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Petice  “Kvalitní ovzduší pro naše děti” 

 

Přílohy:  

Petice “Kvalitní ovzduší pro naše děti” 

 

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 “Kvalitní ovzduší pro naše 

děti” za zjištění kvality ovzduší.  

 

Důvodová zpráva: 

Na Městský úřad Čelákovice byla dne 15. 1. 2014 pod č.j. MUC/00446/2014 doručena petice  

“Kvalitní ovzduší pro naše děti” adresovaná Zastupitelstvu města Čelákovice,  v níž  207 

podepsaných občanů  žádá zastupitele o zajištění analýzy velikostního a chemického složení 

prachových částic, organizaci veřejné besedy o kvalitě ovzduší v Čelákovicích s přizváním 

odborníků a zástupců společnosti TOS-MET Slévárna a.s. a pravidelné zveřejňování opatření 

provedených ve prospěch ochrany zkvalitnění ovzduší v Čelákovicích se zvláštním důrazem na 

doporučení v době inverze pro potřeby místních škol. 

V části týkající se měření kvality ovzduší se rada města dne 3. 2. 2014 zabývala  návrhem 

zastupitelů RNDr. Petříka a  Miroslava Igla na  zajištění  měření kvality ovzduší prostřednictvím 

Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a uložila vedoucí odboru ŽP objednat u 

ČHMÚ měření imisí ve dvou etapách a to v období od 17. 2. 2014 do 31. 3. 2014 po dobu 43 dnů 

a od 1.7. 2014 do 31. 8. 2014 po dobu 62 dnů v celkové ceně 54 000,-Kč včetně odborného 

posudku. Právě probíhá 1.etapa měření  prachových částic PM2,5 v denních průměrech od 6:00 – 

6:00 UTC. V rámci celého měření bude provedeno  5 analýz těžkých kovů z PM2,5 v každé etapě. 

Souhrnné výsledky měření očekáváme v září 2014. Rovněž tak rada města vyjádřila  souhlas s 

organizací veřejné besedy o kvalitě ovzduší, která proběhne v pondělí 31. března. 2014 v 18.00 

hod. Městském muzeu v Čelákovicích.  

Dále rada města pověřila starostku zasláním výzvy k upřesnění vykazovaných údajů na portálu 

ČHMÚ. Dopis se blíže týkal porovnání naměřených hodnot kadmia v ovzduší vykazovaných 

ČHMÚ ve statistických údajích v období 2007-2011 v Čelákovicích a jeho porovnání s okolními 

městy ( Čelákovice 0,74 ng/m
3
, Brandýs n/L 0,44ng/m

3
, Český Brod 0,52 ng/m

3
, Lysá n/L 0,45 

ng/m
3
) limit pro celkový obsah znečišťující látky – kadmium - v  částicích PM10 vyhlášený pro 

ochranu  zdraví lidí je pro kalendářní rok  5,0 ng/m
3
. 

Na webové stránky města do složky Životní prostředí - ovzduší byly umístěny podrobnější 

informace,  jak se chovat při smogové situaci, odkaz na informace jak správně topit, odkaz na 

aktuální stav ovzduší a odkaz na data z naší meteostanice. 

Požadavkům petice bylo v celém rozsahu vyhověno. 


