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ZÁPIS Č. 24 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

15. 4. 2013 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. Z. Červinka, Mgr. et Mgr. R. Melichar, J. 

Sedmihradská, Mgr. M. Skalický, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  Ing. J. Pátek – starosta, M. L. Iglo 
Omluveni:     Ing. P. Chalupa, Ing. V. Jarolímová 
 
Program jednání:  
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ 
3. Pokračování spolupráce s podnikem TOS-MET slévárna, a. s.  
4. Komunikace mezi KŽP a vedením města  
5. Vyjádření k navrženým změnám ÚP týkajícím se zeleně  
 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 h. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 8. 4. 2013. Předseda přivítal p. starostu i p. M. L. Igla, 
který potvrdil svůj zájem o členství v KŽP místo odstoupivšího Mgr. Turečka. Předseda uvedl, že p. 
Iglo se může věnovat prezentaci činnosti KŽP a MA21. Na jednání byla také přizvána i generální 
ředitelka TOS-MET slévárna, a.s., která ale neobdržela od města oficiální pozvánku. Předseda 
navrhnul místo toho zařadit bod s úkoly z RM a původní náplň přesunout na červnové jednání. 
Předseda vybídnul k doplnění programu a následně ke schválení zapisovatele. 

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání s obměnou bodu 3 a určuje 
zapisovatelem z jednání RNDr. Petr Petříka, Ph.D.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh byl přijat. 

 
2. Novinky z OŽP MěÚ, plnění usnesení 

 Vedoucí OŽP informovala o tom, že byla podána žádost o dotaci na SFŽP v rámci XLV. výzvy 
MŽP, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší. Náklady činí 3,811 tis. Kč a míra dotace 
může dosáhnout až 90 %. Ze způsobilých výdajů je kromě části nákladů na zpracování 
žádosti a projekt i pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za 
účelem snížení prašnosti (samosběrné nebo kropicí vozy). 

 Připravuje se další žádost o dotaci z OPŽP PO 6.5 – Podpora regenerace urbanizované 
krajiny (Park a dětské hřiště v Záluží, alej akátů u hřbitova, park U Vrtule, LUMPAPARK – jen 
kosterní dřeviny, Jaselská alej, před dělnickými domky u Kovohutí).  

 Byla vyhlášena XLVI. výzva MŽP pro podávání žádostí o podporu v rámci PO 6 OPŽP – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny. 

 Na OŽP a na předsedu KŽP docházejí stížnosti od občanů na zápach z hnojení polí. Podle 
informací dodaných OŽP firmy hnojí hnojivem ORGANIC splňujícím registraci od Ústředního 
kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. ORGANIC je organické hnojivo vyrobené 
termofilní aerobní fermentací statkových hnojiv a dalších surovin obsahujících rozložitelné 
organické látky a rostlinné živiny. Ing. Červinka zdůraznil nutnost okamžitého zapracování 
hnojiva (zákonný limit je do 24 h) do půdy a tím omezení zápachu. Zároveň uvedl, že on 
žádný zápach necítil. Předseda doporučil, aby se jednalo se zemědělskými subjekty o 
obtěžujícím zápachu při hnojení pozemků s cílem omezit jej na minimum příp. navrhnout jiné 
způsoby hnojení neobtěžující tak zápachem. Podrobný návod pro občany, jak postupovat při 
stížnostech na zápach, je uveden na stránkách Ekologického právního servisu. 
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3. Úkoly ze schůze RM 

 4.4.6. RM ukládá předsedovi Komise životního prostředí projednat otázku řešení zeleně na 
hřbitově v termínu do 7. 5. 2013 předložit RM písemné stanovisko. Předseda požádal pí 
tajemnici o poskytnutí podkladů, ale zatím je k disposici pouze geodetické zaměření. Na 
dendrologickém průzkumu pracuje firma Living in green. 

 10.1.2. RM na návrh KŽP souhlasí s tím, aby Město Čelákovice požádalo ČHMÚ o poskytnutí 
imisních údajů o prachových částicích z měřicí stanice v Brandýse nad Labem za období od 
listopadu 2011 do prosince 2012, jen za předpokladu, že je možno tyto údaje získat 
bezúplatně. Tajemnice KŽP předala předvyplněnou žádost o poskytnutí dat předsedovi, aby 
doplnil zdůvodnění požadavku: Imisní data poslouží komisi pro životní prostředí jako 
srovnávací materiál s výsledky měření kvality ovduší z podzimu 2011 v Čelákovicích (tehdy 
překročeny limity pro polétavý prach) a dále ke srovnání imisní zátěže na základě 
analogických dat z meteorologické stanice v Čelákovicích. 

 10.1.3. RM na návrh KŽP ukládá řediteli TS Čelákovice zajistit technickou pomoc při instalaci 
ptačích budek studenty Gymnázia Čelákovice na katastru města. K tomuto vystoupil ing. 
Červinka, který výsledek akce velmi ocenil. Předseda mu rovněž poděkoval za prezentaci. 

 
4. Komunikace mezi KŽP a vedením města 
Předseda přivítal starostu a prezentoval několik zásadních komunikačních nedostatků mezi KŽP a 
vedením města. Dále uvedl, že v případě přetrvávajících problémů je připraven výrazně omezit činnost 
KŽP vzhledem k náročnosti agendy a na svou funkci rezignovat. 
Rozvinula se diskuse, kde starosta odpovídal na dotazy členů KŽP. Ing. Žák se nabídnul 
s vypracováním pravidel pro komunikaci mezi KŽP a RM. Předseda vznesl následující dotazy týkající 
se recentních usnesení KŽP: 

1. Proč Město nepožádalo MěÚ v Lysé nad Labem o poskytnutí výsledků měření testů na 
škodliviny, případně provozního řádu včetně povolení Spalovny Lysá nad Labem? Starosta: 
Stavba nespadá do kompetence našeho OŽP. 

2. Proč nebyla KŽP požádána o spolupráci k vyjádření Města č. 11/2012 k oznámení o zahájení 
řízení a postoupení žádosti ve věci vydání 3. změny integrovaného povolení společnosti 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., divize Čelákovice a dále k vyjádření města č. 2/2013 k oznámení 
o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 5. změny IP pro zařízení „Slévárna šedé 
a tvárné litiny spol. TOS-MET slévárna a.s.“? Starosta: Tuto záležitost má v gesci OŽP. 

3. Kdy bude předložena na KŽP koncepce na VŘ na svozce odpadu. Starosta: U VŘ je od svého 
počátku člen KŽP Marek Skalický. Komise tedy tak svého zástupce v procesu má a až bude vše 
připravené a hotové, může koncepci odprezentovat komisi. Tuto problematiku má v kompetenci 
místostarosta. 

4. Je vedení města známo, kde bude realizován v Čelákovicích následující projekt a.s. MOSTRO 
hrazený v rámci OP Podnikání a inovace (CZ.1.03/4.1.00/14.00403, přes 191 mil. Kč): Inovace 
regulačních a uzavíracích armatur pro primární a sekundární okruhy jaderných elektráren? 
Starosta: Město nebylo požádáno o žádné vyjádření, ani zahájeno správní řízení. 

5. Kdy bude přijat nový status a jednací řád komisí RM? Starosta: nebylo projednáváno vzhledem 
k důležitějším záležitostem. 

Návrh usnesení: 
KŽP předkládá starostovi a místostarostovi s gescí pro životní prostředí interní materiál 
týkající se komunikace mezi KŽP a RM. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Skalický).  
Návrh byl přijat. 

 
5. Vyjádření k navrženým změnám ÚP týkajícím se zeleně 
Informace z ORM: Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994. 
Následně byly projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. Podle stavebního 
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zákona platného od roku 2006 a jeho novely z roku 2012 je nutné provést úpravy a doplnění 
zastaralých územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději do roku 2020. I z tohoto důvodu 
zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 31. 10. 2012 usnesením č. 17/2012/5.2 
o pořízení nového územního plánu a nyní jsou podnikány kroky k jeho realizaci. 
Pořizovateli územního plánu bylo začátkem ledna předáno všech 49 evidovaných návrhů na pořízení 
změny územního plánu. Pořizovatel tyto žádosti zpracoval podle požadavků Stavebního zákona 
a připravil je pro jednání zastupitelstva na den 24. 4. 2013.  
Pořizovatel usoudil, že by bylo vhodné zastupitele seznámit s žádostmi tak, že představí jednotlivé 
změny zákresem do mapového podkladu a jejich grafickým souhrnem. 
Odborem rozvoje města bude představen souhrn podnětů městského úřadu pro tvorbu nového 
územního plánu. Tyto jsme se rozhodli předložit zejména proto, aby byl vytvořen prostor na doplnění 
podnětů ze strany zastupitelů.  
Předseda KŽP tyto podněty předal k posouzení i členům komise. Zároveň byli členové KŽP od 
tajemnice informováni, že návrhy Města nebyly projednány s majiteli pozemků.  
 

Návrh usnesení: 
V souvislosti se změnami ÚP města Čelákovic KŽP doporučuje:  

 upřednostnit nerozšiřování zástavby na úkor zeleně (ZN, IZ) a kvalitní ornou 
půdu (OP) zachovat pro zemědělskou činnost příp. realizovat převod na zeleň.  

 převod průmyslové výroby (VP) na izolační zeleň s využitím možnosti asanace 
průmyslových zón (viz usnesení KŽP 1/6).  

 vytvořit pásy (skupiny) izolační zeleně všude tam, kde by mohly odstínit 
průmyslovou výrobu od současné nebo budoucí zástavby, a na pozemcích 
vhodných pro výsadby vzrostlé zeleně mimo intravilán Čelákovic (viz zápis č. 15 
KŽP, bod 6.1 a, 18 KŽP/4b) a ve spolupráci s OŽP a ORM využít čerpání v rámci 
6. Prioritní osy OPŽP (Zlepšování stavu přírody a krajiny, XLVI. výzva MŽP). 

 ve spolupráci s OŽP prověřit možnosti zřízení suchých polderů pro snížení rizik 
záplav.  

KŽP souhlasí v této souvislosti s doporučeními MěÚ na zřízení víceúčelového parku a 
vymezením ploch zeleně tak, aby byly splněny požadavky na procento zeleně v zástavbě 
a zohledněno snížení prašnosti.  
KŽP dále upozorňuje na záměr odsouhlasený ZM nepovolovat skladovací plochy mimo 
intravilán (viz Strategický plán rozvoje města) ani objekty k bydlení, kde nyní nebo 
v blízké budoucnosti hrozí překračování limitů pro polétavý prach nebo hluk.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Sedmihradská).  
Návrh byl přijat. 

 
 
Další jednání KŽP proběhne 13. 5. od 18:00 hod. 
 
Schůzka členů komise pro životní prostředí byla ukončena v 20:15 hodin. 


