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ZÁPIS Č. 21 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

14. 1. 2013 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. P. Chalupa, Ing. V. Jarolímová, J. 

Sedmihradská, Mgr. M. Skalický (do 19:00), Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  - 
Omluveni:     Ing. Z. Červinka, 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. Plán činnosti komise pro životní prostředí na rok 2013 
5. Rozhodnutí o 4. změně IP pro TOS-MET slévárna a.s. a postoj Města ve správním řízení 
6. Znovuzprovoznění spalovny odpadů v Lysé nad Labem 
7. 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 7. 1. 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 3. 12. 2012 a určuje 
zapisovatelem z jednání Ing. Pavla Chalupu.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Novinky z OŽP MěÚ 

 Předseda se dotázal tajemnice KŽP, zda po ukončení snížení hladiny Labe celé nasávací 
zařízení bylo uvedeno do púvodního stavu a prasklé sudy se zbytky oleje vyměněny za čisté 
podle ubezpečení ředitele Kovohutí. Tajemnice uvedla, že podle sdělení ředitele Kovohutí 
byla již učiněna náprava.  

 Předseda sdělil, že se na něj obrátila pí J. S. ve věci hnojiště v Sedlčánkách, které obtěžuje 
obyvatele zápachem, a doporučil věc projednat s MZe. Tajemnice uvedla, že bude o postupu 
dále informovat. 

 
3. Úkoly ze schůze rady města 
KŽP nebyla pověřena žádnými úkoly a všechny dosud uložené byly splněny.  
 
4. Plán činnosti komise pro životní prostředí na rok 2013 
Členové komise byli osloveni předsedou, aby navrhli svoje priority na další rok. Základ poskytl sám 
předseda a dále zaslali náměty J. Sedmihradská, Mgr. Tureček a ing. Žák.  
 

1. Sledování kvality ovzduší (zapůjčení měřicího přístroje, průběžné informování veřejnosti o 
inverzních situacích, šíření osvěty ohledně spalování v místních topeništích atd.). 

2. Doplnění a flexibilita kapitoly Životní prostředí na webu města a vypracování Zprávy o stavu 
životního prostředí. 
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3. Zlepšení komunikace s veřejností (nejen Zpravodaj města, web, ale i setkání v mateřském 
centru, MDDM, knihovně, pořádání výstav, environmentální výchova a vzděláváni na školách 
atd.). 

4. Navázání spolupráce s Komisí pro místní Agendu 21. 
5. Pokračování vyjednávání s velkými znečišťovateli s cílem zlepšit životní prostředí ve městě. 

Naplánovat návštěvu a pokusit se navázat spoluprací. 
6. Pokračování v projektech na obnovu a výsadbu městské zeleně a spolupráce s městským 

zahradníkem. 
7. Vyhlášení dalších památných stromů popř. alejí. Předseda upozornil, že některé památné 

stromy na katastru Čelákovic nejsou řádně označeny a tajemnice uvedla, že se pracuje na 
nápravě: závisí na dodání státních znaků ze smaltovny, které byly objednány v Č. Brodě, ale 
smaltovna se stěhuje do jiného města. 

8. Odpadové hospodářství. Předseda doporučil k tomuto bodu svolat samostatné jednání KŽP, 
za přítomnosti zainteresovaných osob. 

9. Navrhnout, realizovat a dodržovat komunikační procesy mezi KŽP a vedením města. Zlepšit 
spolupráci nejen v rámci našeho MěÚ a samosprávy, ale i s navazujícími státními orgány. 

 
Dále byly Mgr. Turečkem předloženy a vysvětleny následující náměty na provádění kontrolní a 
monitorovací činnosti: Kontrola havarijních plánů jednotlivých subjektů (požární kontroly), kontrola 
odpadového hospodářství firem v Čelákovicích, kontrola havarijních plánů jednotlivých subjektů (vč. 
požárních kontrol), monitoring elektrosmogu a radiace domů a bytů v majetku města, spotřebitelská 
hlídka kvality prodávaných potravin ve městě, kontrola kvality vody ve studních v různých částech 
města, kontrola městského bazénu na místě, kontrola připravenosti krizového řízení města při 
mimořádných událostech. Předseda KŽP uvedl, že tyto činnosti se překrývají s kontrolní činností 
orgánů státní správy a na jejich realizaci je nutno se předem domluvit s vedením města. Vykonávání 
kontrol ani není náplní poradního orgánu RM. KŽP může tyto kontroly iniciovat, a proto k jednotlivým 
aktivitám bude pozván starosta města. K bodu 9 předseda uvedl, že je již připraven návrh nového 
jednacího řádu komisí a požádá starostu města o jeho urychlené projednání v RM. Předseda také 
rozdělil úkoly mezi jednotlivé členy komise a kontrolou jejich plnění byl pověřen ing. Žák.  
Plán činnosti KŽP bude dále rozpracován a prioritizován na následující KŽP. 
 
5. Rozhodnutí o 4. změně IP pro TOS-MET slévárna a.s. a postoj Města ve správním řízení 
Ze zveřejněných podkladových materiálů v rámci povolovacího řízení k žádosti o změnu 
Integrovaného povolení (IP) vyplynulo, že 8. 2. 2012 proběhlo jednání, na kterém zástupci TOS-MET 
slévárna, a.s., prezentovali postup realizace výměny prachových filtrů. Z důvodu, že Město Čelákovice 
zastupovala na výše uvedeném jednání osoba, která neměla pověření k zastupování mandát 
(místostarosta II, Ing. J. Ryneš), požádal zastupitel dr. Petřík (bezprostředně po zveřejnění podkladů, 
tj. 7. 9. 2012) vedoucí OŽP o podání odvolání proti vyjádření CENIA č. j. 5542/CEN/12 a jeho 
zneplatnění. O tomto kroku informoval zastupitel Petřík starostu Města Ing. J. Pátka. Vedoucí OŽP 
odmítla na dotaz zastupitele Petříka uvést, zda odvolání bylo skutečně podáno s vysvětlením, že  není 
kompetentní jednat za město. 
Rozhodnutí o 4. změně IP pro TOS-MET slévárna, a.s. ze dne 19. 10. 2012 nabylo právní moci dne 
24.11. 2012. Podle sdělení tajemníka MěÚ se Město Čelákovice ve stanovené lhůtě k rozhodnutí 
nevyjádřilo. Předseda KŽP nabízel Městu odborné zázemí, ale o dalším vývoji v postoji Města nebyl 
včas informován vedením Města. Na portálu MŽP týkajícím se povolovacích řízení, byl výsledek 
zveřejněn později a veřejnost neměla možnost se jinak s výsledkem seznámit: 
http://www.mzp.cz/www/ippc.nsf/html/MZPKFGBDASEK.html# . Proto předseda KŽP jako zastupitel 
vznesl dotaz na veřejném zasedání zastupitelstva.  
 

Návrh na usnesení: KŽP se neztotožňuje s postupem ze strany Města Čelákovice, kdy 
nevyužilo svého práva jako účastník řízení dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení,  podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání proti rozhodnutí 
KÚSK o 4. změně Integrovaného povolení (IPPC) pro TOS-MET slévárna, a.s. ze dne 19. 
10. 2012 k Ministerstvu životního prostředí. KŽP bude jednat v této souvislosti se 
starostou. KŽP připravuje další podklady pro setkání s vedením podniku.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

V 19:05 odešel Mgr. Skalický. 
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6. Znovuzprovoznění spalovny v Lysé nad Labem 
Podle zpráv z tisku se členové KŽP seznámili se záměrem uvést znovu do provozu Spalovnu Lysá 
nad Labem. Starosta Města Čelákovice uvedl následující informace: „Spalovna v Lysé stojí již od 90. 
let. Firma, která celý objekt koupila, požádala v roce 2008 KÚSK o Integrované povolení, následoval 
rok řízení a v roce 2009 KÚSK vydal Integrované povolení s platností do 2019. Od roku 2012 dosud 
prováděla firma investice dle požadavků KÚSK a nyní tedy už jen zahajují provoz. Veškeré informace 
byly řádně zveřejněny na úředních deskách MÚ Lysá n. L., KÚSK, CENIA, atd. a nikdo se do 
správních řízení nepřihlásil. Nyní je tedy Integrované povolení v právní moci a vzhledem k uplynulé 
době tří let i soudně nepřezkoumatelné. Ve spalovně se má likvidovat 5–6 tisíc tun odpadu ročně, což 
při nákladu na jedno auto cca 10 tun znamená 500 – 600 aut za rok. Odpadní teplo se bude využívat k 
vytápění blízkých bytových domů.“ 
KŽP: Protože dálkový přenos se dotkne oblasti bohatě  přesahující okruh 20 km, budou mít zplodiny 
z této provozovny dopad na kvalitu ovzduší našeho města, požádal předseda starostu ing. Pátka o 
jednání se starostou města Lysé n. L. a vyjádření. Tajemník MěÚ na žádost předsedy KŽP potvrdil, že 
není žádný doklad o tom, že by se samosprávné orgány města Čelákovice zabývaly v průběhu 
posledních čtyř let problematikou spalovny v Lysé nad Labem. Právě probíhají testy na škodliviny ve 
spalinách a důležité je znát, co bude likvidovaný odpad. 

 
Návrh na usnesení: KŽP navrhuje RM požádat MěÚ v Lysé nad Labem o poskytnutí 
výsledků měření testů na škodliviny, případně provozního řádu včetně povolení Spalovny 
Lysá nad Labem. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
  
7. Různé 
 
7.1 Vyjádření Města k oznámení o zahájení řízení a postoupení žádosti ve věci vydání 3. změny 
integrovaného povolení společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., divize Čelákovice 
Předseda si vyžádal od tajemníka MěÚ neveřejné vyjádření Města č. 11/2012. Předmětem žádosti o 
3. změnu IP podané provozovatelem zařízení dle stručného shrnutí údajů uvedených v žádosti je 
odstávka a zakonzervování provozu Slévárna, uvedené v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci 
v kategorii 2b) Zařízení na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných 
produktů (rafinace, výroba odlitků apod.) o kapacitě větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t 
denně u všech ostatních kovů, ve zrušení provozu stará mořírna, v instalaci plovoucího kotoučového 
odlučovače ropných látek ve vnitroareálové kanalizaci před jejím zaústěním do Labe, ve vydání a 
schválení nového Provozního řádu a Havarijního plánu a v úpravách některých podmínek 
integrovaného povolení v závislosti na změnách legislativy. 
První námitka Města je čistě administrativního charakteru. V druhém bodě nemá Město Čelákovice 
k provedení zakonzervování zařízení uvedených v žádosti námitek. Dále pak nemělo námitek proti 
Provoznímu řádu zdroje znečišťování ovzduší ani proti Havarijnímu plánu (vody). Ve třetím bodě 
Město Čelákovice namítalo, že předložená dokumentace neřeší monitoring ochrany životního 
prostředí u odstavených zařízení. Pro zakonzervovaná zařízení požadovalo město Čelákovice 
vybudovat a provozovat kontrolní systém pro zjišťování event. úniku závadných látek v důsledku vyšší 
moci či jinak, nebo za mimořádné situace, zapracovat jej do rozhodnutí o vydání 3. změny IP a 
stanovit odpovědnou osobu za provozování tohoto systému. Četnost pravidelných kontrol a jejich 
rozsah nechť stanoví KÚSK. 
Po projednání v KŽP bylo navrženo zajistit v souladu se zákonem o odpadech likvidaci filtrů  
odsávacího zařízení slévárny a likvidaci výtluků z vyzdívky pecí a strusky z barevné metalurgie, 
rovněž  tak prachu z  filtračního zařízení, a to dříve než bude přistoupeno k jeho demontáži. Dále je 
nutno  zajistit asanaci terénu, na kterém bylo s tímto materiálem nakládáno. Žádoucí je i  vyčištění 
kanalizačního systému v  této lokalitě  závodu. 
 

Návrh usnesení: KŽP podporuje 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 dodává, že je třeba zajistit v souladu 
se zákonem o odpadech likvidaci filtrů  odsávacího zařízení slévárny a likvidaci výtluků z 
vyzdívky pecí a strusky z barevné metalurgie, prachu z  filtračního zařízení,  a to dříve než 
bude přistoupeno k jeho demontáži. Dále je nutno  zajistit asanaci terénu, na kterém bylo 
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s tímto materiálem nakládáno. Žádoucí je i  vyčištění kanalizačního systému v  této 
lokalitě  závodu. KŽP žádá RM zapracovat toto vyjádření do vyjádření Města a zaslat na 
vědomí všem účastníkům řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
7.2 Spolupráce s průmyslovými podniky a výsledky exkurze do TOS-MET slévárna, a. s. 
Předseda požádal ing. Žáka o sdělení výsledků z jednání s generální ředitelkou podniku, kterou 
absolvovoval 13. 12. 2012. Ke dni konání KŽP nebyl zatím ze strany vedení podniku splněn jediný 
bod uvedený v zápise z exkurze z 4. 10. 2012. Vedoucí OŽP informovala, že na základě rozhovoru se 
zaměstnancem podniku p. B. se jeví dohodnutá schůzka 18. 1. 2013 jako předčasná. TOS-MET 
údajně pracuje na žádosti o dotaci, čekají na vyjádření orgánů státní správy k záměru a připravují 
výběrové řízení na zhotovitele a zatím tedy podle slov vedení podniku není co nebo jen málo 
k prezentaci a doporučují sejít se v březnu.  

Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí informace o přípravných pracích podniku TOS-MET 
slévárna, a. s. na výběrové řízení na zhotovitele suchých filtrů (odlučovačů prachu ze 
slévarenského provozu) a navrhuje sjednání schůzky s vedením podniku na březen 2013 
s cílem projednat úkoly stanovené na schůzce 4. 10. 2012. KŽP dále požaduje, aby byla 
prověřena údajná nečinnost Stavebního úřadu MěÚ Čelákovice, kvůli níž byly zbržděny 
žádosti o dotace. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
7.3 Další projekty na výsadbu zeleně – revitalizace Sadů 17. listopadu  
Vedoucí OŽP seznámila rámcově členy KŽP s urbanisticko-architektonickou studií „Obnova Sadů 
17.listopadu“ předložená firmou Living in Green (původní datum ke zpracování byl konec října 2012). 
Předseda doporučil studii projednat na samostatném jednání KŽP a také v jiných komisích.  
 
7.4 Postup prací na zprávě o stavu životního prostředí města za 2002-2012 
Vedoucí OŽP informovala o přípravě a předseda navrhnul zprávu projednat na další komisi s tím, že 
její podrobná verze se předloží RM a její zkrácená verze schválí i na ZM a poté uveřejní ve Zpravodaji 
města. Předseda Redakční rady Zpravodaje města Čelákovice požádal předsedu KŽP, vedoucí OŽP, 
ředitelku Městské knihovny a ředitelku MDDM Čelákovice o texty do dubnového čísla ZM k tématu 
Životní prostředí. Předseda KŽP doporučuje, aby si členové KŽP rovněž připravili náměty, se kterými 
dalšími články do předmětného čísla přispějeme. 
 
Další jednání KŽP proběhne 11. 2. 2013 od 18:00 hod. 
 
Schůzka členů komise pro životní prostředí byla ukončena v 20:12 hodin. 


