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ZÁPIS Č. 27 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

14. 10. 2013 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. Z. Červinka, M. L. Iglo, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  Ing. P. Chalupa, P. J. (MO ČRS), PhDr. Z. Tichá  
Omluveni:  Ing. V. Jarolímová, Mgr. et Mgr. R. Melichar, J. Sedmihradská 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené Radou města, novinky z OŽP MěÚ 
3. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Káraný–Hrbáčkovy tůně 
4. Návrh na zřízení PUMP TRACKu v Sedlčánkách 
5. Příprava na jednání s dalšími průmyslovými podniky a sledování kvality ovzduší 
6. Místní agenda 21 v Čelákovicích 
7. Oznámení záměru "Čerpací stanice Průmyslová zóna Cihelna Čelákovice" v k.ú. Záluží u Čelákovic 
8. Plán čerpání rozpočtu města na rok 2014 v oblasti ochrany životního prostředí  
 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 h. do 20:00 v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 

Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 8. 10. 2013. Předseda přivítal hosty a uvedl, že 
rezignoval na funkci člen komise Mgr. Skalický. Zároveň se rozhodl z pracovních důvodů 
rezignovat i Ing. P. Chalupa. Oběma členům poděkoval předseda za spolupráci. Předseda poté 
vyzval ke schválení programu. 

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

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené Radou města, novinky z OŽP MěÚ 
Vedoucí OŽP informovala o úkolech uložených RM komisi a předseda následně formuloval usnesení: 

 Na základě havarijního stavu jsou navrženy 2 akáty ke smýcení v parku U Hájku. Stromy 
ohrožují okolí a mají sníženou vitalitu. 

Návrh usnesení: Na základě znaleckého posudku č. 10-4/2013 ze dne 2. 8. 2013 doporučuje 
KŽP skácení dvou ks trnovníku akátu, které rostou v náklonu nad komunikaci a RD v parku 
U Hájku  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 Vedoucí OŽP předložila předsedovi doplněný seznam suchých stromů s žádostí o vyjádření, 

zda KŽP souhlasí s jejich smýcením. Bylo upozorněno, že stromy je nutné posoudit, zda 
nejsou doupné a nevyskytují se na (v) nich chránění živočichové. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje ke skácení suché stromy dle seznamu předloženého OŽP 
MěÚ poté, co budou posouzeny z hlediska doupnosti a výskytu chráněných živočichů 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

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

korunou 2. podlaží. Ing Červinka prověřil a doporučil smýcení. Vznikla diskuse o tom, zda na 
základě uděleného povolení se nebudou množit žádosti o smýcení v podobných případech, 
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ale v tomto případě se jedná o živelnou výsadbu nevhodně umístěnou před okny BD, kde by 
měl vlastník pozemku žádosti vyhovět. V ostatních případech, zvlášť, když se jedná o 
výsadbu provedenou péčí města, by vlastník měl trvat na zachování příp. úpravě vzrostlé 
zeleně. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje ke skácení strom rostoucí v ul. Zeyerovou u č.p. 1474, 
protože se jedná o živelnou výsadbu bránící přístupu světla do bytového domu. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
 Dále informovala o vývoji žádosti na měření elektromagnetického pole GSM Stanice u MŠ 

Přístavní. Je nutné, aby za komisi byl přítomen její zástupce, ale podle vedoucí OŽP nevíme, 
jak na její žádost zareaguje provozovatel a kdy bude měření provádět. Také může doložit již 
provedené měření z jiné základnové stanice stejných parametrů. 

 Ve věci polního hnojiště nejsou žádné nové okolnosti.  
 O tom, že byly poptány kosterní výsadby naproti Fermatě v souladu s doporučením KŽP. 

Členové nedoporučili výsadby alergenních bříz. 
 O předání stížnosti na ČEZ směřující na břízy zasahující do elektr. vedení v ulici Kostelní. 
 O schváleném výběrovém řízení na dětské hřiště v ulici Na stráni. 
 O úpravách webových stránek na téma životní prostředí navržených předsedou a p. Iglem 

(uhlíková stopa, neplatné odkazy apod.). 
 

3. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Káraný–Hrbáčkovy tůně 
K tomuto bodu byl pozván člen MO Českého rybářského svazu p. J., který informoval o hospodaření 
místních rybářů na tůních. Jejich činnost je v souladu se zákonem a drobné nedostatky se řeší 
dohodou (např. kosení rákosin). Uvedl, že pro rybáře je spadlé dřevo do vody nežádoucí a vhodné by 
bylo částečné odbahnění tůní. 
 
Předseda navázal s upřesněním údajů o existujících PR Lipovka a PR Hrbáčkovy tůně, které rozšiřuje 
EVL Káraný-Hrbáčkovy tůně. Nejcennější biotopy jsou bezesporu tůně a mrtvá ramena s navazující 
vodní a litorální vegetací a vlhkými loukami. Podle Plánu péče o navrženou rezervaci o tzv. Olivovy 
tůně (Pivničková & Švátora 1998) je v nich jen ichtyofauna zastoupena 27 druhy, bylo zde 
zaznamenáno 68 druhů ptáků (mj. chřástal vodní), žije zde bohatá populace plazů a obojživelníků mj. 
s blatnicí skvrnitou a řada vzácných bezobratlých vázaných na vodní prostředí. Předložený návrh na 
vyhlášení PR však neobsahuje všechny evidované tůně, a proto komise navrhla jeho rozšíření.  
 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje rozšířit návrh na vyhlášení ZCHÚ Káraný–Hrbáčkovy tůně 
o parc. č. 481/2 (Arazimova tůň), parc. č. 728 (Černá tůň), parc. č. 720/1 (Poltruba), parc. č. 
716 (Procházková tůň), parc. č. 727/1 (Mansfeldova tůň), 445/1 (Hrad), parc. č. 886/13 
(Labíčko), parc. č. 886/1 (Kouty) a parc. č. 284/1 (Fořtovka) a dále o okolní luční a litorální 
porosty (zejm. parc. č. 437 – část, 440/5 – část, 440/8, 444/6 – část, 444/7, 444/10, 444/12 – 
část, 444/13 – část, 444/14 – část, 618/2, 711/1, 715, 717, 718/1 a 727/3). Důvodem je 
nesporná a mnohokrát dokladovaná vysoká přírodovědná hodnota tůní, mokřadních a 
vlhkých luk, navázaných na hlavní tok Labe a mapujících bývalý labský meandr. KŽP 
doporučuje při jejich péči postupovat podle plánu péče o zvláště chráněné území – Přírodní 
rezervaci Káraný–Hrbáčkovy tůně (Návrh na vyhlášení) 2013–2022, který mj. počítá i 
s šetrným odstraňováním sedimentů a prosvětlením břehů od náletových porostů za 
odborné asistence. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
4. Návrh na zřízení PUMP TRACKu v Sedlčánkách 
Vedoucí OŽP předložila ideový návrh projektu OV v Sedlčánkách a zdůraznila, že navržený pozemek 
se nachází v záplavovém území Labe, podle informací stavebního úřadu by bylo nutné zahájit Územní 
řízení, protože pozemek není určen k rekreaci a dále, že zde byla v minulosti zřízena na náklady 
města louka, která by byla po realizaci návrhu poničena. M. Iglo informoval o tom, že bylo 
projednáváno na komisi rozvoje. 

Návrh usnesení: KŽP bere na vědomí návrh Osadního výboru v Sedlčánkách na zřízení 
PUMP TRACKu a doporučuje ke zřízení tohoto záměru najít jinou plochu, která se nachází 
mimo záplavové území.  
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat. 

 
5. Příprava na jednání s dalšími průmyslovými podniky a sledování kvality ovzduší 
Byla diskutována doporučení komise z 30. 1. 2013 k monitoringu kvality ozvduší, přičemž předseda 
upozornil, že nebylo RM dosud vzato na vědomí. Předseda v návaznosti na ně informoval o rozhovoru 
s vedoucí Odboru ochrany ovzduší KÚSK na téma přípravy regulačního řádu Středočeského kraje, 
který má vzniknout na základě nového zákona o ochraně ovzduší. OOO KÚSK vítá nabídku o 
participaci na přípravě a začátkem nového roku se jim máme ozvat.  
V této souvislosti členové upozornili, že v nadcházejících měsících za inverzního počasi bude žádoucí 
zajistit pravidelné sledování předpovědí smogových situací a upozornit na možné zdravotní důsledky 
občany zvláště pak ve školách a předškolních zařízeních. V této souvislosti bude vhodné upozornit 
pořadatele Večerního běhu městem – Memoriálu R. Vichery na nevhodný termín spojený v posledních 
letech se zvýšeným smogovým spadem. 
Ing. Žák informoval o chystané spolupráci s dalším prům. podnikem.  
Diskutovány byly plánované akce k ochraně ovzduší, havarijní a krizový plán města. 
 
6. Místní agenda 21 v Čelákovicích 
Člen komise zastupitel M. Iglo upozornil na skutečnost, že MA21 je nástrojem udržitelného rozvoje. 
V rámci Jednotné sady indikátorů udržitelného rozvoje stanovených Evropskou komisí jsou m.j. 
stanoveny indikátory A.2 Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu, A.5 Kvalita místního 
ovzduší, B.8 Hluk, B.9 Udržitelné využívání půdy a B.10 Ekologická stopa města. MA21 s přihlédnutím 
ke zmíněným indikátorům je náplní komise životního prostředí a jelikož komise RM pro MA21 je 
zrušena, lze plnění kritérií uskutečňovat prostřednictvím komise pro životní prostředí. 
 
7. Oznámení záměru "Čerpací stanice Průmyslová zóna Cihelna Čelákovice" v k.ú. Záluží u Čelákovic 
Předseda uvedl, že komise v lednu minulého roku tento záměr doporučila podrobit zjišťovacímu řízení 
EIA (viz doporučení KŽP č. 5/13) podle přílohy 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí. Pokud by se uvedla do provozu, byla by to na našem k.ú. už třetí stanice pohonných 
hmot. Dodal, že v předložené studii přístupné na www.cenia.cz se v areálu plánované SPH udává 
nález rostliny Malva pusilla, což je podle nejnovějšího seznamu kriticky ohrožený druh květeny ČR (viz 
Grulich V. ,2012, Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. – Preslia 84: 631–
645.) Ve studii na to není ale dále poukázáno, jak tento druh ochránit. Členové se dále shodli, že 
záměr je v souladu s plánovanými aktivitami v tomto místě a ze strany komise ho nemůže KŽP ani 
více ovlivnit, a proto nebude vznášet žádné další námitky. 

8. Plán čerpání rozpočtu města na rok 2014 v oblasti ochrany životního prostředí  
Vedoucí OŽP informovala o rezervovaných položkách na EVVO a měření kvality ozvduší. 
 
Další řádné jednání KŽP proběhne 11. 11. 2013 od 18:00 hod. 


