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ZÁPIS Č. 26 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9. 9. 2013 

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

Melichar, J. Sedmihradská, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  Ing. J. Š., Mgr. I. T. 
Omluveni:  Ing. V. Jarolímová, Mgr. M. Skalický  
 
Program jednání: 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ  
3. Jednání s TOS-MET slévárna, a.s. a proběhlé žádosti o změnu IPPC   
4. Environmentální výchova a vzdělávání v Čelákovicích – připravované akce 
5. Ideová příprava na podávání projektů z výzev OPŽP  
6. Kácení dřevin a obnova zeleně v Čelákovicích  
7. MA21 v Čelákovicích 
8. Místní šetření k hlášení znečištění toku 
9. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Káraný - Hrbáčkovy tůně 
10. Věž operátora GSM 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 h. do 20:05 v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 

Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 20. 8. 2013 a doplněn 5. 9. 2013. Zasedání 
10. 6. bylo neusnášeníschopné, a proto z něj byl pořízen pouze záznam na vědomí RM. Závěry 
ze záznamu jsou součástí tohoto zápisu ke zveřejnění. Předseda přivítal hosty a uvedl, že 
přizvaný zastupce TOS-MET slévarna a.s. účast na KŽP odvolal, a navrhnul doplnit bod 
programu k věži operátora GSM. Předseda poté vyzval ke schválení programu. 

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

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, novinky z OŽP MěÚ 
Vedoucí OŽP informovala o: 

 mimořádném veterinárním opatření k zamezení šíření varriozy včel ve Středočeském kraji. 
 provedeném ošetření sakur v ulici na Švihově a dvou lip v ulici Křižíkova podle doporučení 

ing. Červinkou. 
 o žádosti p. M. v ul. Zeyerova u č.p. 1474. Strom roste v těsné blízkosti byt. domu a zakrývá 

korunou 2. podlaží. Ing Červinka prověřil a doporučil smýcení.  
 udělení certifikátu k environmentálnímu vyúčtování za ro 2012.  
 o skutečnosti, že došlo k poklesu výběru tříděného odpadu, kdy průměr v Čelákovicích na 

jednoho občana je 39 kg, ale ve Středočeském kraji činí 41 kg. Pro účely posouzení příčin se 
shodli členové KŽP na potřebě získání poznatků z jiných měst, např. z Mladé Boleslavi, kde 
mají propracovaný systém zapojení občanů do třídění.  

 o změněném sazebníku a.s. EKO-KOM. 
 přípravě regulačního řádu Středočeského kraje, který má vzniknout na základě nového 

zákona o ochraně ovzduší. Podle informací tento teprve vzniká a předseda se obrátí na OOO 
KÚSK s žádostí o participaci. 
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Dále předložila dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) na záměr V415 Čechy Střed-Chodov – 
zdvojení stávajícího vedení 400kV. Členové komise byli seznámeni s vyjádřením města č. 5/2013, 
ve kterém Město požaduje prověřit vliv zvýšení napětí na zdravotní stav obyvatel. Zjistili, že na k. 
ú. Čelákovic ochranné pásmo nezasahuje do lidských obydlí ani biologicky cenných území. 
 Předseda KŽP zaslal na OŽP návrh na možnost ošetření některý z vybraných stromů 

v majetku Města: zkušeným arboristou zdarma (není zahrnut odvoz větví) a nabídnul pomoc 
s propagací podobně jako v minulém roce, kdy byla takto ošetřena památná lípa u kostela (viz 
www.zdravestromy.cz). 

 Dále uvedl, že jednal s předsedou Bezpečnostní komise o problematice čistoty a veřejného 
pořádku ve městě a regulaci hazardu a bude to součástí jednání BZK. 

 M. Iglo informoval o proběhlé schůzce s investorem BD v Kostelní ulici a o připravované 
památkové zóně. Zároveň zmínil petici proti hluku z provozoven v Kostelní a Masarykovy ul. a 
neuspokojivý stav některých dětských hřišť (Duhové hřiště). 

 Ing. Žák doporučil odměňovat práci pracovníků MP a TS podle stavu pořádku ve městě.  
 Host Mgr. T. informoval o problematice azbestu v budovách města a poskytne předsedovi 

bližší podklady. 
 

3. Pokračování spolupráce s podnikem TOS-MET slévárna, a. s. 
Předseda uvedl bod přijatým usnesením 7.2/KŽP 21: KŽP bere na vědomí informace o přípravných 
pracích podniku TOS-MET slévárna, a. s. na výběrové řízení na zhotovitele suchých filtrů (odlučovačů 
prachu ze slévarenského provozu) a navrhuje sjednání schůzky s vedením podniku na březen 2013 
s cílem projednat úkoly stanovené na schůzce 4. 10. 2012. Kvůli důvodům uvedených v předchozích 
zápisech došlo k přeložení plánované schůzky. Předseda navrhnul pokračování jednání s vedením 
podniku a hledat možná řešení pro zlepšení ovzduší v okolí slévarny. K jednání byla přizvána 
generální ředitelka Mgr. D. V. a p. P. B. Vzhledem k jejich časové zaneprázdněnosti bylo dohodnuto, 
že se setkají osobně následující den s členy KŽP (předseda, p. Iglo a ing. Žák) a tajemnicí KŽP. 
Předseda dále navázal na říjnovou schůzku a připomněl její závěry: 
 

 TOS-MET bude průběžně informovat vedení města Čelákovice o plánovaných investicích 
ohledně zlepšení životního prostředí. 

 Vedení podniku předloží KŽP projekty podané na OPŽP a SFŽP. 
 Vedení města poté, co obdrží oficiální stížnost od podniku, prošetří údajné zanedbání na 

Stavebním odboru MěÚ Čelákovice a podá podniku zprávu. 
 KŽP a zástupci podniku se sejdou nad podklady ke společné schůzce a závěry z exkurze 

projedná KŽP na nejbližším zasedání. 
 
Padnul požadavek, aby se podnik spolupodílel na měření prašnosti ovzduší v jejich areálu. Také byla 
vyslovena žádost na účast k besedě s občany o kvalitě ovzduší. Byl zmíněn požadavek na průběžnou 
analytickou kontrolu včetně kontroly na přítomnosti radioaktivity, což je již běžná praxe u vybraných 
moderních slévaren. 
V rámci tohoto bodu bylo projednána také vyjádření města č. 2/2013 resp. 7/2013 k oznámení o 
zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 5. resp. 6. změny IP pro zařízení „Slévárna 
šedé a tvárné litiny spol. TOS-MET slévárna a.s.“. Jedná se o záměry, které by měly omezit prašnost.  
 
4. Environmentální výchova a vzdělávání (EVVO) v Čelákovicících  
Předseda seznámil přítomné s různými akcemi probíhajícími v rámci EVVO v Čelákovicích, kdy 
aktivity většinou vycházejí od pár jedinců, a doporučil jejich zviditelnění, vzájemné propojení a 
podporu města (zejm. aktivity MDDM – různé zájmové kroužky, školy – výtvarné i vědomostní 
soutěže, výstavy, o.s. apod.). Po vzájemné diskuzi se členové shodli na uspořádání ekologické 
konference pro střední školy s tím, že do další KŽP každý člen komise předloží náměty k zaměření 
konference např.: odpady a třídění, čistota ovzduší, příroda a zeleň v Čelákovicích, územní plán a 
zeleň apod. s cílem zvýšit aktivitu mládeže v této oblasti. V této souvislosti bude nutné požádat o 
pomoc vedení města, aby oslovilo ředitele příslušných škol k nápomoci KŽP z hlediska organizace 
konference a finančně zajistilo celý projekt. V rámci EVVO by mohlo proběhnout i avizované řezbářské 
sympozium či výstava o čelákovické přírodě v MěM. V MěM nyní probíhá výstava pod názvem Vývoj 
městské krajiny a proběhnou i besedy s odborníky na téma územního plánování. Předseda informoval 
o akci Ukliďme svět – Ukliďme Čelákovice, která proběhne 27. 10. 2013 ve spolupráci s Městem 
Čelákovice, TS Čelákovice, JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR – středisko Čelákovice a organizuje jí 
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dr. Petřík a ing. P. J. Plánována je také beseda s občany o kvalitě ovzduší a vycházka za památnými 
stromy Čelákovic (iniciativa předsedy). 
 
5. Ideová příprava na podávání projektů z výzev OPŽP 
Mgr. Melichar přednesl návrhy na čerpání z projektů OPŽP. V rámci těchto výzev máme možnost 
čerpat z PO 6.2 Podpora biodiverzity, 6.3 Obnova krajinných struktur a 6.4 Optimalizace vodního 
režimu krajiny. V rámci 6.3 lze žádat o finance na péči o památné stromy. V PO 6.5. je vyčlěněno 300 
mil. Kč na regeneraci urbanizované krajiny, v rámci níž by mohl být zřízen zelený pás kolem města. 
Členové se shodli na nutnosti dořešit majetkové poměry a mít vyčleněné pozemky v souladu s ÚP. 
Mgr. Melichar upozornil, že výzvy běží do konce listopadu a je tedy nutné jednat rychle jinak 
propadáme v pořadníku uchazečů. 
 
6. Kácení dřevin a obnova zeleně 

 Členové komise byli seznámeni s kompletními projekty (studiemi) k dotaci z OPŽP na obnovu 
vybraných parků. Celkem bylo prošetřeno 579 stromů, 78 ks solitérních keřů a 62 keřových 
skupin a navrženo k pokácení 188 ks dřevin (232 kmenů) a 179 k ošetření.  

 Navržené stromy ke kácení byly posouzeny Mgr. Molíkovou z AOPK ČR. Jedná se většinou o 
buď zcela suché, usychající a návrhy ke kácení jsou z důvodu nevyhovujícího zdravotního 
stavu, nevhodného umístění či snížené nebo žádné vitality. Členové kritizovali malou 
komunikaci OŽP s KŽP a odmítli doporučit seznam stromů ke kácení bez předchozí podrobné 
konzultace. 

 Předseda prostudoval návrhy zaslané k žádostem o dotace: studie jsou zpracovány pečlivě a 
návrhy na obnovu jsou spíše přísnější. Při následném kácení doporučil, aby bylo 
komunikováno s KŽP a aby byla prováděna pečlivá kontrola nakládání se dřevem ze 
skácených stromů. Odkázal na doporučení komise týkající se zeleně. Do plánu výsadeb 
nedoporučil smrky ztepilé, které nejsou pro tuto oblast vhodné. Místo doporučeného frézování 
kořenů by se dalo alespoň u některých stromů využít levnější injektáž dřevokaznou houbou 
(pokus probíhá v Zachově ul.). Požádal o zaslání zákresů i v digitální podobě pro potřeby 
generelu zeleně.Dále komentoval jednotlivé lokality. 

 Alej u hřbitova – co nejvíce akátů zachovat, aby se nenarušila celistvost aleje. (Ing. Červinka 
odmítl jakýkoliv zásah do aleje.) Jako oprávněný se mu jeví kácení jen u pár jedinců (např. 
H88). Na obnovu využít vybrané akáty z blízkého náletu dřevin. Pokud je strom jen esteticky 
nevzhledný, není to ještě důvod ke kácení (skupinka habrů, kterou lze různě tvarovat). 
V žádném případě nekácet akát, který patří k jedněm z největších ve městě (H142, za 
hřbitovní zdí). 

 Park Rooseveltova – chybí fotodokumetace k R31.  
 Jaselská – borovice by bylo možné prořezat, aby si nestínily. Pro výsadby v ulici by byly 

vhodné ovocné stromy (dochované zbytky odkazují na tradici). Jakékoliv výsadby a 
manipulace s dřevinami vždy musí být projednány s tamními obyvateli! 

 Park Kovohutě – je nutné pamatovat na zvýšený projev vandalismu. Záhony doporučuji 
směřovat do ulice. 

 LumpaPark – je nutné si uvědomit, že se jedná již o značně přírodní oblast (součást 
nadregionálního biokoridoru). Proto předseda doporučil využít výmladnosti vrb a pouze 
seřezat proschlé koruny (L68-L72). Ze stejného důvodu doporučil vysazovat pouze původní 
dřeviny. Před kácením jabloně L61 dojednat s KČT přeznačení tur. značky.  

 Park Záluží – vrba bílá Z58 je vitální a je možné ji pouze ořezat. 
 

Návrh usnesení: KŽP souhlasí s předloženými projekty za předpokladu zakomponování 
připomínek, jejichž zasláním na OŽP pověřuje svého předsedu.  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
Předseda zmínil další návrhy na výsadby a ošetření dřevin (naproti Fermata, Alej prvňáčků,  Sady 17. 
listopadu). Tajemnice uvedla, že z prostředků města by mohl být pravděpodobně realizován parčík 
naproti Fermatě a Alej prvňáčků nemá dořešené vlastnické poměry. 

 
Předseda si vyžádal rozhodnutí a dokumentaci ke kácení (7 topolů u náhonu a vrby u Sadů 17. 
listopadu).  
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Kácení topolů u náhonu 
Bylo vydáno pravomocné rozhodnutí postavené na závěrech z místního šetření, kterého se účastnili 
pracovníci Povodí Labe, s.p., starosta Města a vedoucí OŽP. (Řízení bylo zahájeno 29.5.2013, 
přičemž osloven starostou byl předseda KŽP až den před konáním místního šetření 10.7.2013, 
kterého se však nemohl účastnit z důvodu pracovní vytíženosti.) PLA získal povolení na základě 
údajných stížností občanů Čelákovic na skácení 7 ks topolů u náhonu Labe v Čelákovicích. Předseda 
uvedl, že je toto zbytečně radikální zásah do významného krajinného prvku, nehledě na časté záplavy 
v této oblasti, které by mohly stromy nezpevněné břehy nevratně narušit. Obytný dům by mohl svým 
pádem ohrozit pouze jeden strom, který by bylo možné ošetřit korunovou redukcí. Podobně by šlo tak 
postupovat i v případě dalších topolů, které nevykazují žádné výraznější známky senescence a nikoho 
neohrožují. Předložil text petice na jejich záchranu.  
 
Pokácení vrby u parku Sady 17. listopadu 
V případě staré vrby bylo i přes doporučení předsedy KŽP dřevo rozebráno, ačkoliv mohlo být využito 
pro dřevořezbářské sympozium. 
 

Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí Petici občanů za změnu rozhodnutí ve věci kácení 
vzrostlých topolů u náhonu Labe. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 
 

 
7. MA21 v Čelákovicích 
M. Iglo informoval, že ve dnech 13 až 14. září se koná v Lázních Toušeň seminář MAS Střední Polabí 
o.s. 
 
8. Místní šetření k hlášení znečištění toku 
Předseda si vyžádal protokol z jednání 29. 8. 2013 na MěÚ Čelákovice svolaného vodoprávním 
dozorem k hlášení pí A. B., že „…8. 7. 2013 zaznamenala velice silný zápach z Jiřinského potoka a 
černou páchnoucí vodu, která vytvářela hustou pěnu a na hladině se objevily uhynulé ryby.“ 
V protokolu je uvedeno mj., že provozovatel nedalekého polního hnojiště musí doložit do konce září 
2013 potřebná potvrzení a zabezpečit záchytnou odpadní jímku do konce října 2013. 
 
9. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Káraný - Hrbáčkovy tůně 
Ing. Červinka si prostudoval návrh předložený KÚSK a kritizoval nedostatečnou ochranu tůní. 
Požaduje zařazení obou Arazimových tůní, Poltruby, Karasí, Labíčko a dalších. Předseda doporučil, 
aby se Město na tyto body odvolalo. Tento návrh bude projednán za komisi na příštím jednání. 
 
10. Věž operátora GSM 
Základnová stanice GSM operátora byla vystavena asi 60 m od MŠ Přístavní. Žádost na ZM byla 
projednána zastupitelstvem města již 4. 8. 2008, když vydalo nesouhlasné stanovisko k její realizaci. 
Dvě další zamítavá stanoviska Město zaslalo na Krajský úřad. Krajský úřad následně vyvolal místní 
šetření v září 2011, kterého se za Město nikdo neúčastnil. Dne 25. 4. 2013 se obrátil předseda KŽP na 
MS I a starostu o vysvětlení. Starosta uvedl, že stavba získala veškeré povolení. Předseda si od něj 
vyžádá poskytnutí výsledků měření EMP (elektro magnetického  pole) a porovnání těchto 
naměřených  hodnot s  vypočtenými  v projektové dokumentaci základnové stanice. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje požadovat kontrolní měření na intenzitu 
elektromagnetického pole v okolí stožáru GSM operátora v blízkosti obydlí a v prostorách 
MŠ Přístavní. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
Další řádné jednání KŽP proběhne 14. 10. 2013 od 18:00 hod. 


