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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
RNDr. P. – upozornil na špatnou kvalitu ovzduší v okolí společnosti TOS – Met slévárna, a.s. v Čelákovicích. 
Jaké kroky město učinilo k tomu, aby naplnilo usnesení č. 10.4.3, 10.4.4 a 10.4.5 z RM č. 13/2016 ze dne 
24. 5. 2016? 
Starosta – klíčem k tomuto je Středočeský kraj, který je státním orgánem pro tzv. integrované povolení. Ten 
vede veškerá správní řízení, která se týkají povolovacích procesů na vypouštění pro TOS – Met slévárnu, 
a. s.  S Mgr. Skalickým jsme absolvovali na Středočeském kraji v září jednání, kdy TOS – Met slévárna, a.s. 
požádal o úpravu limitů, o úpravu monitoringu jak hluku, tak podzemních vod. Razantně jsme proti tomuto 
vystoupili. TOS – Met slévárna, a.s. o ničem takovém město neinformoval. Vzniklo to až na základě diskuse 
se Středočeským krajem. Přihlásili jsme se do správního řízení a poměrně dost věcí jsme tam obhájili. 
Snažíme se o maximální omezení a sešněrování fungování TOS – Met slévárny, a.s. Proběhlo měření na 
území města, které zajišťoval Středočeský kraj, vyhodnocení je na webu města. Udělali jsme k tomu ještě 
oponentskou zprávu ze Státního zdravotního ústavu, se sídlem v Ostravě, která je taktéž na webu města. 
Mgr. Skalický – měření proběhlo v lokalitě u MŠ Komenského. My jsme nebyli ti, kdo místo určoval, ČHMÚ si 
to určil sám. Byl sledován nejen spad z případné TOS – Met slévárny, a.s., ale i zátěž dopravy a samozřejmě 
lokálních topenišť. Měření probíhalo téměř celý rok a výsledky řekly to, že Čelákovice spadají, co se týká 
kvality ovzduší, do průměru měst podobné velikosti a podobného umístění. Oba posudky, jak ČHMÚ, tak 
Státního zdravotního ústavu se shodly, že hlavní zátěž tvoří lokální topeniště. Budou chodit kontroly, je 
potřeba, aby lidé byli disciplinovaní. Žádný jiný výrazný zdroj nebyl zachycen. 
Konstatoval, že komunikace s TOS – Met slévárnou, a.s. je velmi náročná, neboť pro ně město není partnerem. 
Nemůžeme po nich chtít nic, všechno je to otázka Středočeského kraje.  
RNDr. P. – Zavázali jste se, že budete s TOS – Met slévárnou, a.s. jednat o instalaci kontinuálního 
monitorovacího systému ve všech výduších s filtračním zařízením a dalších zařízeních. Domnívám se, že 
v této věci možnosti města jsou a můžete v tom jednat bez ohledu na Středočeský kraj. Zajímali by mě 
výsledky z jednání, protože zatím jsou velice kusé. Chtěl bych vědět něco přímo písemně, abych s tím mohl 
pracovat dál. 
Starosta – doplnil, že měření zajišťoval Středočeský kraj prostřednictví ČHMÚ a místo měření vybrali odborníci 
z ČHMÚ. Konstatoval, že by byl rád, kdyby se podařilo sem měřící stanici znovu umístit. 
 
Paní B. – problémy v ulici Jana Zacha v Čelákovicích. Tato komunikace je často používána jako propojka mezi 
ulicemi Mochovská a Rooseveltova. Ulice tomu není uzpůsobena a je velmi často využívána nákladní 
dopravou. Průzkum po dobu jednoho týdne prokázal, že ji využívá až 200 vozidel denně, především 
v odpoledních hodinách. Podíl těžké dopravy je přes 13 %. Po vybudování obchvatu ústící z Krátké Linvy na 
Mochovskou, je ulice Jana Zacha na prvním místě pro všechny automobily a jediná v okolí pro nákladní 
dopravu, která bude vyvedena z centra obchvatem. Je zřejmé, že problém ulice se jen zhorší. Jaký je výhled 
do budoucnosti? Zrušíte nákladní dopravu v této ulici? Snížíte rychlost? Prosadíte do územního plánu 
vybudovat spojnici mezi Mochovskou a Rooseveltovou ulicí za novým hřbitovem? Studie ji považuje za řešení 
pro zklidnění dopravy v ulici Jana Zacha. 
Paní K. – bude se ještě dál ta studie a záležitosti týkající se územního plánu, projednávat s občany? Zda je to 
skutečně stále plánováno? Jaká jsou případná navrhovaná řešení, pokud by tam nevznikla žádná taková 
komunikace?  
Míst I – ve zpracované Koncepci mobility města Čelákovice jsme ulici Jana Zacha věnovali zvláštní pozornost. 
Vycházeli jsme jednak z petice, která byla projednávána veřejně zde v Kulturním domě v listopadu 2018 a na 
základě tohoto veřejného projednání vůbec nebyla Koncepce mobility zpracována, tím že se podařilo městu 
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získat dotaci v rámci Operačního programu – zaměstnanost a se zpracovatelským týmem původně ulice Jana 
Zacha vůbec nebyla zahrnuta do řešení Koncepce mobility města Čelákovice, ale z hlediska připomínek jsme 
se rozhodli jí věnovat pozornost. 
Situace v této ulici ukazuje, jaká nákladní doprava tam je. Zatížení je tam enormní díky dvěma stavbám, což 
je železnice a optimalizace trati; a stavba v Jiřině. Nebudu říkat, že se to v příštím roce zlepší. Začnou práce 
na železničním náspu a nákladní doprava v tomto úseku bude intenzivní a silná. 
S ohledem na současnou situaci nyní není plánován zákaz nákladní dopravy do této ulice. V řadě dokumentů 
je tato ulice vedena jako zásobovací trasa pro tyto stavby odborem dopravy. To, co je realizovatelné rychle a 
v příštím roce je to uskutečnitelné, je plánované snížení rychlosti na 30 km/hod. 
Co se týká územního plánu, to je výhled na dlouhou dobu dopředu. 15. 12. 2020 máme jednání o postupu 
zpracování ÚP, kde budeme vypořádávat všechny připomínky a námitky, abychom předložili ZM nějaký návrh 
řešení. V této souvislosti podotýkám, že v Koncepci mobility města Čelákovice, že to není považováno, ta 
spojnice Mochovská-Rooseveltova, za úplně efektivní řešení, ale v rámci veřejného projednání to bylo 
uplatněno, že i ZM se tímto bude zabývat a občané budou mít možnost se k tomuto vyjádřit, protože nás čeká 
tzv. opakované veřejné projednání návrhu ÚP, které proběhne v roce 2021 a to už bude věnováno pouze těm 
připomínkám, námitkám a stanoviskům (konfliktním bodům), které byly uplatněny v prvním veřejném 
projednání ÚP. Už není možné přidávat další podněty. Ale tento podnět, problém tam určitě řešen bude. 30 
dní před projednáním ÚP bude datum zveřejněn na úřední desce, na webu, na facebooku města, ve Zpravodaji 
města Čelákovice. 
Starosta – vysvětlil postup zatížení nákladní dopravy v této lokalitě.  
K obchvatu města Čelákovice doplnil, že jednal s některými vlastníky půdy, aby se zjistilo, jaké jsou nálady na 
případné napojení Mochovské a Rooseveltovy ulice a vypadá to, že nejreálnější variantou by bylo vést to 
z Bílého vrchu směrem k pískovně Cucovna. Nese to s sebou dlouhodobý proces. Vytypovaný koridor nějaký 
máme. 
 
Bc. P. – kdy se bude stavět kanalizace v kolonce?  Za pět let, co sem chodím, jsem slyšela spoustu slibů, 
příslibů. Dnes bych ráda odešla s konkrétním termínem, který jste mi, pane starosto, přislíbil na internetové 
diskusi. Nikde jsem nenašla, že by se o tomto jednalo. V jakém je to stádiu? Bude nějaké jednání s občany?  
Starosta – 4. 12. 2020 jsme obdrželi nabídku projekčních činností na vodovodní a kanalizační přípojky 
v Dělnických domcích.  Tuto nabídku 8. 12. 2020 projednala RM a dnes se o tom můžeme bavit. Dostal jsem 
od RM za úkol oslovit všechny vlastníky nemovitostí v Dělnických domcích s tím, že jsme se na RM domluvili, 
že jsme připraveni jako město přispět na tvorbu projektových dokumentací, s tím, že podle této nabídky mám 
od projektanta, který zpracovával PD na vodovod a kanalizaci v Záluží, nabídkovou cenu bez DPH za 12 tis. 
Kč na kus. Tzn. 12 tis. Kč na projekt vodovodní přípojky a 12 tis. Kč na projekt kanalizační přípojky, včetně 
projednání Inženýrské činnosti, výkazu výměr atd. Stejně, jako pro občany Záluží. S tím že město Čelákovice 
je připraveno se podílet, resp. nabídnout spoluúčast majitelům nemovitostí v Dělnických domcích ve výši 5 tis. 
Kč na přípojku. Je tam podmínka, že si musí přípojku vyprojektovat min. 80 % všech vlastníků, aby to dávalo 
aspoň trochu ekonomický smysl. V nejbližší době oslovím dopisem všechny vlastníky nemovitostí s touto 
nabídkou od města, v kopii bude samozřejmě i tato nabídka projekčních prací od projektanta a budu očekávat 
nějakou zpětnou vazbu, řekněme do konce ledna 2021, abychom zjistili, jaký je skutečný zájem přípojky 
vyprojektovat a realizovat, a pokud se takto domluvíme, připravíme smlouvu jako to bylo se Zálužím, uzavřou 
se smlouvy, začnou se projektovat přípojky a dělat tzv. územní souhlasy, tj. inženýrská činnost + stavební 
povolení. Nabídku od města nemusí někdo využít. Pokud si to bude chtít někdo nechat vyprojektovat sám, je 
to samozřejmě možné. Tohle je pouze jedna z možností. 
Bc. P. – proč je tam ta povinnost 80 %? Víme už nyní, kolik lidí by do těchto přípojek šlo ihned a kolik se 
vyjádřilo, že by se buď připojili postupně nebo že potřebují ještě našetřit nějaké peníze, nějak si to promyslet. 
Je tam i skupina lidí, kteří se nechtějí připojit vůbec. Přimlouvám se, aby těch 80 % nebylo závazným faktorem. 
Starosta – v Záluží je povinnost se připojit 96 % všech nemovitostí. Uvidíme, jaká bude zpětná vazba a podle 
toho můžeme případně postupovat dál. Musíme brát v potaz to, že ten investiční náklad do projektu se 
pohybuje v rozmezí 8-10 mil. Kč. A pokud se májí napojit pouze čtyři nemovitosti, tak jaká je pak ekonomika 
a efektivnost této investice?! Jestli pak není levnější ať si všichni udělají septiky, které se budou vyvážet a 
bude to mnohem levnější. Musíme brát v potaz efektivitu vynaložené investice. 
Bc. P. – v Záluží se dělala všude tlaková kanalizace? 
Starosta – u všech domů ne, je tam i gravitační kanalizace. 
Bc. P. – je možné, než odešlete všem vlastníkům nemovitostí dopisy s nabídkou nebo až potom, uspořádat 
setkání s občany? Mnoho lidí tlakové kanalizaci nevěří a bylo možné lidem vysvětlit, udělat nějakou prezentaci, 
aby měli představu i co se týče např. nákladů na čerpadlo. Více to lidem přiblížit. 
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Starosta – v tuto chvíli nemůžu nic slíbit. Pokud to protiepidemická nařízení dovolí, určitě se setkání nebráním. 
Můžeme se setkat i za účasti provozovatele, který je k tomuto nejkompetentnější, aby vysvětlil, jak co všechno 
funguje. Tlaková kanalizace bez problémů funguje v několika částech města, takže zkušenosti jsou. 
Bc. P. – nabízím svou spolupráci, pokud by se setkání mělo konat. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 9. 12. 2020 
 


