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ZÁPIS Č. 28 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

11. 11. 2013 

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

Melichar, J. Sedmihradská, Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté: PhDr. Z. Tichá, Ing. J. T., DrSc., K. T.  
Omluveni:  P. Chalupa jun. 
 
Program jednání: 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené Radou města, novinky z OŽP MěÚ 
3. Shrnutí akce Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice 
4. Akce ke zlepšení kvality ovzduší ve městě 
5. Ideová příprava na řezbářské sympozium v roce 2014 
6. Různé  
 
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 4. 11. 2013. Předseda přivítal hosty a nové členy p. 
Chalupu a Mgr. Turečka. Předseda poté vyzval ke schválení programu. 

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání a za zapisovatele určuje RNDr. P. Petříka, 
Ph.D. 
Hlasování: pro 7, 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: 

 o žádosti (č.j. MUC/10082/2013) o kácení dvou dřevin.  
Návrh usnesení: KŽP posoudila žádost o skácení dvou kusů jasanů ztepilých v ulici 
Družstevní (č.j. MUC/10082/2013) podle vyhl. č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování 
kácení a nedoporučuje kácení z důvodu relativní vitality dřevin a skutečnosti, že dřeviny 
jsou součástí hodnotné aleje. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 
 o žádostech na skácení tří dřevin před bytovým domem v Rumunské ulici č. p. 1462. Stromy 

údajně stíní do oken bytových domů, jinak jsou ale v dobrém zdravotním stavu. Dva jsou asi 5 
metrů od výstavby a přesahují ji svým vzrůstem a mohlo by eventuelně hrozit jejich vyvrácení. 
Uvažuje se, že v případě vydání rozhodnutí o kácení budou dva z nich využity jako vánoční 
strom. Předseda obdržel popis od OŽP a posoudil stav stromů na místě a uvedl následující:  

o Žádost č.j. MUC/10552/2013: Jedná se nejspíš o jedli obrovskou (nikoliv smrk, jak je 
uvedeno), která je podměrečná (dle §3 odst. a) prováděcí vyhl. 189/2013 k z. č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ke které tedy není zapotřebí žádosti ke 
kácení a ani rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody. Strom je 
perspektivní, pokud se mu dá prostor (stíněn blízkým smrkem). 

o Žádost č.j. MUC/10553/2013: smrk ztepilý není zavětven až k bazi kmene, koruna je 
mírně deformovaná na kontaktu s menší jedlí a je poměrně vysoký, což by stěžovalo 
manipulaci při instalaci jako vánoční strom. Strom je asi 30 let starý. 

o Žádost č.j. MUC/10554/2013: Jedná se s velkou pravděpodobností o jedli obrovskou 
(neplodí, nelze určit, ale borka a uspořádání jehlic tomu napovídají) podobného stáří 



 
Komise pro životní prostředí 

 

Zapsal: RNDr. P. Petřík, Ph.D.  Strana 2 (celkem 2) 

jako nedaleký smrk a opět rostoucí v blízké vzdálenosti od budovy. Až na několik 
nepravidelných větví by to mohl být nejvhodnější adept na vánoční strom. 

Rozpoutala se diskuse k podobným případům, kdy komise rozhodla o kácení (jehličnany 
v MŠ Rumunská – narušení stavby kořeny, jeden strom v Zeyerově ul. – stínil). Přítomná 
dr. Tichá zodpověděla dotazy týkající se projednávané žádosti. Předseda navrhnul, aby 
v případě, že se RM rozhodne stromy smýtit, byla informována veřejnost ve Zpravodaji 
města. Článek přislíbila dodat PhDr. Tichá.  Na základě výše uvedeného navrhl předseda 
usnesení:  
Návrh usnesení: KŽP po projednání žádostí ke kácení (č.j. MUC/10552/2013, 
MUC/10553/2013 a MUC/10554/2013) doporučuje z důvodů uvedených v žádostech  
(stínění, nebezpečí vývratu a blízkost budovy) ke smýcení jedli obrovskou (obvod 
kmene v prsní výšce DBH = 95 cm) před obytným domem Rumunská č. p. 1462 a 
použít ji jako „vánoční strom“. V blízkosti rostoucí smrk ztepilý (DBH = 114 cm) 
doporučuje KŽP pokácet v roce 2014, a tím uvolnit prostor pro zastíněnou jedli 
obrovskou (DBH = 62 cm). 
Hlasování: pro (Červinka, Žák), proti 3 (Melichar, Sedmihradská, Tureček), zdrželi se 2 
(Iglo, Petřík)   
Návrh nebyl přijat. 

 Výsadby naproti Fermatě jsou připraveny. Místo alergenních bříz, které komise nedoporučila 
budou vysazeny červenolisté javory. 

 Na dotaz předsedy, jak daleko je vyhlášení dalších památných stromů na podnět ing. Jirase 
podaného v září 2013 odpověděla tajemnice, že by se mělo nyní vyjádřit Město. 

 
3. Shrnutí akce Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice 
Akci zorganizovali Ing. P. J., dr. P. Petřík s podporou Skautského střediska v Čelákovicích, TS a MAS 
Střední Polabí, a.s. Podařilo se sesbírat 273 kg tříděného a směsného odpadu (váženo na sušičce 
TS) ve spolupráci s TS na pozemcích města na čtyřech dohodnutých místech (v jednom případě – u 
vlečky TOS bude třeba místo ještě dosbírat již vlastní iniciativou města a majitele). Sešlo se 20 
účastníků, z toho sedm dětí (včetně dvou v kočárcích). Foto z akce je k dispozici na stránkách Města 
ve fotogalerii. Akci by rádi zopakovali i příští rok, aby si lidé uvědomili, jak důležité je pečovat o svoje 
okolí a pomohli sami Technickým službám v jejich práci. Zodpovědnost leží i na podnikatelích. 
Zejména nepořádek kolem Penny a Albertu a dále pak v okolí Kovohutí a areálu TOS a 
Demoautoplast je špatnou vizitkou města. Jedná se v tomto i s předsedou Bezpečnostní komise, který 
se akce také účastnil. Předseda proto vyzval vedení města, aby na neutěšený stav upozornilo majitele 
nebo správce pozemků a z celé akce sepíše článek do Zpravodaje města.  
 
4. Akce ke zlepšení kvality ovzduší ve městě 
Byla předložena petice „Kvalitní ovzduší pro naše děti“. 
Byl přizván dr. J. T. z ÚEM AV ČR, který přítomné seznámil s možností měřit prachové částice. 
Předseda opět upozornil na přijatá usnesení KŽP z 30.1.2012 týkající se monitoringu ovzduší a na 
nový zákon o ochraně ovzduší. Dr. T. seznámil přítomné s problematikou měření v nedaleké Mladé 
Boleslavi a na Ostravsku. Dr. T. u certifikované laboratoře zjistí cenovou rozvahu na analýzy toxických 
kovů a PAU z prachu a společně s předsedou KŽP zpracuje podklady pro RM. Dr. T. rovněž napíše 
článek o významu sledování kvality ovzduší do Zpravodaje města Čelákovic.  
 
5. Ideová příprava na řezbářské sympozium v roce 2014 
Na tento bod se dostavil ředitel TS. Byla předložena nabídka na organizaci ze srovnatelného města. 
Bylo vytipováno zatím pět stromů (náhon u Labe, Na Stráni, Majakovského, Alej J. Wolkera), které by 
mohly být využity a uskladněny na vhodném místě. Ředitel TS nabídnul prostory ČOV, ale upozornil, 
že přístřešek musí splňovat všechny normy. K přípravě celé akce se sejde ještě zástupce města se 
zástupci KŽP a ředitelem TS.  
 
6. Různé 

 Předseda informoval o nabídce vedoucího bazénu na exkurzi do Městského bazénu 
za účelem energetického hospodaření a bezpečnosti a nakládáním s chlorem. Organizaci 
zajistí tajemnice.  

 Ing. Žák informoval o chystané exkurzi do Arcelormittal ohledně výměny zkušeností 
s měřením možné radiace šrotu. 

 
Další řádné jednání KŽP proběhne 9. 12. 2013 od 18:00 hod. 


