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ZÁPIS Č. 22 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

11. 2. 2013 

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

Jarolímová, J. Sedmihradská, Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  - 
Omluveni:     Mgr. et Mgr. R. Melichar, Mgr. M. Skalický 
 
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. Projednání urbanisticko-architektonické studie „Obnova Sadů 17. listopadu" 
 
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 4. 2. 2013. Předseda vybídl k doplnění programu. 
Nikdo z přítomných neměl další námitky k programu a byl navržen ke schválení. Předseda požádal 
ing. Chalupu o pomoc s přípravou zápisu. Předseda uvedl, že na jednání byl přizván p. starosta, který 
se z jednání omluvil. 

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 11. 2. 2013 a určuje 
zapisovatelem z jednání Ing. Pavla Chalupu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Novinky z OŽP MěÚ 

 Jednání ke koncepci městského zahradníka (viz bod 3 tohoto zápisu). Podklad pro RM se 
zápisem KŽP s téměř identickým obsahem vzala RM na vědomí 20. 12. 2012 a totožný 
záznam ze schůzky členů KŽP projednala již 8. 11. 2012. KŽP jako poradní orgán RM pro 
oblast životního prostředí nemá bohužel dostatečné personální kapacity pro dané ekonomické 
hodnocení, a proto předseda KŽP požádal o svolání schůzky ředitele TS Čelákovice, vedoucí 
OŽP MěÚ a zástupce vedení města, kde proběhlo ekonomické hodnocení návrhu městského 
zahradníka podle podkladů, které předložila KŽP. Podklady zpracuje předseda KŽP 
s tajemnicí KŽP a společně je předloží RM. 

 Z důvodů vysokých koncentrací prachových částic PM10 vyhlásil ČHMÚ 23. 1. 2013 v 19:48 
SEČ pro Středočeský kraj smogovou situaci. Město Čelákovice v souladu s doporučením KŽP 
na smogovou situaci upozornilo prostřednictvím webu. Předseda navrhnul, aby v souladu 
s doporučením KŽP byla využita i mobilní síť a SMS Infokanál (viz usnesení KŽP č. 2/14). 
Nový zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. zavádí povinné ověřování emisních a 
technických parametrů zdrojů. Tyto kontroly budou vykonávat osoby autorizované 
ministerstvem životního prostředí (MŽP). Kromě vizuální kontroly mohou tyto osoby navíc 
seřídit a vyčistit kotel a případně doporučit, jak jej optimálně používat.  

 Mgr. Tureček v této souvislosti vysvětlil problematiku zařazení do regulačního registru pro 
největší znečišťovatele ve městě. 

 Předseda zaslal starostovi dotazy týkající se správního řízení k 4. změně IP podniku TOS-
MET slévárna, a.s. (bod 5 KŽP 19) a odpovědi starosty předal členům komise. Předseda se 
mj. dotazoval, proč starosta neinicioval mimořádné jednání RM nebo ZM, na kterém by pověřil 
radního, aby ve spolupráci s odbornou komisí projednali další postup a případné podání 
odvolání, v němž by napadli podkladové materiály, na jejichž základě vydal KÚSK souhlasné 
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stanovisko. Členové KŽP se shodli na tom, že je nutné, aby je RM (vedení města) vždy 
informovala o novinkách a změnách týkajících se problematiky životního prostředí 
města s cílem projednat záměr přímo v KŽP.  

 Termín exkurze do ČHMÚ sdělil Mgr. Tureček na středu 13. 2. 2013 od 15:00. 
 Projednával se požadavek Mgr. Turečka na vyžádání imisních dat od ČHMÚ za účelem lepší 

informovanosti občanů města. 
 Tajemnice předala předsedovi KŽP a členům KŽP poděkování vedení města za jejich 

dosavadní práci v komisi. 
 

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. 
 
4. Projednání urbanisticko-architektonické studie „Obnova Sadů 17. listopadu" 
Tajemnice na začátku předložila návrh kácení a pěstební probírky, které připravila podle inventarizace 
dřevin od zpracovatele PD a předložené OŽP k projednání v KŽP na den 11. 2. 2013. K navržené 
údržbě dřevin v Sadech 17. listopadu vznesli připomínky předseda KŽP a ing. Červinka, které 
tajemnice přímo zanesla do svých poznámek. 
Tajemnice dále představila členům KŽP urbanisticko-architektonickou studii „Obnova Sadů 
17.listopadu“. K předložené studii měli členové řadu připomínek/podnětů, které respektují jak přírodní 
podmínky lokality tak její kulturně-rekreační potenciál a doporučují do studie zapracovat následující:  
 
Návrh usnesení: Po seznámení s urbanisticko-architektonickou studii „Obnova Sadů 
17. listopadu“ navrhuje KŽP do studie zapracovat následující:  

 Postupovat v souladu se záměrem na vybudovaní chodníku (propojky) od nové 
výstavby z ulice Komenského a ústící do parku. 

 Projekt přizpůsobit mimo jiné pro pobyt rodičů s malými dětmi (okolí restaurace KD) 
např. umístěním hracích prvků, a do parku uměleckých objektů (sochy, dřevořezby...). 
Současně v této lokalitě při úpravě ploch dbát ochranného pásma chlorovny 
městského bazénu. 

 Odstranění schodů od městského bazénu ústících do parku event. navrhnout jinou 
formu, tak aby se zde neshromažďovaly závadové osoby a nedocházelo ke kontaktu s 
dětmi. 

 Omezit vjezd pro cyklisty na cestě procházející v těsné blízkosti bazénu a oddechového 
prostoru před kulturním domem resp. využít pro tento provoz jen cestu v blízkosti 
potoka. 

 U hřiště mezi bazénem a novou zástavbou umístit několik fitness cvičebních strojů pro 
lidi všech věkových kategorií (tzv. posilovna na čerstvém vzduchu). 

 
Stanovisko k zeleni komise upřesní po období vegetačního klidu v květnu 2013. 
 
Konečně s ohledem na částečně zachovalý přírodní charakter lokality a s cílem využití 
samočisticích pochodů vodoteče doporučuje KŽP zadat projekt na revitalizaci Čelákovického 
potoka v úseku od kruhových garáží k zaústění pod náměstí 5. května se zohledněním 
případné staré ekologické zátěže a zvýšených povodňových stavů. Dále pro zvýšení 
biodiverzity a provzdušnění vody KŽP doporučuje zvážit možnosti vybudování např. splavu, 
zdrže, volné vodní plochy, příp. provést místní zkosení břehů potoka. Potok může po 
revitalizaci a jeho začlenění do projektu parku tvořit významný estetický prvek, který není v 
parcích v centru města vždy obvyklý. 
 
KŽP požaduje, aby příští projekt (studie) obsahovala odhadní cenu za stavební úpravu, 
výsadbu a údržbu (roční) zeleně. 

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

 
Další jednání KŽP proběhne 11. 3. 2013 od 18:00 hod. 
 
Schůzka členů komise pro životní prostředí byla ukončena v 20:00 hodin. 


