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ZÁPIS Č. 23 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

11. 3. 2013 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. Z. Červinka, Ing. P. Chalupa, J. Sedmihradská, 

Mgr. M. Skalický, Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  - 
Omluveni:     Ing. V. Jarolímová, Mgr. et Mgr. R. Melichar 
 

Program jednání:  
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele  
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ  
3. Úkoly ze schůze rady města 
4. Komunikace mezi KŽP a vedením města 
5. Různé  

 
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 5. 3. 2013. Předseda vybídl k doplnění programu a 
sdělil, že na schůzku pozval pana starostu, který se těsně před konáním omluvil. Proto předseda 
navrhnul vypustit bod 4 a přesunout ho na další jednání KŽP.  

Návrh usnesení: KŽP navrhuje přesunutí bodu 4 v programu na další jednání 15. 4. 2013, 
schvaluje program jednání na den 11. 3. 2013 a určuje zapisovatelem z jednání RNDr. Petr 
Petříka, Ph.D.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Novinky z OŽP MěÚ, plnění usnesení 

 Předseda písemně informoval o tom, že Centrum excelence pro základní výzkum 
v nanotoxikologii – CENATOX ve dnech 12. – 28. 2. 2013 realizovalo v Mladé Boleslavi 
měření s cílem zjistit detailní fyzikálně-chemická a chemická charakterizace nanočástic ve 
vnějším ovzduší a organických látek vázaných na tyto částice. Výsledky projektu budou 
využitelné i pro Čelákovice a informuje o nich členy komise. 

 Jednání ke koncepci městského zahradníka (viz bod 3 tohoto zápisu). K projednání koncepce 
proběhly 2 schůzky 17. 1. a 8. 3. 2013 za účasti ředitele TS Čelákovice, vedoucí OŽP MěÚ, 
předsedy KŽP a starosty města, kde byl návrh městského zahradníka ekonomicky zhodnocen 
podle podkladů, které předložila KŽP. Předseda seznámil členy s výsledkem schůzky. Podle 
předběžných odhadů by vytvoření této pozice v rámci MěÚ i s odvody na SP a ZP obnášelo 
390 – 450 tis. Kč ročně. Vzhledem k značným finančním nákladům na tohoto pracovníka bylo 
na schůzce 8. 3. 2013 na návrh starosty dohodnuto, že na rok 2013 bude požádáno pouze o 
dočasné přijetí VŠ studenta na částečný úvazek v rámci OŽP. Tato osoba bude zajišťovat 
některé činnosti pro požadovanou pozici. K problematice pozice stálého pracovního úvazku 
na OŽP se lze vrátit příští rok. 

 17. 2. 2013 vznesl předseda KŽP v souvislosti s novým zákonem o ochraně ovzduší č. 
201/2012 Sb. na vedoucí Oddělení ochrany ovzduší Odboru životního prostředí a zemědělství 
KÚSK následující dotaz: Jakým způsobem je zajišťována administrace systému povinného 
ověřování emisí u tepelných zdrojů o výkonu 10–300 kW, který jako obecní úřad obce s 
rozšířenou působností má KÚSK na starosti. Odpověď: V souladu s ustanovením § 41 odst. 
15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního 
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zdroje na pevná paliva o jm. tep. příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla 
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit provedení první kontroly 
technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31. 12. 2016. Tuto kontrolu je 
provozovatel povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která 
byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k 
jeho instalaci, provozu a údržbě. Doklad o provedení této kontroly, který potvrzuje, že 
stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a se 
zákonem o ochraně ovzduší,  je provozovatel povinen předložit na vyžádání příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v našem případě se jedná o ORP Brandýs 
nad Labem). Mgr. Tureček se nabídnul, že připraví na toto téma krátký článek do Zpravodaje 
města. 

 17. 2. 2013 zaslal předseda tajemníkovi MěÚ nabídku školení od EPS na problematiku kácení 
stromů pro zaměstnance MěÚ. 

 2. 3. 2013 zaslal předseda vedení města, tajemníkovi MěÚ, vedoucím ORM a OŽP na vědomí 
možnosti čerpání pro různé grantové žádosti, do kterých se může zapojit i naše město. 

 Předseda předložil tajemnici KŽP dotazy týkající se plnění usnesení:  
o 1. Byl požádán MěÚ v Lysé nad Labem o poskytnutí výsledků měření testů na 

škodliviny, případně provozního řádu včetně povolení Spalovny Lysá nad Labem? 
Tajemnice: O nic z výše uvedeného nežádala, neboť RM nic takového 
nikomu neuložila. 
2. Bylo zapracováno vyjádření KŽP z minulého jednání do 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 zasláno na vědomí všem účastníkům řízení. 
Tajemnice: Není ji známo, že by RM schválila nějaký dodatek k vyjádření města, 
navíc se KŽP vyjadřovala po termínu stanoveném správním úřadem. 
3. Byla prověřena údajná nečinnost Stavebního úřadu MěÚ Čelákovice, kvůli níž byly 
zbržděny žádosti o dotace podniku TOS-MET slévárna, a. s.? 
Tajemnice: Neví a nemá s tím nic společného. 
4. Jak daleko je jednání s MZe ve věci hnojiště v Sedlčánkách, které obtěžuje 
obyvatele zápachem.   
Tajemnice: RM nikoho nepověřila jednáním s MZe – ve věci hnojiště by to bylo 
zbytečné. Hnojiště je zkolaudovaná stavba sloužící svému účelu. Bude vždycky 
obtěžovat zápachem své okolí v závislosti na povětrnostních podmínkách, je 
řádně schválené a provozovat ho tam zemědělská společnost může. Kontrolovat jeho 
provozování může ORP, kraj a ČIŽP. Ředitele zemědělské společnosti tajemnice 
v rámci jednání o jiné věci požádala, zda by členy komise přijal ve věci provozování 
hnojiště a obtěžování zápachem při hnojení. Přislíbil, že je ochoten členy KŽP 
přijmout a uvedené věci s nimi projednat. Komunikaci zajistí tajemnice KŽP. 
5. Kolik bylo odstraněno dřevin v ul. J. Zacha a jaká výsadba se připravuje? 
Tajemnice: Podle TS Čelákovice smýtili 15 ks rakovinou napadených a téměř 
uschlých a podměrečných dřevin (doporučení SRS). Výsadba se nepřipravuje, není 
kam něco vysadit pro nedostatek prostoru kvůli existenci podzemních sítí a jejich 
ochranných pásem. Bylo by možné zrušit jeden chodník a použít jej pro výsadby, ale 
je to otázka finančních prostředků. Předseda uvedl, že podle schváleného plánu, který 
předal místostarostovi bylo dohodnuto, že TS v roce 2012 odříznou jen suché větve a 
odstraní suché stromy. Dále se členové KŽP shodli, že je potřeba osazovací plán, s 
oceněním a následná údržba, výsadba keřů, konstrukce s břečťanem. 

o 6. Předseda KŽP se dotázal na termín schůzky s vedením podniku TOS-MET 
slévárna. Ing. Žák domluví návštěvu generální ředitelky Mgr. Vejvodové příp. p. Beka 
na KŽP 8. 4. 2013. 

 Tajemnice informovala o své žádosti adresované projektantovi záměru na doplnění 
předložené dokumentace (DUR a DSP) vodovodního a kanalizačního přivaděče pro obec 
Záluží o zákres dřevin. V PD nebyly dřeviny vyznačeny a v blízkosti trasy rostou. 

 Byly projednány dva návrhy občanů na kácení veřejné zeleně rostoucí v blízkosti RD. Jde o 2 
břízy v Sedlčánkách (návrh pana V.) – KŽP doporučuje vedení města na základě místní 
obhlídky provedené dne 8. 3. 2013 ing. Červinkou a pracovnicí OŽP smýtit obě břízy. Dřeviny 
jsou poškozené hnilobou u báze kmene, jedna navíc roste v silnějším náklonu na RD, obě 
jsou provozně nebezpečné. KŽP souhlasí s jejich smýcením a doporučuje provést náhradní 
výsadbu 2 ks třešní (2 ks již na místě rostou, jde tedy o doplnění aleje). 
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 Další požadavek na kácení podal pan B. Na pozemku města u Kovohutí roste 1 lípa a 1 
ovocný strom v náklonu. KŽP s jejich smýcením nesouhlasí s tím, že je potřeba jejich 
zdravotní stav posoudit v plné vegetaci, a teprve pak se rozhodnout, jak s nimi město naloží. 
Oba stromy v současné době nikoho neohrožují a jejich větve na soukromý pozemek rovněž 
nepřesahují, neboť byly odstraněny. 

 Projednával se požadavek Mgr. Turečka na vyžádání imisních dat od ČHMÚ za účelem lepší 
informovanosti občanů města. Mgr. T. také žádal o data z městské meteorologické stanice – 
zažádáno bylo 30. 1. a obdržena data byla 20. 2. 2013. Data jsou však fragmentární, chybí 
údaje o atmosférickém tlaku, a proto Mgr. T. urgoval IT oddělení MěÚ ve věci nápravy. 

Návrh usnesení: KŽP navrhuje, aby město Čelákovice požádalo ČHMÚ o poskytnutí 
imisních údajů o prachových částicích z měřicí stanice v Brandýse n.L. za období od 
listopadu 2011 do prosince 2012 za účelem porovnání dat s výstupy z městské 
meteorologické stanice a využití údajů pro případné záměry průmyslových staveb v 
Čelákovicích. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 Předseda seznámil členy KŽP s textem k životnímu prostředí do dubnového Zpravodaje 

města na téma životní prostředí a o připravované výstavě o přírodních krásách Čelákovic a 
okolí, kde hodlá prezentovat také výstupy z KŽP. Tajemnice KŽP informovala o podkladech 
připravených za OŽP ve spolupráci s MDDM ke Dni Země zaměřených na problematiku 
odpadového hospodářství ve městě. Ing. Žák vznesl požadavek na umístění mapy sběrových 
míst na nástěnku města. Mgr. Skalický se nabídnul s organizováním přednášky pro 1. max. 2. 
stupeň ZŠ na téma voda. Mgr. Tureček nabídnul přednášku k problematice městské 
meteostanice pro žáky ZŠ. 

 Tajemnice KŽP informovala o výsledcích rozboru kvality vody na několika místech ve městě 
prováděných VaK Mladá Boleslav. Všechny splňují normy. 

 Tajemnice KŽP informovala o cenové nabídce cvičebních strojů pro veřejnost, které by mohly 
být umístěny u hřiště poblíž Kulturního domu a klubovny MDDM. 

 Na portálu CENIA byl vyvěšen záměr Zařízení k využívání odpadů s následnou regenerací 
(kód STC1632). Záměr „Zařízení k využívání odpadů s následnou regenerací“ v k.ú. Nehvizdy 
je navržen jižně od dálnice D11 v místech těžby žárových jílů na již vytěžených plochách, 
které procházejí rekultivací na ornou půdu (cca 20 % plochy zatím nebylo zrekultivováno). 
Záměrem Městyse Nehvizdy, spolu s majiteli pozemků, je vytvořit v rámci regenerace ploch 
po těžbě místo pro možnou rekreaci obyvatel městyse a okolních obcí. 

 Mgr. Tureček s odkazem na nedávný případ úniku chlóru v Karlových Varech a s ohledem na 
jednání KŽP o úpravách kolem Městského bazénu navrhnul, aby se KŽP znovu věnovala 
problematice chlorovny. 

KŽP doporučuje RM vyžádat si od vedoucího Městského bazénu Čelákovice veškeré 
podklady k bezpečnosti chlorového hospodaření. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
3. Úkoly ze schůze rady města 
RM uložila usnesením č. 1/2013/10.2. z 17. 1. 2013 KŽP dopracovat koncepci městského zahradníka 
o část, z níž budou patrné ekonomické nároky na zřízení této pozice v organizační struktuře města 
případně TS. Tento úkol byl splněn zasláním výstupů ze schůzek na RM. 
 
4. Různé 
4.1. Návštěva v ČHMÚ 
Ing. Žák seznámil členy KŽP o návštěvě ČHMÚ, která proběhla 13. 2. 2013. Zápis ze schůzky je 
přílohou tohoto zápisu. Byly dohodnuty následující kroky: 

 Požádat za město o data ze stanice v Brandýse n. L. – žádost předána vedoucí OŽP. 
 Navštívit stanici v Brandýse n. L. – dojedná Mgr. Tureček. 
 Dál udržovat kontakt s ČHMÚ – předány kontakty na předsedu KŽP. 
 Upřesnit finanční náročnost možného měření ovzduší – ceník a kontakty zašle ing. Š. 
 Získat na jednání s TOS-MET slévárna, a. s. zájem podniku spolupodílet se na měření 

prašnosti ovzduší v jejich areálu. 
Předseda pověřil Mgr. Turečka funkcí zpravodaje v této věci. 
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4.2. Spolupráce s místním Gymnáziem 
Ing. Červinka informoval o tom, že na Městské muzeum se obrátili z místního gymnázia se žádostí o 
spolupráci při rozmístění vyrobených ptačích budek na území města. Odbornou konzultaci zajistí MM, 
je potřeba asistence zaměstnanců TS. 

Návrh usnesení: KŽP vítá iniciativu studentů Gymnázia Čelákovice a doporučuje RM, aby 
pověřila TS Čelákovice technickou pomocí při instalaci ptačích budek tak, aby byly 
bezpečné a posloužily co nejlépe hnízdění ptactva.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
Další jednání KŽP proběhne 15. 4. 2013 od 18:00 hod. 
 
Schůzka členů komise pro životní prostředí byla ukončena v 19:25 hodin. 


