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ZÁPIS Č. 25 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

20. 5. 2013 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. P. Chalupa, Ing. V. Jarolímová, Mgr. et Mgr. R. 

Melichar, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  Ing. M. Sekyra, K. Turek, M. L. Iglo 
Omluveni:     J. Sedmihradská, Mgr. M. Skalický 
 
Program jednání: 

1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele  
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ  
3. Komunikace mezi vedením města a KŽP 
4. Nedostatky v řádném značení památných stromů ve městě 
5. Informace k připravovaným projektům k žádostem o dotace 
6. Exkurze na měřicí stanici ČHMÚ v Brandýse n. Labem 
7. Možnosti dotací na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní kotle 
8. Nový zákon o ochraně ovzduší a regulační řády obcí 

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 13. 5. 2013. Předseda přivítal hosty a navrhnul 
doplnit bod programu o informace z komise rozvoje, které přednesl zastupitel Iglo a zároveň 
informoval o tom, že p. Iglo nebyl na RM zvolen do KŽP. Vzhledem k tomu, že je ohrožena 
usnášeníschopnost KŽP a RM byla při hlasování nekompletní, podá předseda žádost 
opakovaně. Předseda vyzval ke schválení programu.  

Návrh usnesení: KŽP schvaluje doplněný program jednání a za zapisovatele jednání určuje 
RNDr. P. Petříka, PhD. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ 

 Sympozium dřevořezbářů – OŽP vytipoval cca 5 suchých stromů o průměru nad 50 cm 
vhodných na předmětnou akci. Pan místostarosta přislíbil pomoc při vytipování míst pro 
uskladnění materiálu. Ing. Žák seznámil s podrobnostmi o konání sympozia v Lázních 
Libverda. Předseda zaslal fotografie ke Dni země a informoval o postupu na výstavě o 
čelákovické přírodě v Městském muzeu. Předseda také obdržel nabídku na pomoc při 
zorganizování akce se školami a ČSOP ve stylu Ukliďme si svět.  

Návrh usnesení: KŽP podporuje aktivity připravované v rámci environmentální výchovy a 
vzdělávání dospělých i mládeže a nabízí svou odbornou pomoc při jejich přípravě. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 Zastupitel Iglo informoval o úspěšné podpoře MAS Střední Polabí, v rámci níž je možné 
realizovat také některé environmentální projekty v plánovacím období 2014 až 2020.  

 Vedoucí OŽP předala předsedovi imisní data z monitoringu AIM v Brandýse n. L. (id. č. 1492) 
pro období od 11/2011 do 12/2012, z nichž vyplynuly maximální hodnoty pro polétavý prach 
pro měsíce 11/2011, 2/2012 a 11-12/2012. Nyní se denní odečty zkorelují s hodnotami pro 
městskou meteostanici a imisní monitoring z 11/2011 v Čelákovicích, aby bylo možné vyvodit 
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následná doporučení pro informování obyvatel ve městě. Je např. vhodné přesunout termín 
běhu městem z listopadu na některý záříjový termín.  

Návrh usnesení: KŽP bere informace z imisního monitoringu na vědomí a doporučuje je 
analyzovat v korelaci s údaji pro městskou meteostanici a imisní monitoring z r. 2011. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 Na dotaz předsedy starostovi obce mu bylo sděleno, že město Čelákovice neuplatnilo 
připomínky ke Zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje ČR 2008. 

 Vedoucí OŽP informovala o žádosti o posouzení zdravotního stavu dvou stromů před domem 
V Prokopě 1312 (č.j. MUC/05118/2013, na MěÚ došlo 13. 5. 2013). Bylo dohodnuto, že místo 
posoudí ing. Červinka a podá zprávu předsedovi. 

 Předseda informoval o několika suchých či usychajících stromech ve městě (Kostelní, 
Majakovského, Komenského, J. Zacha, Na Stráni aj.) a vedoucí OŽP podala stanovisko. 

 Tajemnice informovala o odborném posouzení kvality používaných hnojiv v oblasti Čelákovic. 
O dalším postupu bude informovat. 

 Na staré pařezy v ul. J. Zacha byly aplikovány spory hlívy ústřičné, aby došlo k přirozenému 
rozkladu a nebylo třeba drahého frézování. 

 Předseda informoval, že podnět ohledně nepovolené výsadby topolů v EVL Káraný – 
Hrbáčkovy tůně již řeší ČIŽP. Topoly byly již odstraněny. 

 Tajemnice seznámila členy s nabídkou cvičebních strojů (tj. trenažery, posilovací stroje apod. 
pro širokou veřejnost ve venkovním prostoru). Členové se shodli, že vhodným prostorem by 
byl oplocený prostor nově vybudovaného nebo již hotového oplocené dětského hřiště. 
V zahradě u KD by výhledově mohlo být více strojů jako nerušící činnost v centru města. 

KŽP doporučuje nákup a instalaci cvičebního stroje do prostoru vybraného oploceného 
dětského hřiště v Čelákovicích.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 Přizvaný ředitel TS zodpovídal dotazy předsedy, který podal několik podnětů na úklid a údržbu 

městské zeleně (29.4. a 9.5. 2013) v lokalitách Sady 17. listopadu, park u Městské knihovny, 
Jungmanova (je hotové), u Sv. Jána (podle OŽP je objednáno na červen 2013) a prostoru 
před Městským muzeem. P. místostarosta zodpověděl dotazy ohledně dělnických domků 
v Jiřině. Předseda zmínil, že by bylo vhodné obnovit činnost pracovní skupiny pro veřejný 
pořádek pod vedením p. místostarosty. Členové se naposledy sešli na jaře minulého roku. 

KŽP doporučuje obnovit činnost pracovní skupiny pro veřejný pořádek ve městě a 
pravidelně informovat občany o její činnosti. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
3. Komunikace mezi vedením města a KŽP 
K tomuto bodu byl přizván pan místostarosta. Předseda seznámil přítomné s výsledky předchozího 
jednání a bylo dohodnuto, že upravený návrh komunikace bude předložen RM k projednání.  

Návrh usnesení: KŽP po projednání s vedením města postupuje návrh na komunikaci na 
RM. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
4. Nedostatky v řádném značení památných stromů ve městě  
Předseda upozornil na skutečnost, že některé památné stromy nejsou řádně označeny podle § 47 
zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny. Vedoucí OŽP informovala, že značení 
objednávala opakovaně, ale bez úspěchu. Strom postrádající označení není možné dostatečně 
ochránit před škodlivými zásahy od vandalů. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje urychleně obnovit značení památných stromů ve městě 
Čelákovice. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
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5. Informace k připravovaným projektům k žádostem o dotace 
Vedoucí OŽP informovala o cenách za projektovou dokumentaci k lokalitám projednávaným na minulé 
schůzi KŽP v celkové výši 99 200 Kč vč. DPH. Také informovala o plánu údržby, kde je objednána 
údržba parku Sady 17. listopadu, k parčíku V Hájku a v parku u vrtule a v Záluží se kreslí projekt. 
Projekt k hřbitovu ještě není hotov. K dotacím proběhne 3. 6. 2013 schůzka s odbornou pracovnicí 
z AOPK. 

Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí informace k projektům na údržbu zeleně v městských 
parcích.  

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
6. Exkurze na měřicí stanici ČHMÚ v Brandýse n. Labem 
Předseda seznámil členy s výsledky exkurze, které se účastnili M. Iglo, Mgr. Tureček a dr. Petřík. 
Měřicí stanice eviduje PM10 a PAH. V příloze je fotodokumentace z exkurze. 
 
7. Informace o možnosti dotací na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nízkoemisní kotle 
Předseda informoval o možnostech od června t.r. získat podporu na výměnu kotlů a o přípravě článku 
do Zpravodaje města. 

Návrh usnesení: KŽP pověřuje svého předsedu podáním informace o kotlíkových dotacích 
a novém zákoně o ochraně ovzduší do Zpravodaje města Čelákovice. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
8. Nový zákon o ochraně ovzduší a regulační řády obcí 
Podle nového zákona o ochraně ovzduší (§ 8 odst. 4 a 5 zákona) je nutné regulační řád vytvořit jak na 
krajské, tak na místní (obecní) úrovni – bez rozlišení velikosti obce, tj. ve všech obcích. Tajemnice se 
informuje, zda takový řád je již k dispozici na krajské úrovni, abychom jej mohli využít při přípravě 
místního. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje informovat se o regulačním řádu na základě zákona o 
ochraně ovzduší. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
9. Bytový dům v Kostelní ulici 
Zastupitel a člen komise rozvoje p. Iglo informoval o plánované stavbě bytového domu v Kostelní ulici, 
která je v rozporu s ÚP. Předseda požádal tajemnici KŽP o zajištění podrobnějších podkladů na další 
schůzi, aby mohli členové posoudit vliv na vzrostlou zeleň v lokalitě. Jedná se o tyto podklady: 
1. Dendrologický průzkum stávajících vzrostlých dřevin včetně zhodnocení jejich další růstové 
perspektivy. 
2. Projekt zeleně. 
3. Zákres půdorysu stavby do katastrální mapy.  
4. Detail územního plánu lokality obsahující pozemky, na kterých má být vybudován bytový dům 
v Kostelní ulici. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje seznámit členy s podrobnou stavební specifikací stavby 
BD v Kostelní ulici. 

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
Další jednání KŽP proběhne 10. 6. 2013 od 18:00 hod. 
 
Jednání Komise pro životní prostředí bylo ukončeno v 20:30 hodin. 
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Příloha: Měřicí stanice AIM a čisté a znečištěné filtry v Brandýse n. L. z 16.4.2013. Foto P. Petřík se 
souhlasem provozovatele. 
 
 


