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ZÁPIS Č. 29 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

9. 12. 2013 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. Z. Červinka, P. Chalupa jun., M. L. Iglo, Mgr. I. 

Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté: - 
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. Měření kvality ovzduší 
4. Plány KŽP na rok 2014  
5. Různé 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:10 do 19:50 hod. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
Program jednání byl rozeslán členům KŽP dne 2. 12. 2013. Přizvaná členka RM PhDr. Z. Tichá se 
z pracovních důvodů z jednání omluvila. Předseda vyzval ke schválení programu. 

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání a za zapisovatele určuje RNDr. P. Petříka, 
Ph.D. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 

 
18:20 – přišel Mgr. I. Tureček 
 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené Radou města, novinky z OŽP MěÚ 

 K žádosti o kácení pod č.j. MUC/10082/2013 přijala RM usnesení. K žádostem pod č.j. 
MUC/10552/2013, MUC/10553/2013 a MUC/10554/2013 nikoli, ale KŽP uložený úkol uložený 
usnesením RM č. 121 splnila jeho projednáním.  

 RM uložila svým usnesením č. 122 komisi, aby podala stanovisko k žádostem o kácení, které 
proběhne v lokalitě Park Záluží, Alej a hřbitov u ulice Rooseveltova, Park Rooseveltova, 
Lumpapark v ul. Na Nábřeží, Park u Kovohutí v ul. Křižíkova a ul. Jaselská, a to v termínu do 
30. 11. 2013. Vzhledem k velké náročnosti projednávání tohoto úkolu (posouzení 188 dřevin), 
požádá předseda RM o revokaci usnesení (termín byl 30.11.2013).  

 Vyšel článek v prosincovém čísle ZM jako shrnutí akce Ukliďme svět – ukliďme Čelákovice.  
 Dr. T. z Ústavu experimentální medicíny AV ČR připravil článek o významu sledování kvality 

ovzduší do Zpravodaje města Čelákovic. Redakční rada jej zamítla, což předseda KŽP označil 
za nepochopení snah o lepší informovanost občanů a pozval předsedu RR na jednání KŽP. 
Ten se nedostavil, ale bude dál jednáno s dr. T. o rozšíření článku o informaci, že Světová 
zdravotnická organizace (WHO) klasifikovala znečištěné ovzduší jako prokázaný lidský 
karcinogen (13. 10. 2013).  

 Předseda obdržel od člena komise ing. Červinky záznam z místní obhlídky, která proběhla 28. 
11. 2013, kde se ing. Č. spolu s vedoucí OŽP MěÚ Čelákovice a ředitelem TS Čelákovice, 
p.o. zúčastnil jako Stráž OP posouzení stavu dřevin dle seznamu dodaného vedoucí OŽP pro 
případné kácení v době vegetačního klidu 2013–2014. Z 18 stromů nedoporučil ke kácení 4 a 
u tří stromů se řídil odborným posudkem. 

 Vedoucí OŽP informovala o odmítnutém odvolání TOS-MET slévárna, a.s. o posunutí termínu 
na výměnu prachových filtrů (5. změna IPPC), takže potvrzený termín zavedení je 31. 12. 
2016. 
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 Vedoucí KŽP seznámila členy s vyjádřením T-Mobile CR a.s., která odmítla provést měření 
reálných hodnot intenzity elektromagnetického pole u svého vysílače v Jiřině. Na návrh člena 
KŽP Mgr. Turečka a s podporou ing. Žáka byl předložen návrh usnesení:  

Návrh usnesení: KŽP doporučuje provést měření intenzity elektromagnetického pole v MŠ 
Přístavní a v nejbližší blízkosti obytné budovy u GSM vysílače u kovohutí, aby se zjistil 
skutečný stav a ne pouze vypočtené hodnoty EMP.  
Hlasování: pro 5, proti 1 (Červinka), zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 
 
 Vedoucí OŽP zaslala předsedovi KŽP k projednání dva podněty ke kácení a to v ulici Lipová 

před RD č.p. 748 a na hřbitově u hrobu č. VI. 101. Z důvodu, že podněty byly zaslány od OŽP 
na špatnou e-mailovou adresu, budou předané podněty projednány na příštím zasedání KŽP 
v lednu 2014. 

 DI PČR požaduje odstranění 11 ks z 52 asi 10letých habrů v již vzrostlé a prosperující aleji 
zdravých a vitálních dřevin v Husově ulici. Na KŽP byl dne 9. 12. 2013 hospodářským 
odborem MěÚ předložen projekt zhotovený MgA. J. C. s žádostí o projednání. Podle žádosti 
PČR je údajně kvůli výsadbám ohrožena bezpečnost chodců a je snížena přehlednost pro 
řidiče. Návrhy města na snížení nejvyšší povolené rychlosti na 30 km/h a instalaci značek 
Stop, dej přednost v jízdě PČR však nepovolila. Bezpečnostní komise tento návrh 
neprojednávala. Na základě diskuse, ve které většina členů včetně vedoucí OŽP odmítla 
požadavek PČR, byl podán návrh na usnesení. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje návrh zpracovaný DI PČR na kácení a zásah do 
korun hodnotných a zdravých dřevin v ul. Husova konzultovat s ČIŽP, zda jsou opatření 
požadovaná PČR adekvátní a v souladu s vyhláškou MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení a se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 
 
 Vedoucí OŽP dále předsedovi KŽP zodpověděla následující písemné dotazy: 
 KŽP: Jaké kroky byly podniknuty k čerpání dotací z aktuálních výzev z prostředků ROP a MŽP 

na zeleň? 
o OŽP: OŽP nebyl pověřen  přípravou projektů pro tyto dotace. Město v letošním 

roce podalo žádost o poskytnutí podpory z OPŽP, výzva č. 50, Prioritní osa 6 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny ve výši 5,6 mil. Kč. Čekáme na akceptaci žádosti Fondem. 

 KŽP: Máme nějaké informace k polnímu hnojišti v Sedlčánkách (do konce října měla být 
zajištěna jímka)? 

o OŽP: Řízení vede ORP, ORP urgovala plnění opatření s  náhradním termínem do 
konce listopadu. 

 KŽP: Proč byla pozastavena akce ke kompostérům z kraje? 
o OŽP: Není mi známo, že by byla pozastavena. Kompostéry se tehdy kraj 

rozhodl přidělit jinému městu. 
 KŽP: Podnět občana o střílení kachen, které postřelené padají do zahrad.  

o OŽP: mluvila jsem v této věci s odborem ŽP na MěÚ Brandýs n/L (tel. 221 621 459), 
kde mě odkázali na  vedoucího honitby Čelákovice p. N. Ten mi vysvětlil, že honební 
plocha, na níž je hon hlášený, musí být bezpečnostně zajištěna, což vždy je a 
bezpečnost při honu je vždy dodržena. Postřelená zvěř se vždy dohledává psy. Může 
se ale stát, že spadne postřelená kachna do zahrady na oplocený pozemek, tomu se 
nedá zabránit. Na takový pozemek myslivci nemohou vstoupit a kachna tam logicky 
zůstane. Od posledního obydleného obydlí ve vzdálenosti 200 m lze zastřelit třeba 
toulavou kočku v honitbě. Ale bažanta, kachnu apod. lze zastřelit i přímo u plotu 
směrem od obydlí do honitby. 

 
19.00 – odešel ing. Z. Červinka.  
 
4. Měření kvality ovzduší ve městě 
Předseda obdržel nabídku od ALS Czech Republic, s. r. o. na vyhodnocení speciálně odebraných 
vzorků prachu a navrhnul v souladu s tím odebrat směsný vzorek z prostředí, které je zaneseno 
prachem z provozovny slévárny. Náklady na tuto předběžnou analýzy by činily asi 1 500 Kč vč. DPH. 
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Návrh usnesení: KŽP doporučuje provedení analýzy směsného vzorku prachu v sídlišti 
ovlivněném spadem prachu ze slévárny podle postupu, kterým byl analyzován vzorek 
prachu certifikovanou laboratoří v r. 2010 z okolí kovohutí. Na jejich základě pak KŽP 
připraví podklady pro detailní monitoring toxických kovů v únoru 2014. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 

 
5. Plány KŽP na rok 2014 
Předseda předestřel tři významná témata komise na příští rok a formuloval návrhy usnesení: 

1. Měření kvality ovzduší a beseda o životním prostředí 
Návrh usnesení: KŽP doporučuje na základě únorového měření kvality ovzduší 
zorganizovat besedu na téma „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví“ v březnu 
2014 těsně před konáním zastupitelstva města a doporučuje na tuto akci přizvat vedení 
Města, zástupce KHS Středočeského kraje, odborníka na kvalitu ovzduší, zástupce OŽP 
MěÚ Čelákovice, komise pro životní prostředí a zástupce velkého průmyslového podniku a 
akci předem oznámit ve Zpravodaji města. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 
 
2. Úprava webových stránek města k životnímu prostředí a zpráva za životní prostředí 2003–2013  
M. Iglo zaslal předsedovi návrhy náplně kapitol pro jednotlivé oblasti životního prostředí na webu 
města. Vedoucí OŽP informovala o pokroku na zprávě o žp.  
Návrh usnesení: KŽP doporučuje prozatím nepublikovat příručku k životnímu prostředí 
vypracovanou OŽP z důvodu harmonizace textů a vytvořit pracovní skupinu ve složení 
předseda KŽP, vedoucí OŽP a M. Iglo k přípravě podkladů pro obsahovou náplň a 
rozčlenění jednotlivých kapitol na webu města týkajících se životního prostředí.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 
 
3. Řezbářské sympozium. Předseda informoval o pokroku v jednání a nabídce pomoci od 
místostarosty I. M. Tichého. 

 
6. Různé 

 Předseda navrhnul exkurzi do Městského bazénu za účelem energetického hospodaření a 
bezpečnosti a nakládáním s chlorem přesunout na leden 2014. Organizaci zajistí tajemnice. 

 Exkurzi do ArcelorMittal ohledně výměny zkušeností s měřením možné radiace šrotu je 
možno uskutečnit. Předpokládaný termín je leden 2014. Máme navrhnout 3 termíny. 
Organizaci zajišťuje ing. Žák. 

 Předseda KŽP seznámil členy s odpovědí ČIŽP na podnět ve smyslu § 42 z. č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, k neoprávněnému zásahu do EVL Kárány-Hrbáčkovy tůně (výsadby 
rychlerostoucích topolů). Bylo upuštěno od zahájení správního řízení, protože majitel 
pozemku reagoval promptně na příkaz příslušného orgánu ochrany přírody a nezpůsobil 
škodlivý zásah do předmětu ochrany EVL. 

 Předseda seznámil členy s vyjádřením ředitele TS Čelákovice k postupu při likvidaci dřevní 
hmoty ve srovnatelných obcích.  

 Mgr. Tureček upozornil na čtyři pařezy po lípách v ul. Bratří Čapků a předseda požádal 
vedoucí OŽP o potvrzení, zda na ně bylo vydáno rozhodnutí. 

 Předseda seznámil členy se svými podklady týkajícími se koncepce městské zeleně a petice 
proti kácení toopolů, které předloží na ZM 11. 12. 2013. 

 
Předseda poděkoval členům za účast a popřál jim pohodové svátky a oznámil, že další řádné jednání 
KŽP proběhne 13. 1. 2014 od 18:00 hod. 


