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ZÁPIS Č. 19 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

10. 9. 2012 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. P. Chalupa, Mgr. M. Skalický (od 18:30), J. 

Sedmihradská (do 19:30), Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  M. L. Iglo, Mgr. M. Š, K. T. 
Omluveni:     Ing. V. Jarolímová, 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. Koncepce zeleně v Čelákovicích – postup ze strany Města na doporučeních KŽP z června 
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 3. 9. 2012. Předseda vybídl k doplnění programu. 
Nikdo z přítomných neměl další námitky k programu a byl navržen ke schválení. Zapisovatelem byl 
navržen dr. P. Petřík.  

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 10. 9. 2012 a určuje 
zapisovatelem z jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, 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. Starosta města předsedovi sdělil, že 
s přestavbou stránek se počítá až v příštím roce a bezplatná smlouva s TIMUR k provozování 
webové aplikace pro životní prostředí stále ještě není ani po roce a půl uzavřena. Předseda 
upozornil na nutnost přehledně informovat veřejnost, což aplikace plně splňuje. 

 Předseda dále upozornil na to, že na webových stránkách města chybí umístění darovací 
smlouvy v souvislosti s výsadbou stromů a obnovou veřejné zeleně ve městě Čelákovice. 
Stále nejsou zveřejněny závěry z měření koncentrace azbestových vláken ve vzduchu v 
budovách Chanos a Bios v areálu ZŠ Kostelní a ani havarijní plány a povodňový plán (podle 
slov starosty se na věci pracuje). 

 Na upozornění předsedy byla podána žádost na výsadbu stromů na Nadaci Partnerství do 
20 000 Kč. Podle vyjádření vedoucí OŽP se město opět zapojilo do Stromu života na 
bezplatné ošetření dvou stromů. 

 Na základě pověření RM (usnesení č. 13/2012/10.1.1. z 20. 6. 2012) svolal předseda komise 
pro životní prostředí 30. 6. 2012 místní šetření k prověření oprávněnosti stížnosti občanů z ul. 
Na stráni (přílohou). Ve stížnosti občanů z 11. 6. 2012 na RC klub při TJ Spartak se uvádí, že 
jim provoz modelů aut způsobuje nadměrný hluk a znečišťuje okolí výfukovými plyny. Místní 
šetření KŽP potvrdilo oprávněnost stížnosti obyvatel na RC klub při TJ Spartak a 
předseda navrhl dále věc řešit s Odborem výstavby-Stavebním úřadem a Odborem životního 
prostředí a požádat Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje o změření hladiny 
akustického hluku v blízkosti obydlí. 

 Odbor životního prostředí a zemědělství KÚSK potvrdil napadené rozhodnutí MěÚ 
Čelákovice č.j. MUC/02538/2012, kterým byl dle ust. § 6 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o 
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ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, registrován významný krajinný 
prvek „Na vinici“ na pozemcích parc. č. 1232, 1238/1, 1239, 1240 a 1280 v k.ú. Mochov, 
okres Praha-východ. 

 
V 18:30 se dostavil Mgr. Skalický. 
 
3. Úkoly ze schůze rady města 
RM na svém červnovém zasedání pověřila KŽP dvěma úkoly. Jeden týkající se prověření hlučnosti 
v areálu TJ Spartak byl již splněn (viz výše, starosta svolal na 9. 7. 2012 schůzku s občany a 
provozovatelem a vyhotovil zápis, použil zápis z místního šetření KŽP a Město požádá KHS 
o provedení měření hluku). Druhý úkol týkající se výsadby zeleně v Sedlčánkách u Výmoly byl řešen 
společně s místostarostou a vedoucí OŽP. Podle vyjádření vedoucí OŽP není v místě prostor pro 
výsadby z důvodu existence kanalizace (vede tam průměr 300), do jejíhož ochranného pásma 
bychom se event. výsadbou dostali.  
 
4. Koncepce zeleně ve městě  

 Předseda přivítal ředitele TS p. T. Podle předsedy je řada míst stále nedostatečně 
udržovaných bez jasné koncepce a ani po upozornění KŽP na prioritní místa není vidět velký 
pokrok v úpravě. 23. 7. 2012 proběhla schůzka s místostarostou nad pracovním materiálem 
KŽP, kde byl domluven postup ve spolupráci s TS, OŽP v péči o zatravněné plochy, výsadbu 
a údržbu dřevin a výsadbu a péči o květinovou výzdobu.  

 Předseda požádal tajemnici o představení postupu prací na zeleni (vypracování poptávky na 
osazovací plán s oceněním výsadeb i následné údržby, který bude podkladem pro zpracování 
projektů na vybrané výsadby stromořadí a parků v Čelákovicích k žádosti o dotaci pro vybrané 
lokality). Členové KŽP byly seznámeni s podklady pro lokality č. 1 (k dispozici i projekt na 
komunikace od ing. arch. Tichého), 9 a 26 (číslování podle pracovního materiálu) a s návrhy 
na vypracování projektů v celkové hodnotě 31 500 Kč bez DPH s termíny vyhotovení tří do 
27. 9. a jednoho do 15. 10. 2012. Ing. Žák upozornil na nutnost uvést v projektech roční 
náklady na údržbu a uvedení a kdo bude údržbu provádět. Dále se jednalo o lokalitách 12 
(odloženo po realizaci nové zástavby), 19 (oslovena Státní rostlinolékařská správa, 
komplikace sítí), 39, 41 a 42. Jako hlavní argument pro odložení přípravy u zmíněných lokalit 
uvedl ředitel TS absenci situace komunikací a stavebních výkresů. Ostatními lokalitami se 
budeme ještě zabývat. 
Zatravněné plochy: Předseda uvedl, že stále není koncepčně řešeno ze strany města, na 

což upozorňují podněty řady občanů. Na příkladu znovu ozeleněných pásů před ČSOB 
rozjížděných vozidly lze ilustrovat nefungující koordinaci TS a Městské policie. Podle 
vyjádření ředitele TS chybí projekt na výjezd komunikace z vnitrobloku a zároveň je celá 
komunikace z pohledu průjezdnosti špatně koncipována. 

Vzrostlá zeleň: Místostarosta předložil předsedovi mapu s náčrtem vhodných pozemků, 
které by připadaly v úvahu pro výsadby vzrostlé zeleně mimo intravilán. Sdělil, že projekt 
si vyžádá změnu územního plánu, což lze řešit nejdříve v příštím roce. Předseda 
následně požádal tajemnici o upřesnění parcelních čísel, aby KŽP mohla posoudit 
vhodnost pozemků z hlediska biodiverzity ve spolupráci s OŽP. Výsadby stromů se plánují 
na měsíce září a říjen, přičemž na výsadbu bylo ZM vyčleněno 100 000 Kč a díky práci 
KŽP je připraven podklad, kam a jaké výsadby směřovat.  

Květinové výsadby: Byly instalovány dva ozdobné koše před vstupem do radnice a na 
vyžádání vedoucí OŽP zpracovány firmou Living in green, s. r. o. tři varianty na ozdobení 
základního kamene ZŠ Komenského. Členové KŽP doporučili variantu č. II. Nedostatečně 
ošetřený prostor před Sv. Jánem čeká podle slov ředitele TS na vyjádření památkářů 
(zajišťuje ORM a OŠIK). Výsadby na náměstí začínají zarůstat plevelem.  

Celkově ke koncepci: Vytvoření pracovního místa v rámci MěÚ nebo příspěvkové 
organizace města bude projednáno s vedením města. V rámci této pozice by se 
zaměstnanec věnoval především přípravě projektů na výsadbu a péči o zeleň, celkové 
koncepci (generelu zeleně) a využití čerpání prostředků z dotačních programů. Podle 
sdělení starosty nejsou na toto místo v tomto roce prostředky, ale připravuje se jeho 
vytvoření v roce 2013. 
 

 Předseda se dotázal tajemnice, zda byla účastna na kontrolních dnech přestavby náměstí tak, 
aby požadavky vznesené při místním šetření na kontrolních dnech byly zaneseny do 
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stavebního deníku. Paní tajemnice nebyla účastna, ale své připomínky tlumočila odboru 
rozvojhe města a ten je při kontrolních dnech uplatnil zápisem do stavebního deníku. 
Výsledky těchto šetření stejně  bilanci vzrostlé zeleně na pozemcích Města tajemnice předloží 
na dalším jednání KŽP. 

 
5. Různé 
5.1 Snížení hladiny Labe 
K bodu vystoupil radní M. Iglo a sdělil, že rozhodnutím Odboru životního prostředí Městského úřadu v 
Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi č.j.100/17329/2012 ze dne 31. 8. 2012 byla povolena 
mimořádná manipulace s vodním dílem Čelákovice, kvůli které v období 1 až 28.října 2012 poklesne 
hladina řeky Labe o 2 m. Město Čelákovice není účastníkem správního řízení a Povodí Labe, s. p. 
nezahrnul do posouzení Evropsky významnou lokalitu Káraný-Hrbáčkovy tůně.  
Podle vyjádření p. Igla je vydané rozhodnutí v rozporu s § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny. Podle citovaného ustanovení jsou právnické i fyzické osoby povinny při provádění 
vodohospodářských úprav postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování 
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky 
dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takových prostředků, neučiní-li 
tak povinná osoba sama. V daném případě správní orgán vydal povolení v rozporu s citovaným 
ustanovením a nezabýval se ve vydaném rozhodnutí důsledky mimořádné manipulace s vodním dílem 
na okolní přírodu a krajinu zvláště pak na pokles hladiny okolních vodních ploch včetně území 
NATURA 2000. Správní úřad se ve svém rozhodnutí vůbec nezabýval možností alternativních 
opatření, aby manipulací s vodním dílem nemuselo dojít k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování 
nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. KŽP nesouhlasí se zněním podmínky č. 2, za které 
bylo povolení uděleno. Podmínka stanovuje, že budou-li ohroženy zájmy chráněné zákonem 
č.144/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, bude informován příslušný orgán ochrany přírody a krajiny 
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, popřípadě budou práce zastaveny. Pokud k výše 
popsanému stavu v daném případě dojde před dokončením oprav na vodním díle, nebude možné 
okamžitě bez poškození již téměř dokončené opravy vodního díla vyrovnat hladinu řeky a tím zamezit 
negativním vlivům na rostliny a živočichy. Radní Iglo uvedl, že proběhlo jednání i s AOPK ČR a 
doporučil za město poslat dotaz. Zároveň upozornil na pokles vody v kopaných studních. Vedoucí 
OŽP uvedla, že někdy v letech 2004-5 byla hladina Labe snížena o 1–1,2 m, což se projevilo 
poklesem vody v tůních o půl metru. Mgr. Tureček upozornil na možné negativní vlivy kontaminace 
vod v souvislosti se změnou hydrogeologických poměrů při poklesu hladiny. 

Návrh usnesení: KŽP upozorňuje, že v důsledku plánovaného omezení vodní hladiny 
na řece Labi mezi 1. a 28. 10. 2012 kvůli stavebním pracím reálně hrozí ohrožení Evropsky 
významné lokality CZ 0214007 Káraný-Hrbáčkovy tůně. KŽP proto doporučuje za Město 
Čelákovice oslovit AOPK ČR, zda u požadovaného záměru lze zcela vyloučit negativní 
vliv na území NATURA 2000, omezení zásobování vodou v chatových oblastech a 
možnou kontaminaci vod ze starých zátěží. Dále KŽP doporučuje obrátit se na ČIŽP, zda 
nedošlo k pochybení, kdy Město Čelákovice nebylo zařazeno mezi účastníky řízení. 
V případě prokázání negativního vlivu KŽP žádá provedení úprav za jiných technických 
podmínek bez nutnosti snížení hladiny řeky Labe.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Skalický) 
Návrh byl přijat. 

 
5.2 Posudek na zdravotní stav aleje v Sedláčkově ul. a žádosti ke kácení 
Tajemnice seznámila členy KŽP s posudkem 3-8-12 na stromořadí v ul. Sedláčkovy z 3. 8.2012 od 
Treeewalker, s. r. o. V posudku se navrhuje postupná rekonstrukce aleje. Ke kácení je určeno osm 
stromů a k výsadbě devět. Již dříve byla ze strany bývalého vedení města snaha pokácet 22 z 27 
stromů, což však napadla ČIŽP a řízení pozastavila. K tomuto bodu vystoupil i radní Iglo a uvedl, že 
Římskokatolická farnost musí hradit ošetřování stromů na svých pozemcích, které bezplatně poskytuje 
Městu. Vedoucí OŽP uvedla, že ze zákona o ochraně příropdy a krajiny je dřevina toho, na jehož 
pozemku roste a s údržbou je to stejné – je v kompetenci vlastníka. Pokud má tedy město v úmyslu 
starat se o majetek, který nepatří městu, nejspíše by o tom měla rozhodnout RM a měla by být určena 
i výše částky. Další možností by mohlo být poskytnout vlastníku dřeviny dotaci z městského rozpočtu 
na údržbu. 
Dále byly podány na MěÚ čtyři žádosti o kácení (MŠ Komenského, MŠ Rumunská, Na Požárech u č. 
p. 995/30, Kollárova u č. p. 89), s nimiž tajemnice opět seznámila členy KŽP. Předseda navrhnul 
uskutečnit do dalšího jednání KŽP místní šetření na sledovaných lokalitách a organizací šetření 
pověřil tajemnici. 
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5.3 Vyjádření CENIA k žádosti o 4. změnu IP TOS-MET slévárna a.s. a exkurze 
CENIA zveřejnila stanovisko, v němž vypořádává připomínky účastníků (tj. Města, KHS, MěÚ, NAŠE 
Čelákovice, o.s. aj.) k žádosti o 4. změnu IP TOS-MET slévárna a.s.. Předseda písemně vyzval 
vedoucí OŽP k odvolání proti tomuto stanovisku, neboť na pracovní schůzce 8. 2. 2012, z níž CENIA 
cituje zápis, nebyla přítomna osoba pověřená Městem, a stanovisko Města bylo tudíž neplatné. O 
uvedené schůzce nebyl předseda KŽP informován. Navíc se neshoduje s pozdějším vyjádřením 
města č. 7/2012, kde město Čelákovice zásadně nesouhlasí s dalším posunutím termínu na výměnu 
prachových filtrů. Město vydalo nesouhlas s ohledem na to, že na provoz podniku TOS-MET byly a 
jsou četné stížnosti (prašnost, hlučnost), což bylo doloženo mnohými zápisy OŽP. K tomuto bodu 
vystoupil Mgr. Š., který uvedl, že po Městu budou požadovat snížení nájemného za nevhodné životní 
podmínky. Předseda ho požádal, zda by mohl shromáždit veškeré podněty, aby se mohli využít při 
jednání s podnikem. Radní Iglo navrhl zpochybnit Rozptylovou studii a Vyhodnocení zdravotních rizik 
vlivu imisí za pomoci MUDr. E. R. Tajemnice předložila zápis účastníků z jednání k žádosti o změnu 
IP, na kterém zástupci TOS-MET slévárna, a.s., prezentovali postup realizace výměny prachových 
filtrů a uvedla, že podle ing. K. F. z OŽPZ KÚSK není stanovisko CENIA pro KÚSK závazné a že bude 
v průběhu září ještě svolána schůzka, na které se vypořádají všechny připomínky zúčastněných. 
Ve druhé půlce září (termíny 24.9., a odpoledne 25.9. a 26.9.) je předběžně dohodnuta exkurze do 
areálu TOS-MET. Účast přislíbil p. G., vedení podniku a starosta města. Předseda pověřil domluvením 
přesného termínu paní tajemnici, která zároveň připraví přehled typů zařízení, které se provozují 
v areálu. Konkrétní den, který vyhovuje vedení podniku, sdělí p. G. do 14.9. po poradě se svým 
vedením. 
 
5.5 Stanovisko odboru ochrany ovzduší MŽP k projektu imisního monitoringu v Čelákovicích 
OOO MŽP souhlasí s podáním žádosti na projekt a doporučuje případné umístění stanice konzultovat 
s Českým hydrometeorologickým ústavem. Podle Odboru nejbližší imisní stanice provozovaná v 
současnosti v rámci státní imisní sítě je umístěna ve městě Brandýs nad Labem, které leží asi 5 km 
severozápadně od Čelákovic. Na této manuální monitorovací stanici se měří koncentrace PM10 i 
benzo(a)pyrenu. Stanice je klasifikovaná jako předměstská pozaďová a je umístěna tak, aby 
reprezentovala i širší okolí města, tedy také oblast Čelákovic. Mgr. Tureček se nabídnul k provedení 
exkurze na měřicí stanici do Brandýsa n. L. Zájem o účast projevil kromě předsedy i ing. Žák. 
 
5.6 Žádost se změnou trasy kabelového vedení 
ČEZ Distribuce požádala o souhlas OŽP se změnou trasy kabelového vedení k NN Stankovského č.p. 
675. Vedení NN 1-AYKY 3x 240+120 mm má být položeno do zeleného pásu k novým výsadbám pro 
nedostatek prostoru k uložení do tělesa chodníku (sítě).Trasa vedení prochází částí ulice P. Holého a 
je vedena do ulice Stankovského, tuto  podchází v křížení ulic. Před objektem Demoautoplastu by 
mělo být dle žádosti nové vedení naspojkováno novou spojkou a v zeleném pásu vedeno kolem č.p. 
377 k č.p. 675. S tímto záměrem KŽP souhlasí, pokud nebude nové vedení v okolí nových výsadeb 
veřejné zeleně vedeno otevřeným výkopem, ale protlakem pod kořenovým systémem dřevin tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. 
 
5.7. Umístění chlóru v Městském bazénu 
Mgr. Tureček upozornil na nutnost prověření bezpečnostních opatření u chlorovny v Městském 
bazénu. Paní tajemnice domluvila s vedoucím OH MěÚ, že postačí poslat foto a on zajistí u ředitele 
městského bazénu označení podle vzoru. 
 
Další jednání KŽP proběhne v pondělí 22. 10. 2012 od 18:00 hod. 
 
Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 20:05 hodin. 
 


