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ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

12. 12. 2011

Přítomni: Ing. Z. Červinka, Ing. P. Chalupa, Ing. V. Jarolímová, P. Jindřich, RNDr. P. Petřík, Ph.D., 
Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák

Hosté: Z. Mutínská
Omluveni:   Mgr. R. Melichar, Mgr. M. Skalický, J. Sedmihradská

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. Projekty na ochranu životního prostředí připravované Městem na rok 2012
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 4. 12. 2011. Nikdo z přítomných neměl další návrhy na 
zařazení do programu. Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 12. 12. 2011 a určuje zapisovatelem z 
jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (dr. Petřík)
Návrh byl přijat.

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ 
Předseda rozeslal členům přehled plnění usnesení podle zápisů RM. V 28 případech byla usnesení 
splněna nebo jsou průběžně plněna, 16 z nich je nesplněno nebo se k nim předsedovi KŽP nepodařilo 
nalézt žádná související usnesení RM. Předseda KŽP se k navržení dalšího postupu sejde s vedením 
města. 

 18. 11. 2011 si předseda KŽP stěžoval na postup tajemníka MěÚ, který ho včas neinformoval 
o neprojednání řádně předložených zápisů komise pro životní prostředí č. 1, 2, 3 a 5 na 
jednání Rady města. Podle tajemnice KŽP není v zápisech z RM uvedeno, že je RM bere na 
vědomí. K vyřešení stížnosti proběhla schůzka se starostou města.

 1. 12. 2011 proběhla schůzka s místostarostou I, předsedou KŽP a p. J. Ch. k pracovní 
skupině v návaznosti na usnesení 4/KŽP11. Byl projednán postup u jednotlivých lokalit.

 19. 12. 2011 se sejde předseda KŽP a vedoucí OŽP k vyhlášení VKP “Na Vinici“ (K bodu 
6/KŽP08). 

 Do konce ledna se KŽP zavázala vypracováním podkladů k řešení smogových situací. 
Předseda KŽP vyzval přítomné k zasílání návrhů.

 Tajemnice pí Mutínská zpracovala podklady k eventuální hlukové studii (5.5/KŽP11). Tento 
záměr je finančně velmi náročný (kolem 0,5 mil. Kč) a vyžaduje i značné personální nasazení. 
Na základě referencí ze srovnatelných měst (Kopřivnice) a po konzultaci s KHS je potřeba 
měření provést na 35–40 měřicích bodech.

 Na začátek ledna 2012 je plánována schůzka se starostou ohledně Informačního systému 
Životní prostředí (k bodu 4/KŽP10). 

 Předseda upozornil, že se nově začnou vybrané komunikace ve městě chemicky ošetřovat 
kromě těch spravovaných USK Mladá Boleslav. Předseda KŽP se obrátí na ředitele TS 
Čelákovice, p. o., zda výběr proběhl podle doporučení KŽP (5/KŽP05).

 V návaznosti na usnesení RM nebylo skácení ovocného sadu u Výmoly s KŽP konzultováno.

Tajemnice komise pí Mutínská předložila informovala o podané žádosti na údržbu 670 stromů na 
pozemcích města ve výši ca 800 tis. Kč podanou na Kraj.



Komise pro životní prostředí

Zapsal: RNDr. P. Petřík, Ph.D. Strana 2 (celkem 2)

Předseda předložil docházku členů a konstatoval, že H. Hanušová má 3 neomluvené absence a 
pouze poloviční účast, a proto ji navrhne na vyloučení. S nízkou docházkou se potýkají rovněž ing. 
Červinka (57 %) a J. Sedmihradská (60 %).

3. Úkoly ze schůze Rady města
Rada města nepověřila KŽP žádnými úkoly. 

4. Projekty na ochranu životního prostředí připravované Městem na rok 2012
 Proběhla diskuse nad vybranými projekty a nad rozpočtovou kapitolou Ochrana životního 

prostředí. Konkrétně se jednalo o následující: Sady 17. listopadu – inventarizace 
s doporučením údržby, projekt Náměstí – starší verzi rekonstrukce z roku 2005 (prováděcí 
projekt OŽP nemá k disposici) a ošetření alejových výsadeb a zahrad v areálu mateřských 
škol. Dále pí tajemnice poskytla pro potřebu KŽP seznam 19 menších dílčích projektů, který 
bude třeba ještě během roku upravovat podle stavu finančních prostředků města.

 Je požádáno u Nadace Proměny o dotaci na projekt LumpaPark ve výši 25 mil. Kč, ale zatím 
nemáme informace o stavu žádosti.

 Ing. Jarolímová vznesla požadavek na OŽP ohledně větší prezentace výsledků jejich práce ve 
Zpravodaji města a na webových stránkách. K tomuto bodu by měl sloužit i ISŽP a rozšíření 
nového webu. 

 Předseda KŽP vyzval Mgr. Turečka k oslovení pamětníků s cílem podchytit možné staré 
ekologické zátěže. Vedoucí OŽP spolupracuje s I. T. na podkladech k zakoupení čističky 
vzduchu do MŠ.

5. Různé

5.4. Komunikace KŽP a OŽP

 Žádosti o přesazení stromů. Dne 5. 12. 2011 se vedoucí OŽP obrátila na předsedu o 
posouzení možného přesazení stromu před bytem p. Ř. Žádost předal předseda KŽP 
k posouzení ing. Červinkovi. Členové KŽP se shodli, že přesazení stromu by bylo dražší než 
pořízení nového a není ani vysoká naděje na přežití stromu. Proto bylo doporučeno strom na 
místě ponechat.

 Upozornění p. J. Mouchy (Povodí Labe, s. p.). J. M. se telefonicky obrátil na předsedu KŽP 
s žádostí o odstranění černé skládky v povodí Výmoly (k. ú. Sedlčánky). Předseda KŽP 
doporučil směřovat tuto žádost přímo na OŽP a TS Čelákovice, p. o., které jsou kompetentní 
rozhodovat. Při návštěvě lokality 3. 12. 2011 předseda KŽP nezjistil větší skládku, ale drobné 
odpadky poházené na pozemcích Povodí Labe (zejm. p.č. 874/2) nebo soukromých (p. č. 
539). Následkem otevření porostu po zásahu provedeném letos na jaře bohužel nově došlo ke 
zlomení uvolněného stromu na pozemku 874/1, byl poškozen vzrostlý jilm vaz a pokročilo 
podemletí koryta Výmoly uvolněním dvou mohutných pařezů po smýcených stromech, které 
blokují i koryto řeky. Na poslední dvě skutečnosti předseda KŽP upozornil i v dopise ze 4. 8. 
2011 adresovaném na MěÚ Brandýs n.L./St. Bol., ale dosud nebylo přikročeno k nápravě. 

5.5. Areál firmy ZAVEK
Na žádost ing. Jarolímové podala vedoucí OŽP informace o stavu chovu drůbeže v areálu fy ZAVEK. 
S žádostí o prověření podnětu podaného 3 občany z okolní rodinné zástavby OŽP kontaktoval KVS, 
KHS i ČIŽP, případ byl konzultován s KÚSK. Žádný z oslovených vyšších úřadů neshledal porušení 
zákona. Chov zvířat je v této oblasti zakotven do ÚP města Čelákovice – není s ním v rozporu. Jde o 
soukromý chov zvířat.

Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul konání KŽP vždy v pondělí 2. týden v měsíci. Další setkání se tedy bude konat 9. 
1. 2012 od 18:00 do 20:00.

Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 19:45 hodin.




