
Zastupitelstvo města Čelákovic 

 
Podklad č. 15.1 pro zasedání zastupitelstva města dne 11. 12. 2013 

Zpracovatel: Zd. Tichá 

Předkladatel: Zd. Tichá 

 

„Petice za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“ 
 

Příloha/přílohy:  

„Petice za změnu rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“ 
 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města projednalo podle §16 odst. 2, písm. f) a g) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Petici za změnu rozhodnutí ve věci kácení 

vzrostlých topolů u náhonu Labe“ v části žádosti příslušné zastupitelstvu města (vypracování 

odborné koncepce městské zeleně).  

 

Důvodová zpráva: 

Na městský úřad byla dne 13. 9. 2013 pod č.j. MUC/9618/2013 doručena „Petice za změnu 

rozhodnutí ve věci kácení vzrostlých topolů u náhonu Labe“. 

Vzhledem k tomu, že v této věci, tedy ve věci obnovy doprovodných porostů mlýnského náhonu 

ve VKP údolní nivy Labe spojené s kácením vzrostlých topolů u náhonu, řešil toto správní řízení 

MěÚ Brandýs nad Labem (ORP – obec s rozšířenou působností), byla mu tato petice v této části 

věci postoupena.  

Je nutné zdůraznit, že vlastníkem pozemku, na němž se topoly nacházejí, je povodí Labe s. p. 

Rovněž je nutné zdůraznit, že v rámci správního řízení se podařilo městu Čelákovice prosadit 

vysazení 13 kusů druhově kvalitnějších a již vzrostlých balových stromů o obvodu 14–16 cm 

namísto kácených topolů a na místo původně navržených 19 ks dřevin – proutků o maličkém 

obvodu 6–9 cm. 

V části týkající se samostatné působnosti města se Peticí zabývala rada města – v její kompetenci 

je požadavek soustavné spolupráce OŽP MěÚ s KŽP a kontroly nakládání se dřevem.   

V části vypracování odborné koncepce městské zeleně doporučila RM věc k projednání 

zastupitelstvem města. 

Vypracování odborné koncepce městské zeleně, tj. jinými slovy generelu zeleně, je záležitostí 

dlouhodobou a především finančně náročnou.  











Kod Název lokality Aktuální stav a 

projednání v rámci 

Města

Návrh úprav Poznámka

1 Sady 17. listopadu Celkově zanedbaný, bez 

koncepčních 

zahradnických úprav. 

Pravidelně 

znečišťovaný. 

Pravidelný výskyt 

vandalismu, nebezpečí 

kriminality, 

nepřehledné. 

Projednáno na KŽP a 

Komisi rozvoje

Nejlepší by byla celková, logická a 

citlivá rekonstrukce se 

zachováním přírodní a parkové 

části. Nemělo by jít jen o pouhé 

vysazení dřevin, ale o promyšlený 

projekt. (ve stylu parku v Lázních 

Toušeň, doporučujeme oslovit 

firmu, která tento park 

projektovala a realizovala). Nutná 

pěstební probírka v parkové části. 

Lze uplatnit květinovou výzdobu 

před Kulturním domem. 

Rekonstrukce může navazovat na projekt rekonstrukce náměstí a dostavby proluky náměstí. K projektu rekonstrukce parku by mělo 

být přistupováno s velkou pozorností! Zrekonstruovaný park by měl být jedním z nejhezčích míst v našem městě! V návaznosti na 

usnesení KŽP 7.3/08 zpracován projekt „Inventarizace dřevin“, který je zaměřen na posouzení stávajícího stavu dřevin s jejich 

geodetickým zaměřením. V rámci projektu byl proveden dendrologický průzkum, který posoudil kvalitu dřevin a jejich dendrologický 

potenciál s cílem návrhu vhodných sadovnických opatření pro udržení perspektivního vývoje a zachování bezpečnosti osob 

pohybujících se v prostoru. Na jeho základě doporučila KŽP vybrané zásahy provést. K dispozici je i urbanisticko-architektonická 

studie „Obnova Sadů

17. listopadu“. TS: Tento prostor vznikl záborem zahrad v okolí přístupové cesty na náměstí. Řešením je projekt, který naváže na  

„bazén“ „kulturák“ a potok, upraví komunikace a vzrostlou zeleň v návaznosti na ulice Vašátkova, U Potoka a náměstí včetně 

pozemku pro parkování. 

2 Park Na Hrádku u 

knihovny

Celkově zanedbaný, bez 

koncepce. Pravidelně 

znečišťovaný v okolí za 

MěK. Pravidelný výskyt 

vandalismu.

Projekt je podle OŽP naplněn, ale 

chybí pravidelná údržba. Údajně 

TS nechtějí dělat údržbu. Barvínek 

je nutné nahusto dosadit a zálivku 

domluvit pro děti ze ZŠ Kamenka. 

Květinové výsadby by se měly 

soustředit na exponovaná a 

chráněná místa před knihovnou, 

muzeem.

dtto jako výše. Prozatím doporučena odborná prořezávka zimostrázu kvůli větší přehlednosti. Na komisi rozvoje projednána studie 

ing. arch. Tichého k oblasti. První etapa projektu byla realizována firmou Školky Montano z Přerova nad Labem v roce 2006 (terénní 

úpravy před objektem Knihovny a okolí Muzea včetně nových výsadeb). Druhá etapa proběhla r. 2011 i s přispěním dotace na její 

realizaci od FŽP KUSK (část ulice Kostelní, svah před ZŠ, výsadby v okolí DPS). Realizovaly ji opět Školky Montano. Projekt a 

koncepci parku navrhl Ing. Borský v souladu s požadavky Muzea a Knihovny. TS: Prostor vznikl demolicí budov s následným 

ozeleněním. Parková úprava navazuje na stavbu komunikace ulic Rybářská, Na Hrádku a Kostelní včetně řešení dopravy.



3 Masarykova ulice, 

včetně výjezdu z 

města před 

fabrikou Zavek….

Téměř bez vzrostlé 

zeleně, zelené plochy 

pravidelně rozježděny 

parkujícími vozidly. 

Pravidelný výskyt 

vandalismu.

Lepší údržba ploch osázených 

trávou tak, aby nevysychaly, 

nezarůstaly plevelem a 

neparkovaly na nich auta. Možná i 

výsadba květin a dalších dřevin. 

Výsadba u posunuté zastávky, 

odstranění nevzhledných 

"květinových mís" před nádražím 

a mechanické zábrany v zelených 

pásech. Lze umístit dva stromy 

podle návrhu doc. Féra. Na stožáry 

veřejného osvětlení umístit 

květinové nádoby.

Problém s parkováním na zatravněných plochách by měla důrazně řešit MP Čelákovice. Není priorita. TS: část nově postavená má 

zelené plochy z travních koberců bez plevele. Plochy jsou poškozovány parkujícími vozy. Zabránit tomu lze pouze mechanicky, ale 

projektant toto řešení odmítl. Na začátku vegetační doby jsou opětovně poškozené části obnoveny. Zalévání není možné k kapacitních 

důvodů. Plevel v zelených pásech podél 10. koleje lze odstranit pouze chemicky postřikem pro dvouděložné rostliny. Tento problém je 

po celém městě a aplikaci postřiků lze podle požadované výměry odhadovat v řádech statisíců. Kde bylo možné zasadit stromy, tak se 

stalo. Osázení květin je neudržitelné – nutná pravidelná zálivka. Ostatní plochy ulice se řeší spolu s úpravou silnice II/245. MP: MP 

tuto ulici kontroluje nejčastěji v celém katastru města, ale problém vjezdu do zeleně, řidiči, kteří zde parkují je v tom, že toto se děje, 

když řidič vyjíždí a nebo zajíždí na parkovací místo a to je chvilková záležitost a pokud by strážník nebyl přímo u toho a nebylo toto 

řádně zadokumentováno, tak se toto těžko prokazuje konkrétní osobě.                                       

4 Kruhový objezd 

Sokolovská/Stanko

vského, 

Sedláčkova/Masary

kova

Na první objezd 

vysazen strom, jinak 

bez zeleně.

Květinová výsadba nebránící 

výhledu do 2 travních ploch u 

přechodu. Údajně rozjížděno 

těžkými vozidly, a proto nelze 

zrealizovat. Na stožáry veřejného 

osvětlení umístit květinové 

nádoby. 

nutnost konzultace s DI PČR. TS: Kruhový objezd měl mít původně osázen květinami ve vnitřní elipse. Vzhledem k tomu, že byl 

pravidelně rozjížděn těžkou dopravou a třikrát byl proto opravován, byla zvolena koncepce předláždění. S osázení ostrůvku v ulici 

Masarykova projekt nepočítal. Pokud by se tak stalo, je zde stále problém s pravidelnou zálivkou. 

5 okolí sochy sv. 

Jána

Ozeleněno. Opraveno výsadba udržovaného živého plotu 

a vkusné květinové výsadby

KŽP pro možnost poškozování od posedávajících osob nedoporučila umísťovat lavičky. OŽP: Podle posledních informací nelze 

počítat na základě rozhodnutí památkářů s nějakou výsadbou u sochy. Památkáři zásadně nesouhlasí s výsadbou 2-3 ks lip podle 

návrhu Ing.arch.Tichého. TS: Stávající stav je provizorní do doby dostavby schodů. 

6 Zelené plochy před 

Českou poštou

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Lepší údržba. Toto místo obrácené 

na jih láká k bohatému osázení 

květinami. Úpravy výsadeb.

TS: Plochy před poštou byly řešeny projektem a podle něj byly upraveny. 

7 Vstupní cesta na 

Malvíny

Bahnité a prašné cesty. 

V blízkosti ČOV černá 

skládka.

Zpevnit komunikaci, aby nebyla 

prašná. Na podnět KŽP odstraněno 

několik uschlých bříz.

Dohodnout součinnost při úklidu s vlastníkem pozemků. Má tudy vést cyklostezka.

8 Okolí památníku 

před radnicí.

Po rekonstrukci náměstí 

vkusné květinové 

výzdoby, ale 

nedostatečně 

odplevelováno a 

udržováno po odkvětu. 

Po úpravě náměstí doporučujeme 

se vrátit k osázení květinami, tak 

jak tomu bylo před několika lety. 

Případně více zviditelnit 

dominantu tohoto uzemí, tedy 

samotný památník.

31.7.2012 kolaudováno náměstí.



9 Palackého ulice Bez vzrostlé zeleně, 

časté znečištění 

vzhledem k vysoké 

frekvenci osob a vozů.

Výsadba dřevin/výsadba do 

nadzemních koryt/výsadba 

keřů/konstrukce či 

mělkokořenujících dřevin 

(magnolie). Doporučena výměna 

dlaždic na severní straně ulice.

Již řešena částečně doprava, ale chybí pravidelnější úklid. OŽP: Dle názoru odborníků je zelený pruh pro výsadbu po severní straně 

příliš těsný. Pro event. nové výsadby by vhodným řešením  bylo obětovat chodník po severní straně a nahradit jej  plnohodnotným 

zeleným zatravněným pásem pro kvalitní výsadbu dřevin. Je to však proti přání obyvatel z jižní strany ulice. Jako  náhradní řešení  z 

hlediska zvažované realizace nové výsadby doporučuji zvážit ještě jednu variantu a to kompletní zadláždění chodníku po severní 

straně (stejně jako po jižní straně) a výsadbu provést nad zem do koryt. Neznáme stávající polohu sítí a vzhledem k šířce chodníku  a 

počtu vjezdů se domníváme , že by mohla být dotčena jejich ochranná pásma. Existuje koncept výsadby zpracovaný dr. Petříkem.

10 Komenského ulice Rozježděné pásy zeleně. 

Zvýšený projev 

vandalismu, nepořádek.

Lepší údržba ploch osázených 

trávou, tak, aby nevysychaly, 

nezarůstaly plevelem a 

neparkovaly na nich auta. Možná i 

výsadba květin či ohrazení 

menšími keři. Větší strážní činnost 

MP Čelákovice. O zálivku květin 

by se staraly děti ze ZŠ 

Zpracována studie na rozšíření parku a zneprůjezdnění ulice. Realizován květinový záhon před pamětním kamenem u ZŠ. TS: 

Komenského ulice měla být řešena spolu s prostorem před školou a jejím vstupem a v návaznosti na stavbu vodovodu a stavbu 

proluky s propojením k potoku a s výstavbou (další etapa) školního hřiště. MP: parkující vozidla jsou zde pravidelně postihována 

blokovými pokutami, pokud je přestupek zjištěn hlídkou MP. Další problém je v tom, že zde zajíždí vozidla do OC Albert, kdy se zde 

i vyhýbají dvě nákladní vozidla a při tom, některé zajede do travnatého prostoru. 

11 Duhové hřiště v 

Jiřině

Celkově zanedbaný a 

pravidelně 

znečišťovaný prostor. 

Pravidelný výskyt 

vandalismu. 

Lepší údržba ploch osázených 

trávou. Možná i výsadba květin. 

Doporučení znovu zkulturnit 

zařízení instalovaná pro děti, 

obnovit původní nátěr. 

Větší strážní činnost MP Čelákovice. TS: Duhové hřiště mělo být v péči místních občanů včetně uzamykání.  Už jeho výstavba měla 

své nedostatky a se stárnutím populace se bude devastace a následné nároky na údržbu zvyšovat – je to cyklus, který proběhl u všech 

hřišť ve města. Jen časový úsek se lišil. MP: zde se provádí pravidelné, časté hlídky, jako na jiných podobných zařízeních. V době 

našich kontrol je zaměřujeme na dohled nad veřejným pořádkem a dodržováním návštěvního řádu. Při zjištění přestupků, jsou tyto 

postiženy dle zákona.  

12 Mochovská Neupravený zelený pás 

mezi domy a 

komunikací

Výsadby na základě konzultace s 

DI PČR a VaK

TS: zelený pás na severní straně byl upraven na náklady města kvůli odvodnění.  Protože jsou zde vedeny řady VaK  není možná 

výsadba stromů. Výsadba keřů omezuje  rozhled na křižovatkách. 

13 Husova/Dukelská “Nová” výsadba Posoudit vývoj a stav výsadeb KŽP ocenila výsadby habrů. Stížnosti obyvatel na stínící výsadby lip řešit osobně.

14 Alejové výsadby 

“Za dráhou”

Nežádoucí ořez 

některých stromů v 

nových výsadbách, 

špatný stav starých 

výsadeb, a údržba 

zelených pásů

Posouzení, podrobné zmapování 

stavu výsadeb v jednotlivých 

ulcích í a navržení řešení

OŽP: je dost široký pojem. Hovořme tedy o hodnotných alejích nejen za dráhou ale kdekoliv ve městě. Město nikdy nebude mít 

dostatek finančních prostředků aby mohlo uvažovat o pravidelné údržbě všech alejí, proto event. posudek řeší i případný konkrétní 

zásah nebo úpravu. Četnost  zásahů určuje odbor na základě  souboru opatření - obhlídky, posouzení konkrétního místa, požadavku 

občanů a doporučení dendrologů . Event. nevhodné zásahy řezem do dřevin provedené  samotnými občany jsou v souladu s 

legislativou postupovány k řešení ORP. Konkrátně šlo v poslední době o zásah na nově vysazených sakurách v ul. 28. října, na 

jasanech v ul. Družstevní, na lípách v ul. Třebízkého, na  nově vysazených lípách v Aleji J. Wolkera, na lípě v ul. Na Stráni, atd...nebo 

PČR pokud jde o vandalismus.



15 Sokolovská Neposekané zelené 

pásy, není jednotná 

výsadba. Je nutné 

vyřešit parkování.

Zlepšit údržbu, navrhnout řešení 

vzhledem k předpokládané 

rekonstrukci komunikace a zahájit 

jednání se SÚS a pravidelnější 

údržbu.

OŽP: Dle PD ORMu se sem stromy nevejdou. možná 2-3 (hustota sítí) pokusíme se alespoň o nízkou zeleň nebo výsadby nad zem. Na 

rekonstrukci komunikace je zpracován projekt, který zahrnuje i požadavek OŽP na doplnění alejové  výsadby (v minulosti byly v této 

ulici vysazeny červené hlohy, které byly  vykáceny, následně byla ulice zadlážděna, zasíťována a výsadby nebyly obnoveny. Bohužel 

zeleně bude i po rekonstrukci v ulici minimum, event. výsadby neumožňuje existence podzemních sítí (projekt rekonstrukce je k 

dispozici na ORM). Původní výsadby byly v minulosti obětovány modernizaci a díky modernizaci je již nejde v plném rozsahu vrátit 

zpět. Jediná cesta, jak výsadby do ulice v omezené míře vrátit, je umístit je nad zem, ale je to otázka vysokých finančních nákladů. TS: 

Sokolovská ulice je udržována – sekána po celé délce. Tedy od křižovatky se Stankovského až na křižovatku s II/245!  Pokud jde o 

příkopy silnice III/10162 za křižovatkou,  nechávám zde rostoucí vegetaci 2x ročně posekat technikou SÚS, tak jako ostatní příkopy 

krajských silnic v intravilánu města, a to i když nám to nepřísluší. 

16 Výjezd z Čelákovic 

na Zeleneč (zelený 

pás u chat)

neposekáno Zajistit posekání. Zahájit jednání s 

SÚS ohledně pravidelnějšího 

sekání. 

17 Silnice Čelákovice 

– 

Sedlčánky/Rooseve

ltova

Neposekáno. 

Nejednotné výsadby, 

neupravený vzhled

Zajistit posekání/Do zeleného pásu 

navrhnout výsadby, které by 

sjednotily dojem z celé ulice. 

Zahájit jednání s SÚS ohledně 

pravidelnějšího sekání. 

KSS – silnice 3. třídy pod správou Kraje. OŽP: V minulosti jsme se pokusili ulici oživit v části od vrtule výsadbou menších keřů 

(brsleny), které by nebránily v dospělosti ve výhledu řidičům a vyžadovaly min. údržbu. Nenechavci je záhy po výsadbě rozkradli. 

Stejnou zkušenost jsme udělali v dalších letech v Sadech 17. listopadu se stejným výsledkem. Pokusy jsme znovu neopakovali.

18 náměstí 5. května Zkolaudováno v r. 

2012. Občasný výskyt 

odpadků a neudržované 

nové zeleně. 

umístit sochy ze dřeva jako 

výsledek řezbářského sympozia v 

r. 2014. Zintenzivnit péči o záhony 

(pletí, zálivka), doplnit mobiliář o 

proutěné lavičky. 

Byl od KŽP požadavek, aby vedoucí OŽP byla účastna na kontrolních dnech přestavby náměstí tak, aby požadavky vznesené při 

místním šetření na kontrolních dnech byly zaneseny do stavebního deníku.

19 ul. Jana Zacha Bez vzrostlé zeleně, 

občasné znečištění 

vzhledem k vysoké 

frekvenci osob a vozů.

TS v roce 2012 odříznou jen suché 

větve a odstraní suché stromy. 

Dále je potřeba osazovací plán, s 

oceněním a následná údržba, 

výsadba keřů, konstrukce s 

břečťanem

V roce 2013 smýceny suché stromy a pařezy naočkovány hlívou pro lepší rozklad. 

20 za hotelem Beránek 

(plochy mezi 

bytovými domy v 

ul. Sokolovská)

Celkově zanedbaný Úpravy lze provést dle projektu



21 Zeyerova ul. turecké lísky postupně 

umírají, na protější 

stranu do zel.pásu i 

dosadby do pásu

Dosadit stromy.

22 ul. Na Stráni Naproti RD, za 

tiskárnou, lípy 

odcházejí) - 

pokračování, dosadby 

Dosadit stromy. Smýtit uschlou 

lípu.

23 Alej prvňáčků Sedlčánky, polňačka a k 

pomníčku

Výsadby dle projektu Stále neprojednány vlastnické poměry.

24 Sídliště 

v Rybníčkách 

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Výsadby dle projektu MgA. 

Ciconě

25 Parčík v Rybářské 

před Fontánou

Celkově zanedbaný.

26 Ul. Na Požárech Přerušená alejová 

výsadba.

Obnova aleje dosadbami pávií po 

dohodě s občany.

Byly vysazeny křízence pávií a kaštanů. Petice občanů proti novým výsadbám. 

27 Ul. V Zátiší Chybí vzrostlá zeleň, 

rozpadlý chodník.

Obnova aleje s úpravami chodníků 

28 Mezi věžovými 

domy U Penny-

Spojovací 

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Pravidelná údržba vzrostlá zeleně 

a zajištění úklidu.

29 U Kapličky –   

parčík před byt. 

domem  1667-9

Celkově zanedbaný. Pravidelná údržba vzrostlá zeleně 

a zajištění úklidu.

30 parčík V Hájku Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Údržba parkové výsadby. 

Projednaná studie a návrh 

revitalizace podle projektu 

(inventarizace)

31 Parčík u vrtule v 

Jiřině

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Údržba parkové výsadby. 

Projednaná studie a návrh 

revitalizace podle projektu 

(inventarizace)

32 Parčík u věžových 

domů

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Údržba parkové výsadby



33 Parčík za MŠ 

Rumunská do ul. 

Zeyerova

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Údržba parkové výsadby

34 Park v Záluží Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Údržba parkové výsadby. 

Projednaná studie a návrh 

revitalizace podle projektu 

(inventarizace)

35 Plochy v okolí ulice 

Rumunská mezi 

byt.domy

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Údržba parkové výsadby

36 Stadion Míru stráň 

u vchodu

Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Údržba parkové výsadby

37 pomníček v Záluží Zanedbaný. Pravidelně 

znečišťovaný.

Projednaná studie a návrh 

revitalizace podle projektu - 

navržena květinová výsadba

38 parčík u školy 

v Sedlčánkách

Celkově zanedbaný. Navržena květinová výsadba.

39 pozemek naproti 

Fermata a novému 

hřbitovu přes 

silnici č.k. 

2146/28, 2145/14, 

2143/14

Došlo r. 2013 k 

částečné realizaci 

výsadeb.

Vhodná parková výsadba jako 

izolační zeleň.

izolační zeleň

40 pozemky mezi 

Kovohutěmi a 

mlýnským 

náhonem (např. p. 

č. 1681/10, 12)

Zahrnuty do projektu 

lávky. Vyžádá si další 

přehodnocení.

Vhodná parková výsadba jako 

izolační zeleň.

izolační zeleň

41 pozemky kolem 

Sběrného dvora TS 

Čelákovice (p.č. 

3495, 3496/2)

Bez vzrostlé zeleně. 

Zanedbaný.

Alejová výsadba izolační zeleň



42 Sedlčánky, mezi 

Sběrným dvorem, 

Zemos-Agros 

Sedlčánky a 

zástavbou (p.č. 

842/1, 73/26)

Bez vzrostlé zeleně. alejová výsadba izolační zeleň

43 pozemky mezi TOS-

MET a panelovou 

zástavbou

Bez udržované vzrostlé 

zeleně. 

Alejová výsadba by posloužila 

jako izolační zeleň proti spadu 

imisí z průmyslového areálu. 

izolační zeleň

44 alej J. Wolkera perspektivní udržovací řez u starých stromů. 

Výchovný a tvarovací řez u 

mladších výsadeb

Na nové výsadby jsou stížnosti od majitelů pozemků kvůli blízkosti výsadeb. Jeden usychající strom.

46 Výmola Výsadby původních 

dřevin zarůstající 

buření. Černé skládky 

biologického odpadu 

odstraněny částečně.

Nutná revize výsadeb provedených 

Povodím Labe s.p.


