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ZÁPIS Č. 9 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5. 9. 2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: R. Fedaček, K. Turek, Z. Mutínská, L. Netušil, J. Žák

Omluveni: J. Flosová, Ing. J. Špůr

Jednání se uskutečnilo od 17:30 h. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích.

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Určení zapisovatele
3. Projednání koncepce na řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích
4. Různé

1. Schválení programu jednání
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 29. 8. 2011. Nikdo z přítomných neměl další návrhy na 
zařazení do programu, a předseda proto navrhl jej schválit.
Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání na den 5. 9. 2011.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl navržen dr. P. Petřík. 
Návrh usnesení: KŽP schvaluje zapisovatelem jednání RNDr. Petra Petříka, Ph.D.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Petřík)

3. Projednání koncepce na řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích
V úvodu předseda představil prezentaci o stavu veřejných prostor a shrnul výsledky dotazníkového 

šetření, v němž 61 % zúčastněných obyvatel vyjádřilo nespokojenost se stavem resp. péčí o veřejná 
prostranství (rozhodně spokojeno bylo pouhé 1 %). Zhruba polovina požadovala jak více košů na 
odpadky, tak na psí výkaly i lepší péči a úklid chodníků. Město situaci řeší. Umístilo např. sáčky na 
exkrementy do vybraných ulic města, které se podle ředitele TS doplňují dvakrát týdně při svozu košů. 
Lepší péči a obnovu zeleně chce asi třetina dotazovaných. U diskusních stolů na veřejném zasedání 
zaznívaly časté výtky k práci Technických služeb, s jejichž prací není spokojena třetina dotazovaných. 
Občané požadují větší kontrolu dětských hřišť. Pomíjet by se neměla situace ani v okrajových částech 
města ve spolupráci s osadními výbory Sedlčánky a Záluží.

Ve městě se projevuje vandalismus a nepořádek na určitých místech. Město hyzdí rozsáhlé 
průmyslové areály, jejichž průmyslová výroba většinou poškozuje životní prostředí a mezi lidmi je 
vnímána velmi negativně. 

Město zaznamenalo v minulosti výrazný úbytek zeleně, chybí dlouhodobý plán výsadby a údržby 
zeleně. Není dostatečně využívána náhradní výsadba. V některých lokalitách stromům chybí 
dlouhodobá péče; mají nezapěstované koruny, chybí jim výchovný řez, jedná se často o dožívající 
dřeviny. Stromy jsou poškozovány při stavební činnosti, při které se znečišťuje vozovka a zvyšuje 
prašnost. Ve městě téměř nejsou květinové záhony nebo jim chybí péče. Viz profil Města Čelákovice. 

U kontejnerových stání se shromažďuje velkoobjemový odpad a nepořádek. Při svozu komunálního 
i tříděného odpadu vzniká přechodný nepořádek, který je průběžně odstraňován. 

Na základě výše uvedeného vznesl předseda KŽP na ředitele TS následující dotazy: 1) Kolik 
zaměstnanců TS se věnuje péči o veřejnou zeleň a čištění města a jak je rozdělena jejich pracovní 
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činnost. Odpověď: 8 pracovníků údržby zeleně – 2 pracovníci čištění města (zametací stroje a ruční 
čištění). 2) Kde vidí kapacitní nedostatky ze strany TS ve správě a údržbě veřejné zeleně a čištění 
měst. Odpověď: Nerozumím pojmu "kapacitní nedostaky". Na ruční čištění ulic přijetí jednoho člověka 
nestačí a na blokové čištění by to musela být celá četa. Pokud by se provádělo pravidelně, nemohu 
využívat stávající pracovníky údržby komunikací a péče o zeleň. O případném novém náboru ale musí 
rozhodnout vedení města. 3) Kolik celkem bylo vynaloženo na uvedené práce na smlouvy s externími 

dodavateli služeb za poslední rok
1
. Za 1. pololetí 2011 bylo na fakturách uhrazeno 770 000 Kč. Z toho 

byla 70 000 Kč úhrada za kácení a frézování, zbytek za sekání trávy.
Předseda navrhnul uspořádat exkurzi pro členy komise do TS za asistence ředitele.
Předseda zároveň vyzdvihnul práci velitele MP za příkladnou reprezentaci na stránkách města 

(diskusní fórum, besedy), včasné vyřizování podnětů občanů a spolupráci s TS. 
Proběhla diskuse, která se dotkla témat jako jsou náplň TS, informovanost občanů, potřeba 

podkladů pro koncepční údržbu veřejné zeleně, pravidelného dozoru u dětských hřišť a 
problematických lokalit. Více pozornosti by mělo být věnováno osvětové činnosti k městské zeleni 
(např. formou besed s OŽP, zmíněn úspěšný projekt „Občan“). Z diskuse vyplynula potřeba další 
schůzky mezi vedením města, KŽP, OŽP, TS a MP v rámci pracovní skupiny Strategickému plánu 
rozvoje města. Pro řešení výše uvedené problematiky budou vypracovány následující podklady:

 Soupis lokalit, kde dochází pravidelně k poškozování majetku města.
 Soupis lokalit dle požadované úrovně údržby pořádku veřejného prostranství (např. centrum 

města, školy, parky, kontejnerová stání na komunální odpad a vytříděné složky) – toto bude 
sloužit ke zpracování přehledu současné intenzity údržby s tím, že následně bude navržena 
případná úprava četnosti.

 Soupis lokalit, kde je třeba zvýšit úroveň výsadeb veřejné zeleně.

Přehled lokalit zpracuje pracovní skupina složená z členů KŽP.

4. Různé
4.1 Odmítavé stanovisko Města k posuzování záměru "Výrobní a skladovací hala Čel. s 
administrativním zázemím a parkovištěm" v procesu EIA

Na základě zjišťovacího řízení dospěl Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Středočeského kraje k závěru, že záměr „Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním 
zázemím a parkovištěm“ nebude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí (Environmental Impact Assessment, EIA). Město proces EIA nepožadovalo ve svém 
vyjádření č. 11 v rozporu s doporučením komise (viz doporučení KŽP v zápisu č. 8). Předsedu KŽP o 
záměru změnit původně souhlasné stanovisko Města k požadavku EIA uvedené ve vyjádření města č. 
10, nikdo z vedení Města neinformoval. 

Ekologický audit na uvedený projekt, který požadovalo Město i komise pro životní prostředí, nemá 
bohužel žádný vliv na povolovací řízení a je interním a důvěrným materiálem zadavatele – bude se 
tedy týkat pouze starých ekologických zátěží, nikoliv kumulace vlivů existujících provozů (tj. emise, 
hluk nebo dopravní zatížení) a nového záměru. Výsledky odborných studií by totiž v případě 
podrobení se EIA musely být promítnuty do projektu pro územní řízení a stavební povolení a 
především by byly podkladem pro požadavek na vydání Integrovaného povolení. Navíc proces EIA 
umožňuje široké veřejnosti zapojit se do standardních procesů povolování staveb a uplatnit svoje 
zájmy. 

Vyjádření Mgr. Skalického k tomuto bodu: Rada města na základě jednání s investorem záměru 
upustila od požadavku zpracování EIA a to z toho důvodu, že pokud by se EIA zpracovávala, projekt 
by nebyl dle vyjádření investora z časového hlediska realizovatelný. S ohledem na to, že investor se 
zavázal k odstranění starých ekologických zátěží, přispěje městu značnou finanční částkou na 

                                               
1

Nedávno proběhlo výběrové řízení na stříhání živých plotů, na nichž se TS nepodílí. (Ze zápisu č. 04/2011 Finančního 

výboru vyplývá, že v TS bylo v roce 2010 zaměstnáno 52 (podle sdělení ředitele TS 44) zaměstnanců (někteří v omezeném 
rozsahu) a tudíž je pravděpodobné, že kapacitně je tato příspěvková organizace schopna uvedené služby zastat v rámci svého 
provozu. Podle rozpočtu předkládaného na rok 2011 je na kapitolu veřejná zeleň vyčleněno v TS 1 960 000 Kč na mzdy vč. 
zákonných odvodů a podle rozpočtu 2010 se náklady na veřejnou zeleň vyšplhaly na 2 226 000 Kč vč. odvodů.) 
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rekonstrukci ulice Tovární a zaměstná ve svém novém podniku cca 250 lidí, Rada od EIA ustoupila. Je 
třeba si také připomenout, že místo možné stavby je průmyslovou zónou a existuje tedy předpoklad, 
že zde může v budoucnu být výroba ještě horšího zaměření z pohledu ŽP. Prezentovaná technologie 
společnosti Modřanská Power je modení bez výrazných vlivů na životní prostředí – toto též dokládají 
všechna vyjádření dotčených úřadů. Dle zkušeností se zpracováním EIA nových provozů, by tato EIA 
„vyšla“ a město by tak zbytečně mohlo přijít o investora s výše uvedenými pozitivy.

4.2 Výsledky schůzky k usnesení/doporučení schválených KŽP a projednaných radou města 
k 3.5.2011

Na základě bodu č. 5 ze 7. zasedání KŽP 18. 5. 2011 byla 17. 8. 2011 svolána schůzka předsedy 
KŽP, starosty a místostarosty I. Ze schůzky vyplynulo, že většina navržených usnesení se nějakým 
způsobem řeší, jen o jejich plnění nebyl vyrozuměn předseda KŽP. Podle sdělení tajemnice nebyly 
pravděpodobně zápisy KŽP č. 1, 2, 3 a 5 RM projednávány. K bodu 4a/KŽP 04 (zastupování členů 
KŽP při místních šetřeních) starosta sdělil, že toto nelze udělit na všechna místní šetření obecně. U 
bodu 5/KŽP 05 (změna posypového materiálu) dosud nebylo odstraněno mylné tvrzení o ekologické 
závadnosti inertního materiálu ze stránek TS Čelákovice. U bodu 8.2/05 KŽP nebyla zatím s Týmovou 
iniciativou pro místní udržitelný rozvoj, o.s. uzavřena bezúplatná spotřebitelská licenční smlouva na 
software „Informační systém životního prostředí“. RM dosud neoslovila KHS Stčk s žádostí o 
vyhodnocení zdravotního rizika v prostoru MŠ v ul. Přístavní na základě nových skutečností (viz 
usnesení 4/KŽP 06). Plán náhradní výsadby v nadregionálním biokoridoru v nivě potoka Výmola nebyl 
poskytnut (viz 5b/KŽP 06). Předseda zaslal 23. 8. 2011 shrnutí schůzky k vyjádření oběma kolegům a 
požádal o urychlené jednání ve výše uvedených bodech. 

4.3. Jednání s kovohutěmi
Mgr. Skalický shrnul jednání s Kovohutěmi. Místostarosta ing. Sekyra shrnul závěry z jednání, na 
které byl přizván společně s ČIŽP (o výsledcích informováno ve Zpravodaji Města 9/2011). Mgr. 
Tureček upozornil na nebezpečí perchloru a PCB. Mgr. Skalický dodal, že stran PCE běží 
v Kovohutích sanační opatření. Předseda poté doporučil obrátit se na ČIŽP s žádostí o provedení 
neohlášené kontroly v souvislosti s provozem a starými zátěžemi v areálu (podmínky zjistí ing. 
Jarolímová) a upozornil na skutečnost, že RM dosud neoslovila KHS Stčk s žádostí o vyhodnocení 
zdravotního rizika v prostoru MŠ v ul. Přístavní na základě nových skutečností (viz usnesení 4/KŽP 
06). Ing. K. B. z OŽPZ KÚSK informovala předsedu KŽP o tom, že pozvala zástupce Kovohutí na 
jednání, na kterém podepíší závěrečný protokol z přezkumu, který provedl ohledně vypouštění 
odpadních vod do Labe její předchůdce M. Š. a budou následovat další správní kroky.

4.4. Zprovoznění meteorologické stanice
Meteorologická stanice byla zprovozněna poté, co ji bezplatně pro Město zkalibroval Mgr. Tureček. 
Předseda mu poděkoval za jeho přínos pro město a vyslovil přání, aby byla stanice využívána pro 
občany prostřednictvím webu města (viz bod 4 KŽP z 3. jednání). Podle vyjádření starosty by měla být 
stanice slavnostně spuštěna při výročí 100 let radnice.

Určení termínu dalšího jednání komise
Předseda navrhnul termín 10. 10. 2011 od 18:30 do 21:00.

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




