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ZÁZNAM ZE SCHŮZKY ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

22. 10. 2012

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

Hosté: -
Omluveni:     Mgr. et Mgr. R. Melichar, Mgr. M. Skalický, Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák

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. Koncepce městského zahradníka a posouzení zpracovaných projektů k zeleni
5. Výsledky exkurze do TOS-MET slévárna, a. s. 
6. Různé
7. Organizační záležitosti 

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 14. 10. 2012. Protože komise nebyla 
usnášeníschopná, nebylo možné hlasovat o žádném usnesení. Členové KŽP se shodli, že 
přesto zkonzultují klíčové body připravené pro jednání. Předseda požádal ing. Chalupu o pomoc 
s přípravou záznamu.

2. Novinky z OŽP MěÚ
 Předseda opětovně požádal členy KŽP, kteří přislíbili spolupráci k přípravě Zprávy o životním

prostředí, o zaslání svých příspěvků, aby zpráva mohla být po projednání v zastupitelstvu 
města přístupná veřejnosti na stránkách města. Podíly na textech rozeslal opětovně všem.

 Tajemnice informovala o živelné výsadbě v ulici Zátiší cca 6 ks bříz – OŽP vyzve majitele 
rohového domu k odstranění.

 Tajemnice informovala o žádostech na pokácení následujících stromů:
- MŠ Rumunská – topol, vrba (doporučení členů komise ANO)
- MŠ Komenského - smrk (doporučení členů komise ANO), javor (nebylo zřejmé, kde 

se strom nachází), ořešák, který byl odborně ošetřen (doporučení členů komise NE 
sledovat stav po ošetření)

 Sympozium dřevořezbářů – OŽP vytipoval pět suchých stromů o průměru nad 50 cm
vhodných na předmětnou akci. Prověří ve spolupráci s TS jejich skácení a event. možnost 
jejich uskladnění.

 Výsadba stromů v současné době – Na požárech, Jičínská, Na výsluní.
 Posudek na zdravotní stav aleje v Sedláčkově ul. a žádosti ke kácení. Tajemnice předala 

podklady členu komise ing. Červinkovi, aby se vyjádřil k sledované lokalitě. Tajemnice 
přislíbila za OŽP napsat článek do Zpravodaje města a na www stránky o této problematice.

 14. 9. 2012 podal předseda podnět na vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ na neodborné 
zajištění výsadeb při výkopových pracích v ulicích Husova, M. Červenky, Sukova a Dukelská. 
Stromy tam byly místy až po nasazené koruny zasypány zeminou a mnohde měly i narušené 
a odkryté kořeny do výkopů. Vzniklo nebezpečí, že ostrohranné úlomky horniny zraní kmínky 
a rozvine se následná infekce. V blízkosti malých stromků byly navíc mnohde složeny 
betonové dlaždice, které se téměř zařezávaly do kůry stromků. OŽP podnět prošetřoval ve 
dnech 14. 9. a 15. 9. Podle sdělení OŽP dne 17. 9. 2012 přizvali k šetření stavbyvedoucího a 
ing. Červinku z KŽP a znovu prošli všechny ulice a potvrdili zjištěná fakta. Stavba byla 
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prováděna po částech a postupně se i otevíral výkop, pokládal a zahrnoval kabel. Výkop 
nezůstal v konkrétním úseku v celé délce otevřený déle jak týden. Poškozené či přerušené 
kořeny o průměru větším než 3 cm nenašli (porušeny byly jen kořeny vlásečnicové). OŽP 
došel k závěru, že zahrnutí některých kmenů zeminou po dobu jednoho týdne není sice 
optimální, ale stromy samotné nepoškodí. Stejně tak přerušení vlásečnicových kořenů.
Stavbyvedoucí již během kontroly vydal příkazy k odstranění zeminy a stav. materiálu od 
kmenů. Poranění kmenů dřevin nebyla zjištěna. Stavbyvedoucí i stavební dělníci byli 
poučeni, že nadále nesmí stavební materiál ani výkopovou zeminu ukládat do průmětu korun. 
Byl pořízen podrobný zápis o průběhu kontroly i fotodokumentace. Město není investorem 
stavby ani stavebníkem. Stavba byla řádně povolena pravomocnými rozhodnutími stavebního 
a silničního správního úřadu.

 Na předsedu se obrátil Ing. J. Š s návrhem vytvořit místní akční skupinu pro aktuální zlepšení 
(organizaci) odpadového hospodářství v Čelákovicích i pro plánování inspirovaného návrhem 
nového Plánu odpadového hospodářství ČR. Tato skupina by se zabývala jednotlivými druhy 
odpadů – stavebním a demoličním, kompostovatelným, kdo jsou významní původci (občané i 
firmy), kdo zpracovatelé a vypracovala přehled zařízení ke sběru, zpracování odpadu za 
účelem jejich využití a zjistili potřebu nových. Ing. Š. nabídl, že by se ujal koordinace místní 
akční skupiny pro odpad se zaměřením na úzkou problematiku s cílem dosáhnout vyšší 
úrovně. 

 p. J. P. upozornil vedení města, TS a předsedu KŽP na některé údajné nesrovnalosti 
v provozování Sběrného dvora. Dopis i s vyjádřením vedoucí SD pí H. i p. starosty zaslal 
předseda členům komise.

 Mgr. Tureček nabídnul pomoc OŽP s podáváním informací o překročených limitech škodlivých 
látek v ovzduší podle ČHMÚ s nástupem špatných rozptylových podmínek. Předseda požádal 
pí Mutínskou, zda by mohla v takovém případě upozornit vedení města a ředitelky MŠ a 
doporučit nekonání sportovních akcí a omezení vycházek pro děti a staré a nemocné lidi ve 
městě.

3. Úkoly ze schůze rady města
Komisi pro životní prostředí bylo usnesením RM č. 18/2012/10.2.2. ze dne 20. 9. 2012 uloženo 
zpracování koncepce městského zahradníka. K tomuto návrhu zpracoval podklady předseda komise a 
předložil je na schůzce 18. 10. 2012 vedení města, vedoucí OŽP a řediteli TS (viz níže). Chystá se 
schůzka s předsedkyní Komise rozvoje ing. arch. F. s cílem promítnout požadavky na zeleň do 
připravovaného Územního plánu města.

4. Koncepce městské zahradníka a posouzení zpracovaných projektů k zeleni ve městě
Členové KŽP byli seznámeni s vypracovanými projekty na výsadby zeleně pro lokality č. 9, 26 a 39
(číslování podle pracovního materiálu KŽP). K lokalitě č. 1 se vrátí na dalším jednání.
Dále již byla diskutována náplň pracovní pozice zabývající se městskou zelení. Pracovník přijatý na 
tuto pozici by měl:

 koncepčně a odborně pečovat o zeleň v katastrálním území obce Čelákovice, Sedlčánky 
a Záluží u Čelákovic. 

 spolu s OŽP a TS sdílet odpovědnost za stav zeleně a provozní bezpečnost stromů a je 
povinen se pojistit k odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při plnění činnosti.

Pozici bude zajišťovat fyzická nebo právnická osoba, která bude vybrána na základě výběrového 
řízení, přičemž nástup se předpokládá od 2. poloviny r. 2013.

SPECIFIKACE ČINNOSTI
Zvažují se 2 varianty pracovního zařazení příp. jejich kombinace: 
1. Pracovník s min. SŠ vzděláním na některěm z odborů MěÚ (OŽP, ORM, OH)
Hlavní činností tohoto úředníka bude:

 vypracování dlouhodobého plánu zeleně – tzv. pasportu zeleně (kategorizace ploch zeleně 
vč. výměr a inventarizační tabulky dřevin) a tento dlouhodobý záměr schválený volenými 
orgány města poté uplatňovat v praxi. Tento plán by měl obsahovat

o Standardní úroveň údržby vegetačních prvků a jejich četnost opakování. 
o Kategorie vegetačních prvků a zastoupení pracovních úkonů je třeba sjednotit s údaji 

z pasportu zeleně. 
o Seznam základních ploch zeleně z pasportu a jejich rozdělení podle intenzitních tříd

 vyhledávání, zpracování a čerpání dotačních titulů na výše uvedené činnosti.
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Městská zeleň je rozdělena do základních ucelených ploch s místopisným označením. Jednotlivé 
vegetační prvky na těchto plochách jsou evidované v pasportu zeleně a rozsah údržby mají 
specifikovaný pomocí soupisu pracovních výkonů a jejich četnosti opakování. Stupeň vydatnosti 
údržby se pak vyjadřuje intenzitními třídami, které jsou základním plochám určeny podle významu a 
důležitosti ve městě. V extravilánu obce by mělo jít o soupis alejí v krajině podél cest a cyklostezek, 
soupis lesů, doprovodné zeleně komunikací, popis rozptýlené krajinné zeleně s rekreační funkcí a 
přehled interakčních prvků ÚSES. 
2. Pracovník se SŠ vzděláním v rámci Technických služeb Čelákovice, p. o. 
Hlavní činností městského zahradníka bude:

 zakládání a údržba veřejné zeleně vykonávání odborných zahradnických prací 
souvisejících s údržbou zeleně (prořezávky, kácení), výsadbou nových stromů a nových 
živých plotů, údržbou travnatých ploch, zakládání a údržbou květinových záhonů, včetně 
mobilní zeleně a dohled nad těmito činnostmi v katastrálním území obce Čelákovice, 
Sedlčánky a Záluží u Čelákovic.

Postup předem objednaných prací se bude řídit harmonogramem, který bude předkládán komisi pro 
životní prostředí k odsouhlasení na jeden kalendářní rok předem. Skutečný průběh plnění prací bude 
zaznamenáván do pracovního deníku. V rámci svého zaměstnaneckého poměru u TS bude využívat 
různé technické prostředky v TS a k dispozici mu budou pracovníci (nyní 5) na méně kvalifikovanou 
práci, nad kterými bude mít metodický a odborný dozor. 
Technologie zakládání zeleně
Zakládání zeleně bude prováděno v souladu s normami Technologie vegetačních úprav v krajině ČSN 
83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadby, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich 
zakládání, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu.
Technologie údržby
Údržba zeleně bude prováděna v souladu s normami Technologie vegetačních úprav v krajině – ČSN 
83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. 

5. Výsledky exkurze do TOS-MET slévárna a.s
4. 10. 2012 proběhla exkurze do podniku, z níž byl pořízen zápis, který je přílohou tohoto záznamu
KŽP. Hlavní závěry setkání jsou: 

 TOS-MET bude průběžně informovat vedení města Čelákovice o plánovaných investicích 
ohledně zlepšení životního prostředí.

 Vedení podniku předloží KŽP projekty podané na OPŽP a SFŽP.
 Vedení města poté, co obdrží oficiální stížnost od podniku, prošetří údajné zanedbání na 

Stavebním odboru MěÚ Čelákovice, kvůli kterému došlo k prodlevě v žádosti o dotace, a podá 
podniku zprávu.

 KŽP a zástupci podniku se sejdou nad podklady ke společné schůzce a závěry z exkurze 
projedná KŽP na nejbližším zasedání.

 Navrhovaný termín dalšího jednání (na radnici) je 18. 1. 2013 v 11:00. 

6. Různé
6.1 Snížení hladiny Labe
Tajemnice předala předsedovi vyjádření AOPK ČR z 9. 10. 2012 (č.j. MUC/10910/2012), které 
převzalo vyjádření s. p. Povodí Labe, kde se konstatuje, že by při poklesu hladiny vody nemělo dojít 
k významnějšímu poškození oživení v postranních vodních prvcích ani ve vlastním řečišti Labe. AOPK 
doporučuje v případě, že budou zvláště chránění mlži zjištěni ve vysušeném příbřeží, je přemisťovat 
do zatopených partií koryta. AOPK předpokládá, že tyto činnosti by měl zajišťovat správce vodního 
toku. Město neoslovilo ČIŽP. Předseda požádal paní tajemnici o vyhodnocení celého postupu na 
příštím jednání s přizváním zástupce Povodí Labe s. p. a MO ČRS.

6.2. Znečištění Labe olejnatými látkami
19. 10. upozornil p. P. Polnický na výtok oleje v oblasti Kovohutí. 24. 10. se ředitel divize KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a.s. ing. J. Š. za vzniklou situaci omluvil a popsal příčiny spočívající ve snížení hladiny 
Labe. Ve spolupráci s s. p. Povodí Labe musel podnik posunout svá vodní čerpadla a prodloužit 
rameno tak, aby byla zabezpečena dodávka vody do Kovohutí. Bohužel došlo podle sdělení ředitele 
k tomu, že sudy, které drží čerpadla na hladině Labe, narazily na dno a došlo k proražení stěn a 
výtoku oleje. Po ukončení snížení hladiny Labe se podle ubezpečení ředitele celé nasavací zařízení 
vrátí do púvodního stavu se sudy vymění za čisté.

7. Organizační záležitosti
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Předseda informoval o docházce jednotlivých členů. Upozornil na 3 neomluvené absence ing. 
Červinky, jehož celková docházka dosahuje 60 %. Vzhledem k jeho výpomoci při terénních šetřeních 
předseda absenci ještě naposledy toleruje, ale nesmí kvůli tomu docházet k neusnášeníschopnosti 
celé komise.

Další jednání KŽP proběhne 3. 12. 2012 od 18:00 hod.

Schůzka členů Komise pro životní prostředí byla ukončena v 20:10 hodin.
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