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ZÁPIS Č. 30 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

13. 1. 2014 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, P. Chalupa jun., M. Iglo, Mgr. et Mgr. R. Melichar, 

Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté: Mgr. M. Š., Mgr. M. Š., V. Duník 
Omluveni:  Ing. Z. Červinka, 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 ve městě 
4. Výroční zpráva KŽP 
5. Webové stránky životního prostředí 
6. Různé  
 
Jednání se uskutečnilo od 18:10 do 20:20 hod. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
Program jednání byl rozeslán členům KŽP 6. 1. 2014. Předseda oznámil, že z rodinných důvodů 
rezignovala Ing. V. Jarolímová, které poděkoval za její činnost a přivítal hosty. V 18:20 se dostavil 5. 
člen KŽP p. Chalupa – KŽP byla usnášeníschopná a předseda vyzval ke schválení programu. 
Předseda provede revizi docházky a navrhne na vyloučení členy s neomluvenou absencí. 

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. 

 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené Radou města, novinky z OŽP MěÚ 
Předseda vznesl na vedoucí OŽP písemné dotazy, které zodpověděla: 

 Kdy se vysadí náhradní výsadba za smýcenou vrbu v Sadech 17. listopadu (viz informace 
OŽP ve Zpravodaji Města 9/2013)? OŽP: Došli jsme k závěru, že vzhledem k přímé 
návaznosti této lokality na park je vhodné nejprve vypracovat koncepci řešení celého uličního 
prostoru v úseku od mostku po ulici Havlíčkova. První pracovní návrh řešení byl elektronicky 
postoupen předsedovi KŽP 13.1.2014 k připomínkám. Projektant navrhuje místo vrby vysadit 
ke stávajícím akátům raději javor. Pracovní návrh řeší i protější stranu ulice. Předseda KŽP: 
vyjádří se na příští komisi. 

 Jaké jsou výsledky jednání s ČIŽP o aleji v Husově ulici? ČIŽP provedla 8.1.2014 místní 
šetření. Konečné stanovisko ČIŽP vydá až po prostudování dalších písemných podkladů, 
které si na MěÚ Čelákovice k této věci vyžádala. 

 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). Touto problematikou se 
KŽP zabývala opakovaně a předseda a RM prodloužila termín do konce ledna 2014.  

Návrh usnesení: KŽP nemůže zodpovědně posoudit žádosti ke všem 188 stromům 
navrženým ke kácením v souvislosti s dotacemi a přenechává toto na kompetenci OŽP MěÚ 
Čelákovice, které žádosti podané na SFŽP připravovalo ve spolupráci s odbornou firmou a 
odborně způsobilou osobu z AOPK ČR.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 
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 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. Předseda byl obě lokality navštívit a podal 
OŽP svoje stanovisko. OŽP nedoporučilo kácení. 

 K podnětu Mgr. Turečka z minulého jednání vedoucí OŽP uvedla, že na poškození stromu v 
ul. Bratří Čapků (jde o ulici Sv. Čecha) byl již dříve podán podnět MP a následně na ORP na 
vlastníka jedné z nemovitostí, žádné rozhodnutí o kácení v této věci OŽP MěÚ Čelákovice 
nevydával. 

 Předseda uvedl, že RM 16.12.2013 hlasovala o všech navržených usneseních, které jí 
předložil včetně návrhu na měření elektromagnetického pole v okolí GSM stanice a 
prachového spadu, ale v zápise z RM ani v usnesení výsledky hlasování uvedeny nebyly. 
Požádá tajemníka MěÚ o vysvětlení. 

 
18:36 přišel Mgr. Melichar.  
 
3. Měření kvality ovzduší ve městě 
Předseda předložil podklady pro monitoring ovzduší v Čelákovicích. Následovala diskuse, ve které se 
postupně vyjádřili předseda, ing. Žák, Mgr. Tureček a p. Iglo. Zapojili se i hosté.  

 Je nutné opakovaně deklarovat, že hlavním cílem úsilí KŽP o monitoring NENÍ represe vůči 
průmyslovým podnikům, ale pomoc při cestě k zlepšování provozních technologií např. 
formou dotací a ochrana zejm. dětí před neblahými následky znečištěného ovzduší.  

 Členové se shodli na nutnosti informovat občany města o kvalitě ovzduší všemi cestami 
(diskusní forum Města, besedy, místní a regionální tisk). Předseda a OŽP zasílají pravidelně 
příspěvky, ale některé jsou redakční radou ZM bohužel odmítány. Dále předseda KŽP předal 
členům petičního výboru „Kvalitní ovzduší pro naše děti“ celkem 187 podpisů občanů 
Čelákovic a uvedl, že KŽP otázky kvality ovzduší sleduje a doporučila rovněž RM v tomto 
směru řadu usnesení. Analýza prachu se znovu projednává, beseda pro občany se připravuje 
a opatření navrhujeme RM. KŽP jedná se znečišťovateli a starostce bude opakovaně zaslán 
koncept dopisu, ve kterém bychom navázali na jednání s dalšími znečišťovateli. 

 Na náklady členů KŽP byl v ALS Czech Republic, s. r. o. proveden rozbor směsného vzorku z 
prostředí, které je zaneseno prachem z provozovny slévárny (lokalita V Prokopě, Prokopa 
Holého a Rumunská).  

 Převážil názor na uspořádání besedy z technických důvodů mimo konání zasedání ZM. KŽP 
se shodla na oslovení pracovníků ve zdravotnictví (zejm. pediatrů). Je nutné zvážit zdroje 
znečištění (lokální topeniště, doprava, průmysl) a snažit se omezovat sekundární prašnost. 
Obec má řadu možností, jak kontrolovat zdroje příp. penalizovat znečišťovatele, ale za dobu 
funkce OŽP proběhla v tomto směru pouze tři přestupková řízení na stížnosti na lokální 
topeniště. Odborníci doporučují zpracování postupu na měření v rámci zprávy, která bude 
konzultována na mimořádném jednání KŽP. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje zpracování postupu odbornou firmou na měření kvality 
ovzduší v Čelákovicích v cenovém rozmezí do 15 tis. Kč bez DPH tak, aby bylo možno 
provést vlastní monitoring v únoru 2014. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 
 
Návrh usnesení: KŽP doporučuje v zájmu informovanosti občanů o kvalitě ovzduší 
publikovat postup při spalování v lokálních topeništích ve Zpravodaji města Čelákovice a 
založit v něm i pravidelnou rubriku o informacích z jednání KŽP a činnosti OŽP MěÚ 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 

 
4. Výroční zpráva KŽP 
Předseda rozeslal členům návrh výroční zprávy a členové k ní neměli připomínek. Navrhne její 
publikování ve Zpravodaji města. 
 
5. Webové stránky životního prostředí 
Dne 6.1.2014 proběhla pracovní schůzka s vedoucí OŽP, předsedou KŽP a zastupitelem M. Iglem, 
kde byla dohodnuta koordinace prací na aktualizaci webu. Vzhledem k blížící se účasti v celostátní 
soutěži Zlatý erb bude snaha internetové stránky města doplnit o další informace, které tam 
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v současnosti chybí nebo jsou neúplné. Vedoucí OŽP byl zaslán text týkající se ochrany ovzduší a ta 
jej přislíbila do 10 dnů nechat umístit na web. Další záložky o ŽP se připravují. Bylo by vhodné 
zveřejnit informaci i o kvalitě pitné vody, myslivosti, rybářství atd. Zpracovává se text o ochraně 
přírody a na další schůzce bude představena vzorová zpráva o stavu životního prostředí. 
 
6. Různé 

 Ing. Žák navrhne vedení TOS-MET slévárna, a.s. termíny konání exkurze do ArcelorMittal 
Ostrava ohledně výměny zkušeností s měřením možné radiace šrotu. 

 Mgr. Tureček upozornil na celkem 11 výpadků městské meteostanice (někdy i déle jak 24 
hodin) od 6. do 13.1. 2014 a nabídnul převzít meteostanici do své správy na svůj pozemek, 
kde by byla umístěna ve standardní výšce 2 m nad zemí s tím, že v souvislosti s tím uspořádá 
i přednášku k problematice městské meteostanice pro žáky ZŠ. 

 Host V. Duník upozornil na špatné rozhledové možnosti v Dukelské ul. kvůli umístění 
kontejneru na tříděný odpad a dále na křižovatce Rumunská/Prokopa Holého. Vedoucí OŽP 
doporučila podat podnět na RM. KŽP doporučuje podat podnět ještě bezpečnostní komisi. 

 M. Iglo upozornil vedoucí OŽP na potřebu opravy koše na hřišti pro košíkovou na „Duhovém 
hřišti“ v Jiřině, které je bez jednoho koše nefunkční. 

 
Další řádné jednání KŽP proběhne 10. 2. 2014 od 18:00 hod. 


