem k nedostaktu 
informací poskytovaných veřejnost navrhnul, aby se zásahem byla seznámena veřejnost. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

KŽP žádá se zásahem ve VKP Výmola seznámit veřejnost na internetových stránkách města a 
ve Zpravodaji Města Čelákovice. 

7. Informace o výsledcích schůzek k řešení starých ekologických škod
Dne 13.1.2010 se uskutečnila schůzka s Mgr. I. Vávrovou z Oddělení ekologických škod MŽP za 
účasti Mgr. Melichara a Mgr. Skalického. Předmětem jednání bylo zejména zapojení města do letošní 
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výzvy na čerpání dotací z osy 4 Operačního programu Životní prostředí. Podávání žádostí je omezeno 
do konce března. 

Dne 25. 1. se proto uskutečnila schůzka s Ing. J. Š. a Ing. V. S. z vedení podniku KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a. s., divize Kovohutě Čelákovice. Zúčastnění se dohodnuli na vzájemné spolupráci a 
vedení podniku přislíbilo součinnost při podávání žádostí o projekt. Do r. 2013 končí možnost čerpání 
z OPŽP a město může nabídnout pomoc s administrací žádosti.

Na schůzce komise bylo dohodnuto, že dr. Petřík, Mgr. Skalický a Mgr. Melichar připraví koncept 
komunikace s podniky do 4.2.2011. Podklady pro žádost připraví Mgr. Tureček.

Podobnou spolupráci bude nutné zahájit i s TOS-MET – slévárna, a.s. 

8. Informace o postupujícím šetření KHS a OŽPZ KÚSK k petici občanů za okamžité řešení stavu
životního prostředí
Podle sdělení vedoucí OŽP stále nemáme k dispozici vyjádření Prevence závažných havárií OŽPZ 
KÚSK ani vyjádření KHS SK na kontaminované půdy. Paní Mutínská se bude informovat na postup 
v této věci, aby se problematikou mohla KŽP zabývat s kompletními podklady.

9. Informace o proběhlé schůzce k žádostem o povolení kácením dřevin rostoucích mimo les.
Přítomní byli seznámeni se závěry schůzky s vedoucí OŽP a členy komise dr. Petříkem a ing. 
Jarolímovou, ze kterého byl pořízen zápis (příloha 3). 

10. Projekt LumpaPark
Komise byla seznámena s podklady od vedoucího OŽP k projektu LumpaPARK Na Nábřeží. S cíly 
projektu je seznámena i veřejnost na webu města. Předseda navrhnul hlasovat o níže uvedeném 
usnesení. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl schválen.

K cíli a náplni projektu LumpaPARK Na Nábřeží nemá KŽP připomínek a doporučuje využít 
výsadby pouze původních druhů dřevin. Toto vyjádření slouží jako podklad k žádosti o dotaci 
Nadace Proměny.

11. Různé
 Dne 25. 1. 2011 se P. Petřík s M. L. Iglem zúčastnili školení pořádaného společností Energy 

Cities na téma efektivního hospodaření s energiemi. 
 Dne 25. 1. se konala 2. část školení ke strategickému plánu rozvoje města a zavádění místní 

Agendy 21 v Čelákovicích, které vedla PhDr. Reitschmiedová-Bauerová (pozvání zajistil M. L. 
Iglo, za komisi se účastnil P. Petřík). Připravuje se dotazníkové šetření.

 Dne 27. 1. proběhl seminář o.s. TIMUR (na www.timur.cz i bližší informace) Jak hodnotit 
udržitelnost města – Ekologická stopa města. Semináře se účastnili P. Petřík a M.L. Iglo. 

 Na stránkách www.celakovice.org je popsána soutěž „Adoptuj si svůj strom v Čelákovicích“, 
která bude probíhat ve spolupráci s komisí pro životní prostředí.

12. Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhuje termín 27.01.2011 od 18:00 do 21:00.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 20:30 hodin.




