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ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

13. 2. 2012

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

Hosté:
Omluveni:     Ing. Z. Červinka, Mgr. et Mgr. R. Melichar, Ing. J. Žák
Nepřítomen: P. Jindřich

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. Zpráva o činnosti KŽP a příprava Zprávy o životním prostředí za rok 2011
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. 2. 2012. Ing. Jarolímová dodatečně navrhla zařadit
do programu bod „Ekologická výchova“ a předseda navrhl program i s tímto bodem schválit. 
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 13. 2. 2012 a určuje zapisovatelem z 
jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ
 Předseda informoval o žádosti p. Jindřicha o uvolnění z funkce člena KŽP z důvodů 

pracovního vytížení. Na základě této žádosti byl zpracován podklad pro jednání RM na 2. 2.
2012. Předseda KŽP p. Jindřichovi vyjádřil poděkování za jeho práci v komisi. 

 Předseda KŽP informoval o proběhlé schůzce se starostou a PR města ohledně Informačního 
systému Životní prostředí (k bodu 4/KŽP10) z 13. 1. 2012 a předložil pracovní zápis. Byla 
zřízena záložka Životní prostředí na webu města.

 Na dotaz postupu v jednotlivých případech řešených na KŽP sdělila vedoucí OŽP, že panu Ř.
podala informaci (e-mailem). Dále sdělila, že obě dřeviny před domem 1626 Na Stráni byly TS 
po dohodě s vlastníkem 18. 1. 2012 smýceny.

 Tajemnice KŽP sdělila, že v MŠ Rumunská bylo 11. 1. 2012 provedeno terénní šetření za
přítomnosti Ing. A., za KŽP byl přítomen ing. Červinka a ved. odboru OŽP. Ing. A. vypracoval
dendrologický posudek, který byl předložen na KŽP.

Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí posudek zdravotní stav stromů na pozemku MŠ 
Rumunská, Čelákovice zpracovaný Ing. L. A. z 16. 1. 2012 a doporučuje skácet stromy 
uvedené dle tohoto posudku pod č. 3, 6, 7, 9, 11, 13, 17 a 18. KŽP doporučuje s důvody
kácení seznámit veřejnost na stránkách města a realizovat náhradní výsadbu na pozemku 
MŠ. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

 Vedoucí OŽP sdělila, že poškozenou lípu v ul.Sukova x Jiřinská pracovníci TS ošetřili.
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 K upozornění p. Mouchy z PLA vedoucí OŽP sdělila, že ředitel TS a zástupce Povodí Labe, 
s.p. jsou dohodnuti, že stavební suť z břehu Výmoly odstraní TS Čelákovice až to dovolí 
počasí. Ulámané dřeviny TS ošetřovat nebudou.

 14. 1. 2012 upozornil pan P. P. OŽP, že do Labe vytéká znečištěná voda ze zatrubněného 
Čelákovického potoka v ulici Ve Vrbí. 16. 1. 2012 vedoucí OŽP předala podnět vedoucímu 

provozu VaK Mladá Boleslav ing. O. Náprava byla sice následující den provedena, ale na 
jiném odtěžováku (jsou dva na jedné větvi). Za toto nedorozumění se zástupce VaK omluvil 
a nechal vyčistit i odtěžovák v ul. Ve Vrbí. 17.1.2012 byl občan P. informován, že bylo 
potrubí v dešťovém oddělovači vyčištěno. Kontrola je prováděna cca 1x týdně, v létě méně 
častěji.

 V průběhu ledna 2012 se vedoucí OŽP obrátila na předsedu KŽP se 3 žádostmi týkajícími se 
stromů: žádost o kácení dřevin v osadě Labíčko (č.j. MUC/00476/2012 z 12. 1. 2012), žádost 
o údržbu dřevin v Císařské kuchyni (č.j. MUC/00935/2012 z 24. 1. 2012) a žádost o kácení 
dřevin v Záluží (č.j. MUC/00957/2012 z 25. 1. 2012). Proběhla diskuse.

 3. 2. 2012 upozornil PaeDr. L. R. e-mailem OŽP (v kopii předsedovi KŽP) na možné týrání 
zvířat v areálu fy ZAVEK. 7. 2. 2012 se vedoucí OŽP obrátila na Státní veterinární správu 
s žádostí o prošetření. Na fotografiích zaslaných dr. L. R. jsou viditelné asi 3 uhynulé kachny. 

 Na dotaz předsedy KŽP, kdy bude k dispozici porovnání u nás naměřených hodnot kvality 
vzduchu s hodnotami naměřenými na stanicích AIM ve Středočeském kraji, vedoucí OŽP 
uvedla, že srovnání stále nemáme a další termín byl stanoven do 20. 2. 2012.

 Podle vedoucí OŽP byly e-mailem osloveny 3 firmy s žádostí o předložení cenové nabídky na 
měření chemického složení prachu na vybraných místech ve městě. Poté proběhne výběrové 
řízení a, měření se proto s největší pravděpodobností uskuteční až na podzim 2012. 

 Na základě 13. jednání KŽP předseda KŽP informoval tajemníka MěÚ o výpadcích městské 
meteostanice. Podle sdělení p. tajemníka z 11. 2. 2012 se po posledním testování ze strany 
Amenitu počet výpadků meteostanice výrazně snížil. Dále p. tajemník sdělil, že v tuto chvíli je 
činnost meteostanice monitorována několika pracovníky Měú Čelákovice a v případě jejího 
výpadku jsou připraveni ji opět „aktivovat“. Mgr. Tureček upozornil na to, že situace s výpadky 
meteostanice se opakovala i mezi 11.-13. 2. 2012. Předseda KŽP znovu upozorní tajemníka 
MěÚ.

 Předseda KŽP a ing. Jarolímová informovali schůzce Pracovní skupiny pro veřejný pořádek, 
která proběhla 13. 2. 2012.

 Ing. Žák vypracoval přehled úkolů svěřených jednotlivým členům KŽP a předseda KŽP ho 
požádal o jejich průběžnou aktualizaci.

 Mgr. Tureček publikoval návrhy k postupu při smogové situaci na diskusním fóru města. 
Kritizoval 4denní zpoždění, s nímž se na stránkách města objevila informace o vyhlášení 
smogové situace ve Středočeském kraji. Členové KŽP se shodli na nutnosti na RM 
projednat způsob vyhlašování regulačních podmínek v rámci smogových situací
(konkrétně se jedná o odečítání pro znečištění ovzduší prachem podle hodnot z veřejně 
přístupných serverů). 

 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. Zpráva o činnosti KŽP a příprava Zprávy o životním prostředí za rok 2011
Předseda KŽP předložil zprávu o činnosti KŽP (viz příloha 1) a doporučil její publikování ve vhodné 
podobě ve Zpravodaji města. Členové KŽP doporučili, aby předávání informací probíhalo tak, aby 
veškeré podklady k jednání byly předsedovi KŽP předávány a) elektronickou cestou bezprostředně po 
projednání na RM nebo b) bez zbytečné prodlevy v případě akutních záležitostí jako jsou dokumenty 
došlé na Město s předpokládaným významným dopadem na životní prostředí. Předáváním informací 
jsou pověřeni tajemnice komise ve spolupráci s radním za životní prostředí. Členové KŽP uvítali 
rozhodnutí RM, že v případě písemného návrhu předkládaného jako podklad pro jednání RM, který 
bude v rozporu s usnesením KŽP, bude s podkladovým materiálem před jednáním RM seznámen 
předseda komise a bude pozván k jednání RM o sporném bodu.

Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí Zprávu o činnosti komise pro životní prostředí za rok 
2011 a pověřuje svého předsedu přípravou článku v nadcházejícím čísle Zpravodaje města 
Čelákovice.
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Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Návrh byl přijat.

Jak bylo uvedeno výše, 13. 1. 2012 proběhla schůzka ohledně ISŽP a jedná se o instalaci bezplatné 
webové aplikace. Po připomínkování zápisu ze schůzky zaslaného PR a mluvčí města dne 6. 2. 2012 
všemi členy schůzky, bude předložen jako samostatný bod jednání KŽP.

5. Ekologická výchova
V rámci tohoto bodu navrhla ing. Jarolímová besedy případně exkurze na sběrný dvůr ke Dni Země.
Témata vybere ing. Jarolímová (ovzduší beseda s dr. J. T., odpady – exkurze na benáteckou skládku 
pro 1. a 2. stupeň ZŠ – Mgr. Skalický, ochrana životního prostředí – dr. Petřík). Letošní téma Dne 
země se bude pravděpodobně věnovat recyklaci. 

V 19:00 odešla ing. Jarolímová.

6. Různé

6.1. Návrh na poskytnutí dotace na zalesnění vybraných pozemků v majetku obce
Na jednání RM předložil předseda KŽP záměr nabídky dotace na zalesnění vybraných pozemků ve 
vlastnictví obcí ve Středočeském kraji. V současnosti se jedná se sponzorem projektu, jehož cílem by 
bylo vytvořit v bezlesé krajině mezi pražskou metropolí a sídelními celky v okolí Čelákovic víceméně 
souvislý prstenec vzrostlé zeleně. Výsadba zeleně by byla sponzorována z fondů EU a obce by pouze 
poskytly vhodné pozemky.
Hlavní smysl projektu je zmírnit celkově vysokou prašnost, která sužuje z důvodu převládajícího 
západního proudění vzduchu obyvatele našich obcí (viz poslední studie k monitorování ovzduší 
v Čelákovicích či Lysé n. Labem). Vysoká prašnost má negativní vliv na horní i dolní cesty dýchací. 
Snahou je také pomocí výsadeb snížit půdní erozi způsobenou větrem a udržet vláhu v úrodných 
polabských půdách.
Druhotným cílem je zatraktivnit naši oblast jak pro naše obyvatele, tak pro případné turisty. Soustava 
lesoparků v naší oblasti, spolu s cyklostezkami a případnou osobní lodní dopravou do Poděbrad by se 
mohla stát vyhledávanou rekreační lokalitou. V lesoparcích mohou být mj. i naučné stezky pro děti.
K problematice využití dotačních titulů na zeleň a k celkové koncepci zeleně se komise vyjadřovala 
několikrát (viz např. usnesení 7/KŽP 07, 8d/KŽP 07, 5/KŽP 08). Mj. doporučila, aby vzniknul přehled 
pozemků ve vlastnictví obce vhodných pro výsadbu zeleně. 
Předložený návrh pro naši obec představuje jedinečnou možnost prezentovat se jako vzorová k péči o 
zeleň a zdraví obyvatel. V této fázi bude pouze nutné vytipovat vhodné pozemky, které by připadaly 
v úvahu pro tento záměr – tj. pozemky vedené v LPIS jako orná půda, travní porost nebo jiná kultura, 
které jsou v souladu s platným územním plánem. Vhodnost pozemků z hlediska biodiverzity by měla 
ještě posoudit KŽP ve spolupráci s OŽP. Výběr pozemků by měl proběhnout ve spolupráci s ORM a 
HO MěÚ do půlky března 2012. 

6.2. Prověření dokumentace na zdravotní nezávadnost budovy
Na podnět Mgr. Turečka KŽP navrhuje prověření dokumentace budovy Chanos v areálu ZŠ Kamenka, 
zda objekt neobsahuje škodlivý azbest.

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

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:15 hodin.
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání Komise pro životní prostředí města Čelákovice z 13.2. 2012

Zpráva o činnosti KŽP za rok 2011

Komise od prosince 2010 až do poslední schůze zasedala celkem 15krát, projednala desítky 
podkladů, které byly předloženy RM, hlasovalo se celkem o 48 důležitých usneseních (3/4 z nich je 
splněno nebo se na jejich plnění pracuje), členové komise podnikli několik místních šetření ve 
spolupráci s vedením města a OŽP MěÚ.
Komise zasedá každé 2. pondělí v měsíci a zve na svá jednání časté hosty. Předseda komise 
pravidelně komunikuje s vedením města, vedoucí OŽP, ředitelem TS a velitelem MP ve věcech 
týkajících se pořádku a vzhledu veřejných prostor ve městě. 
Veřejnost je o činnosti komise pravidelně informována prostřednictvím článků ve Zpravodaji města, na 
diskusním fóru Města. Všechny zápisy jsou uveřejňovány na webu města. Probíhá osvěta dětí a 
mládeže ve snaze podpořit jejich zájem o přírodu (pořádání besed, exkurzí a soutěží).

Spolupráce s OŽP byla ujasněna samostatným usnesením 4.1/KŽP 05. Smyslem tohoto doporučení 
je, aby v případě, kdy RM zadá KŽP požadavek na stanovisko k určité problematice, měl by se tímto 
zadáním nejprve zabývat OŽP. S výsledky posouzení a podklady, které měl OŽP k dispozici, by měl 
OŽP seznámit KŽP, která v případě potřeby požádá OŽP např. o doplnění některých podkladů, 
prověření dalších skutečností atd. Na základě tohoto vydá KŽP své stanovisko. Uvedený postup se 
osvědčil při povolovacích procesech při kácení stromů na pozemcích města. 

Vybrané úspěchy dosažené v souvislostí s prací komise
-pořízení meteorologické stanice pro Město
-provedení pilotního monitoringu kvality ovzduší ve městě
-zpracování kapitoly o životním prostředí města v Profilu města
-aktivní účast členů v řídicí a pracovních skupinách při vytváření Strategického plánu rozvoje Města 
Čelákovice
-navázání spolupráce s velkými průmyslovými podniky (vyjednávání o ekologické smlouvě 
v Kovohutích, dopis starosty na ředitele podniků k spolupráci v oblasti bezpečnosti města a životního 
prostředí)
-schválení Plánu odpadového hospodářství na základě připomínek komise
-na základě doporučení KŽP byla vyhotovena mapa rozmístění kontejnerových stání na tříděný odpad
-zabránění stavby termické odlakovací linky v Kovohutích
-vznik pracovní skupiny věnující se koncepci čistoty a pořádku ve městě
-spoluúčast na kontrole v Kovohutích
-zadání projektů na výsadbu stromořadí
-zadání dendrologického posudku v Sadech 17.listopadu
-vyhlášení památného stromu v Sedlčánkách

V přípravě
-vyhlášení VKP Na Vinici
-vytvoření Informačního systému životní prostředí na webových stránkách města
-zřízení záložky o životním prostředí na webu města a její postupné plnění 
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