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ZÁPIS ZE 17. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

16. 4. 2012

Přítomni: RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. Z. Červinka, Ing. P. Chalupa, Ing. V. 
Jarolímová, Mgr. et Mgr. R. Melichar, J. Sedmihradská, Mgr. M. Skalický, Mgr. I. 
Tureček, Ing. J. Žák
Z. Mutínská – tajemnice

Hosté: Ing. J. Špánik (ředitel divize Kovohutě Čelákovice), Ing. P. Brdičková (externí ekolog 
společnosti  KOVOHUTĚ - A.P.E, s. r. o.)

Omluveni:
Nepřítomen:

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 závěrečné zprávy - interpretace výsledků měření kvality venkovního ovzduší v pěti 
vybraných lokalitách v Čelákovicích za období 1.11.–6.12.2011 a navržení dalšího postupu
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 6. 4. 2012. Předseda KŽP navrhnul vzhledem 
k nedostatku času zrušit bod Různé a přesunout obsah do bodu 2, který se rozešle členům v zápisu. 
Nikdo z přítomných neměl další námitky k programu a byl navržen po úpravě ke schválení. 
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 16. 4. 2012 se zrušením bodu 5. Různé 
a určuje zapisovatelem z jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (dr. Petřík)
Návrh byl přijat.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ
Vzhledem k nedostatku času vedoucí OŽP informovala před zahájením pouze předsedu KŽP o 
novinkách na OŽP a ten ji požádal o písemné shrnutí i pro členy KŽP.

 V souvislosti s přípravou na environmentální výchovu ve školách ing. Jarolímová informovala 
předsedu KŽP o chystaných přednáškách pro děti ohledně třídění odpadů. 18. 4. proběhne 
Den Země, na kterém se podílí mj. i OŽP a MDDM Čelákovice. 

 Připomínky k SEA k ZZŘ Program rozvoje územního obvodu Středoč. kraje zpracoval 
předseda KŽP a žádost byla odeslána na OŽP v termínu a ten ji postoupil vyššímu úřadu.

 Vedoucí OŽP informovala předsedu o proběhlé schůzce s arboristou v souvislosti s udělením 
dotace z Nadace Partnerství na údržbu památné lípy u Kostela s tím, že se závěry bude 
seznámena veřejnost.

 Na předsedu KŽP se 8. 4. 2012 obrátil p. P. s upozorněním na zpevnění břehu mezi 
zatopenou odtěženou pískovnou Malvíny a Labem, které ztěžuje přístup zájemců o koupání
(jedná se o soukromý pozemek). Předseda KŽP požádal vedoucí OŽP o vyjádření a ta p. P. 
23. 4. 2012 informovala, že břeh pískovny musel být směrem k vodoteči přitížen zásypem 
kamene (požadavek Povodí Labe, s. p.), hrozilo opětovné protržení hráze. PLA vyžadovalo 
okamžitý zásah, hráz byla nestabilní s četnými průsaky, šlo o nezbytné opatření. Při stoupnutí 
hladiny Labe pod korunu hráze by došlo k jejímu opětovnému protržení. PLA bude ještě 
upravovat návodní líc hráze v návaznosti na protipovodňová opatření.
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 Předseda KŽP informoval 23. 4. 2012 vedoucí OŽP o smýcené lípě v Císařské kuchyni, 
kterou bez povolení smýtil ing. A. Věc šetří OŽP a připravuje se společná schůzka za 
přítomnosti člena KŽP k projednání věci.

 11. 4. 2012 se velitel MP Čelákovice p. Fedaček obrátil na OŽP s žádostí o smýcení stromu 
na ul. Sedláčkově, protože stíní výhled kamerového bodu. Materiály od OŽP zaslal předseda 
KŽP ing. Červinkovi a ing. Jarolímové a na místě se byl podívat. Strom se nachází poblíž 
krajnice, a v minulosti mu bylo proto zasahováno do koruny, která má nyní nepravidelný tvar. 
Vzhledem k zahájené vegetační sezoně a ptačímu hnízdu v koruně není možné nyní strom 
smýtit. Proto předseda KŽP doporučil po konzultaci s vedoucí OŽP upravit řezem korunu tak, 
aby nestínila. 

 Ing. Červinka informoval o tom, že doporučil radikální ořez tisů u základního kamene ZŠ. 
Vedení města však rozhodlo keře odstranit zcela, čímž se obnažil kámen posprejovaný grafiti. 

 Na dotaz předsedy KŽP k tomu, jak dopadlo měření zdravotní nezávadnosti budovy Chanos 
v areálu ZŠ Kamenka vedoucí OŽP sdělila, že vedoucí hospodářského odboru měl výsledky 
předat místostarostovi II ing. Rynešovi.

 Za památný strom byl vyhlášen dub v Sedlčánkách, rozhodnutí o vyhlášení nabylo právní 
moci. Informace o jeho vyhlášení bude postoupena do registru AOPK.

 Podle sdělení vedoucí OŽP byly v ul. Dělnická v Sedlčánkách v březnu 2012 vysazeny 4 ks 
javorů, čímž vznikla nová jednostranná alej o celkovém počtu 8 ks dřevin. Staré javory byly 
současně ošetřeny zdravotním a bezpečnostním řezem.

 V MŠ Přístavní byla provedena údržba na dřevinách, následky havárie vody se stále řeší.
 Ve čtvrtém kvartálu 2011 byl v našem městě zaveden sběr použitého textilu a obuvi do 

plechových zelených kontejnerů. O jejich využívání občany svědčí množství sebraného textilu 
v roce 2011 – 4 424 kg. V prvním kvartálu 2012 již občané do kontejnerů odevzdali 4 963 kg 
starého textilu. 

 Pan B. požádal ústně odbory MěÚ o přesazení nových výsadeb dále od objektu ČSOB. Město 
jeho požadavku vyhovělo a zajistilo přesazení 3 ks dřevin dále od objektu. Náledně pan B.
podal písemnou žádost o odstranění nové výsadby.

 Ing. Žák informoval předsedu KŽP o plnění některých úkolů v rámci KŽP.
 Dosud neproběhla schůzka s vedením města ohledně plnění prioritních usnesení KŽP.

3. Úkoly ze schůze rady města
RM na svém zasedání nepověřila KŽP žádným úkolem.

4. Projednání závěrečné zprávy - interpretace výsledků měření kvality venkovního ovzduší v pěti 
vybraných lokalitách v Čelákovicích za období 1.11.-6.12.2011 a navržení dalšího postupu 
Předseda KŽP přivítal Ing. J. Š. ze společnosti Kovohutě a podnikovou ekoložku Ing. P. B. a 
představil strategické cíle města Strategického plánu rozvoje města, z nichž plynou i následující 
specifické cíle pro spolupráci s velkými průmyslovými podniky: 

 pilotní zmapování a odstraňování starých ekologických zátěží přednostně v okolí 
průmyslových podniků, které je mohly způsobit

 upřednostňování nejlepších dostupných technologií (BAT) pro provozy ve městě a snížení 
zátěže při výrobě

 pravidelný monitoring emisí vypouštěných do vzduchu i vod
 redukovat rizikové faktory, které ohrožují životní prostředí a zdraví obyvatel ve městě a okolí 

(hluk, prašnost, imise, světelné znečištění, elektromagnetický smog ad.)
 poskytnutí kompletních podkladů o stavu životního prostředí veřejnosti 
 spolupodíl na obnově města, ekologické výchově (finanční a jiná podpora na výsadby zeleně, 

besedy, výstavy, soutěže…)

Na základě doporučení Komise životního prostředí zajistil v době od 1. 11. do 6. 12. 2011 Městský 
úřad orientační (pilotní) měření hlavních škodlivin ve venkovním ovzduší na pěti vybraných místech v 
Čelákovicích. Měření provedla autorizovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a 
měřicí místa byla vybrána tak, aby reprezentovala různé potenciální zdroje látek znečišťujících 
ovzduší (tj. lokální topeniště, doprava, průmysl). Výsledky měření ukázaly, že největším problémem 
našeho města je prašnost (tj. obsah prašných částic PM10), která byla opakovaně překročena ve 
všech sledovaných lokalitách. Nejvyšší překročení zákonného denního limitu pro PM10 bylo naměřeno 
v rezidenční lokalitě na zahradě rodinného domu na rohu ulic Polská–Chodská, kde bylo překročení 
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ve 2 ze 7 sledovaných dnů vice než trojnásobné. Hodnoty koncentrací ostatních měřených látek byly 
hluboko pod zákonnými limity a nepředstavují tedy pro naše město zásadní problém. 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě zpracoval závěrečnou zprávu, ve které upozornil na možné 
vlivy společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., Divize Kovohutě Čelákovice. Starosta oslovil vedení 
Kovohutí, které zaslalo své vyjádření, ve kterém zpochybnilo vliv společnosti na kvalitu ovzduší s tím, 
že v době, kdy byly limity pevných látek překročeny nejvíce, divize nevyráběla. Dále vedení 
konstatovalo, že dle integrovaného povolení č.j. 01006/2008/KUSK OŽP/Dv ze dne 2. 1. 2008 plní 
emisní limity pro jednotlivá zařízení s danými sledovanými ukazateli a uvedlo, že největšími 
potenciálními zdroji znečišťování ovzduší v Čelákovicích jsou provozy – stará slévárna a kontilití, kde 
probíhá měření emisí 2krát ročně dle podmínek v integrovaném povolení. Jedná se o velké zdroje 
znečišťování ovzduší.

Zástupci společnosti Kovohutě dále informovali, že od 14. 4. 2012 byl vzhledem k ekonomické 
situaci odstaven provoz kontilití a bude žádáno o změnu Integrovaného povolení. Provoz kontilití je 
jedním z potenciálních zdrojů znečišťování ovzduší a dále bylo řešeno, že se do budoucna uvažuje i o 
zastavení provozu stará slévárna, kde se vyrábí odlitky z čistých materiálů a odpadů, neboť jsou zde 
vyráběny pouze speciální slitiny (např. Al bronzy). Ředitel Š. konstatoval, že divize hledá náhradní 
řešení formou nákupu od především polských výrobců na dodávky výlisků.

Dále zástupci zodpovídali dotazy členů KŽP např. na to, jak se řeší čistota vsádky (ing. Š. –
ošetřeno interními předpisy a stanovováním kvalitativních parametrů), na modernizaci odprašovacího 
zařízení slévárny (ing. B. – odprašovací zařízení jsou pravidelně kontrolována, každý rok dochází 
k výměnám filtrů, komplexní rekonstrukce odsávacího zařízení byla provedena v roce 2007), jaký 
materiál se používá při vsádkování při kontrolním měření (ing. B. – kontroly se provádějí 2krát ročně, 
ing. Š. – používá se běžný provozní materiál), čerpání dotací přes ekologickou smlouvu (ing. Š. –
v současnosti Kovohutě nevlastní takový finanční kapitál, aby byla provedena analýza rizik, navíc o 
tomto kroku musí rozhodnout vlastníci pozemků /Kovohutí/, ale o možnosti žádat víme), jaký je 
výrobní plán (do budoucna se Kovohutě připravují na možnost ustoupit ze slévárenské činnosti a 
budou „pouze“ společností, která bude dle potřeb zákazníků dokončovat /táhnout, válcovat.../
polotovary), jak řeší likvidaci ropných látek v jednom z deseti kontrolních vrtů na svém pozemku (ing. 
B. – v minulosti byl proveden ekologický průzkum a tím tato akce dle informace tehdejšího vedení 
skončila, nebyla zahájena sanace starých ekologických zátěží, v současné době monitorujeme vlastní 
studnu a odpadní vody), jak řešili problémy s perchlorem (ing. B. – měli jsme problémy s perchlorem 
ve studni v roce 2008, byla instalována dekontaminační kolona, firma dělá monitoring podzemních vod 
podle vyhlášky č. 252/2004 Sb., zbytkový perchlor z odmašťování je 100% likvidován jako 
nebezpečný odpad). 

Předseda KŽP pro členy KŽP (mimo jednání) shrnul fakta o kolizi provozu podniku s životním 
prostředím, kterými se zaobírala v minulosti KŽP s tím, že stále je ve hře alternativa obrátit se na ČIŽP 
s žádostí o provedení neohlášené kontroly v souvislosti s provozem a starými zátěžemi v areálu. 
Upozornil na skutečnost, že RM dosud neoslovila KHS Stčk s žádostí o vyhodnocení zdravotního 
rizika v prostoru MŠ v ul. Přístavní se zjištěnými kontaminacemi těžkými kovy v půdě (viz usnesení 
4/KŽP 06). Podle zástupců Kovohutí společnost vyrábí již přes 60 let v Čelákovicích polotovary z Cu a 
slitin Cu, které jsou těžkými kovy, proto již v minulosti došlo k pochybení, kdy vedle velkého 
hutnického podniku byla postavena MŠ, která ovšem patřila v minulosti společnosti. Předseda KŽP a 
většina členů vyjádřila znepokojení nad tím, že materiály určené primárně pro práci komise jsou 
poskytovány bez konzultace s nimi třetím osobám mimo MěÚ. Dále předseda KŽP vyjádřil 
přesvědčení, že vliv prašných emisí z REZZO 1 je nepopiratelný, ovšem zástupci Kovohutí upozornili, 
že je nutné brát i v úvahu druhy paliv, které používají rodinné domy kolem společnosti. Nakonec 
předseda KŽP přivítal postoj podniku ke spolupráci s Městem na zlepšení životních podmínek 
obyvatel. Ing. Š. také přislíbil dodání podkladů v souvislosti s dopisem starosty města Čelákovic 
k spolupráci v oblasti bezpečnosti města a životního prostředí a dále pozval členy KŽP k účasti na 
exkurzi v podniku.

Po skončení diskuse se členové KŽP shodli na nutnosti další spolupráce např. účastí na exkurzi, 
vznikem pracovní skupiny zabývající se otázkou čistoty ovzduší (např. zavedení stálého 
informačního/monitorovacího systému). S vedením podniku Kovohutě nemá v tuto chvíli smysl jednat 
nad dalšími kroky směřujícími k žádosti o Ekologickou smlouvu ohledně zpracování analýzy rizik na 
staré ekologické zátěže, i když nabídka spolupráce ze strany Města trvá a vedení podniku o existenci 
nárokovat si až 100 % výdajů na dotace ví.

Vzhledem k pracovním povinnostem předsedy KŽP a nepřítomnosti tajemnice KŽP v měsíci květnu 
proběhne další jednání KŽP až v pondělí 11. června od 18:00 hod.
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Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 19.25 hodin.


		2012-05-11T08:44:15+0200
	MěÚ Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




