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Příprava koncepce řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích  
 
Podklad pro jednání Zastupitelstva města Čelákovice k 27. 2. 2014, zasláno 16. 2. 2014 tajemníkovi MěÚ 
Zpracoval a předkládá: RNDr. Petr Petřík, Ph.D., zastupitel města 
 
 
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 
 
z výsledků dotazníkového šetření v r. 2011 vyplynulo, že 61 % zúčastněných obyvatel bylo nespokojeno se 
stavem resp. péčí o veřejná prostranství (spokojeno bylo 1 %). Polovina požadovala více košů na odpadky, 
na psí výkaly i lepší úklid chodníků. Lepší péči a obnovu zeleně chtěla asi třetina dotazovaných.  

Město zaznamenalo v minulosti výrazný úbytek zeleně, chybí dlouhodobý plán výsadby a údržby zeleně 
a není vždy dostatečně a koncepčně využívána náhradní výsadba. V některých lokalitách stromům chybí 
dlouhodobá péče; mají nezapěstované koruny, chybí jim výchovný řez, jedná se často o dožívající dřeviny 
nebo někdy o živelné výsadby. Ve městě téměř nejsou květinové záhony nebo jim chybí řádná péče.  

Již v červnu 2011 bylo dohodnuto, že vznikne strategie/koncepce, která povede ke zlepšení stavu 
městské zeleně a eliminuje poškozování městského mobiliáře vandalismem. Toho lze dosáhnout jedině 
soustavnou spoluprací samosprávy města se státní správou. Soustavnou spolupráci Odboru životního 
prostředí MěÚ (OŽP) s Komisí pro životní prostředí Rady města Čelákovice (KŽP), důslednou kontrolu 
nakládání se dřevem ze skácených stromů v majetku města a zabránění obohacování soukromých osob 
nakonec požaduje i petice podepsaná více než 130 občany a projednávaná na zasedání ZM 13. 12. 2013. 
 

Podklady pro vytvoření koncepce městské zeleně se opakovaně zabývala KŽP. Přijala k tomu 
několik usnesení:  
 

Na svém 2. zasedání KŽP doporučila v rozhodnutí orgánu ochrany přírody o povolení kácení 
dřevin na pozemcích města využívat v souladu s § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny následující postup: nařídit náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé 
pokácením dřevin. Výrok ohledně uložení náhradní výsadby musí být konkrétní, tj. musí být 
stanoveno, komu se povinnost ukládá, jaké druhy, v jakém počtu a na jaký pozemek mají být 
vysazeny, termín plnění a doba případné následné péče a také, komu se tato povinnost ukládá. 

Na svém 5. zasedání vyjádřila KŽP potřebu koncepčního řešení a údržby zeleně a přijala následující 
usnesení: Město Čelákovice by se v budoucnu mělo zabývat pasportem zeleně. KŽP doporučuje 
využít případných dotačních titulů na tuto položku. 

Na svém 7. zasedání se KŽP zabývala podněty týkajícími se konkrétní vzrostlé městské zeleně, u které 
nebyla Městem dosud zajištěna náhradní výsadba nebo porosty nebyly udržovány. Bylo navrženo, aby byly 
pravidelně ve Zpravodaji Města uveřejňovány údaje o výsadbách a zásazích a bylo schváleno následující 
usnesení: KŽP doporučuje jednou za rok Odboru životního prostředí předložit bilanci vzrostlé 
zeleně na pozemcích Města (tj. počet stromů uhynulých, zničených vandalismem, pokácených a 
počet náhradních výsadeb s uvedením lokality).   

K projednání návrhu koncepce řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích se na 9. 
zasedání KŽP sešli zástupci OŽP MěÚ, Technických služeb Čelákovice, p.o. (TS) a Městské policie 
Čelákovice (MP). Nastalá diskuse se dotkla témat, jako jsou náplň TS, informovanost občanů, potřeby 
podkladů pro koncepční údržbu veřejné zeleně, pravidelný dozor u dětských hřišť a problematických 
lokalit. Vyplynulo z ní, že více pozornosti by mělo být věnováno osvětové činnosti k městské zeleni (např. 
formou besed s OŽP). Bylo rozhodnuto, že pro řešení výše uvedené problematiky budou vypracovány 
následující podklady: 

 Soupis lokalit, kde dochází pravidelně k poškozování majetku města. 
 Soupis lokalit členěný dle požadované úrovně údržby pořádku veřejného prostranství. 
 Soupis lokalit, kde je třeba zvýšit úroveň výsadeb veřejné zeleně. 

Na 11. zasedání KŽP byly tyto podklady předloženy a vznikla rovněž pracovní skupina složená z členů 
bezpečnostní komise a KŽP. Ukázalo se, že většina problémových lokalit se nachází v centru města, 
nicméně nesmí se zapomínat i na jeho okrajové části. KŽP dále doporučila postoupit předložené 
podklady věnující se koncepci řešení stavu zeleně a vzhledu veřejných prostor v Čelákovicích 
řediteli TS Čelákovice, p.o., veliteli MP, OŽP MěÚ, komisi pro rozvoj města a zavedení MA21 a 
členům osadních výborů Sedlčánky a Záluží k vyjádření či doplnění do konce ledna 2012.  
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Na stejném zasedání pak v návaznosti na poškozování dřevin ve Městě doporučila KŽP, aby při 
výběrových řízeních na technický dozor investora (TDI) stavebních prací bylo požadováno, aby 
se činnost TDI řídila i s ohledem na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch.  

Po projednání v KŽP podalo město Čelákovice žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu 
Životní prostředí, prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny na podporu regenerace 
urbanizované krajiny. Žádost se týkala revitalizace městských parků a alejí ve výši 5,6 mil. Kč, přičemž 
další projekty čekají na svou realizaci.  

 
Bohužel mezitím došlo k neplánovanému snížení počtu pracovníků OŽP, který má na starosti mj. právě 

péči o městskou zeleň. Zajištění kvalitní údržby městské zeleně a vytvoření pozice městského zahradníka 
je také součásti Vize rozvoje oblasti životní prostředí Strategického plánu rozvoje města. Jako završení 
snah o vytvoření koncepce, se KŽP pozicí městského zahradníka zabývala na svém 20. zasedání a Rada 
města proto uložila komisi pro životní prostředí zpracování koncepce „městského zahradníka“ (usnesení 
RM č. 18/2012/10.2.2). Variantu pracovníka s nejlépe VŠ vzděláním v rámci MěÚ rozpracovala KŽP na 
svém 23. zasedání a postoupila na vědomí RM. Podle předběžných odhadů tajemníka MěÚ by vytvoření 
této pozice v rámci MěÚ i s odvody na sociální a zdravotní pojištění obnášelo 390–450 tis. Kč ročně.  

 
Tímto komise pro životní prostředí splnila svou úlohu iniciačního a poradního orgánu RM. Jsem 

přesvědčen, že při dvoučlenném obsazení OŽP MěÚ nelze seriozně přistoupit k realizaci uvedených 
opatření a je nanejvýš nutné co nejdříve doplnit OŽP nejlépe pracovníkem s potřebným VŠ vzděláním. 
Tuto potřebu si uvědomovala i RM a na svém jednání 20. 1. 2014 schválila Organizační řád Městského 
úřadu v Čelákovicích č. I/03/14, včetně Příloh č. 1, 2 a 3, s účinností od 21. 1. 2014, kterým se rozšiřuje 
odbor životního prostředí MěÚ o jedno pracovní místo referenta. 

 
Dne 23. 9. 2013 RM svým usnesením 10.2 pověřila ředitele TS, aby zjistil, jak je likvidace dřevní hmoty 

z prořezávek a kácení vzrostlé zeleně řešen ve srovnatelných  obcích. Výsledek nebyl zveřejněn, a proto 
navrhuji, aby  ZM pověřilo kontrolní a finanční výbor celkovým prošetřením nakládání se dřevem ze 
skácených stromů včetně ekonomické stránky této věci.    

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou koncepci městské zeleně a 
pověřuje kontrolní a finanční výbor celkovým prověřením nakládání se dřevem ze skácených 
stromů v majetku města. 
 
 
Příloha 
Seznam problémových míst Města Čelákovice (dokument MS Excel) – zasláno všem zastupitelům 
v podkladech pro jednání ZM 11. 12. 2013 
 
 



Seznam problémových míst Města Čelákovice
hodnoceno: nepořádek a nečistota; zanedbaná nebo nedostatečná údržba 

zeleně; černé skládky; projevy vandalismu na městském mobiliáři; 

shromaždiště podezřelých osob

aktualizovaná verze hodnocená podle priority u míst na stupnici 1 až 3 podle 

počtu obyvatel, kterých se dotýká a míry nebezpečnosti

stav řešení hodnocen barevně od zelené (splněno), oranžové (v řešení) a 

červené (žádný pokrok)

předloženo 27.2.2014 na jednání ZM zastupitelem RNDr. P. Petříkem, Ph.D.



Seznam problémových míst Města Čelákovice
hodnoceno: nepořádek a nečistota; zanedbaná nebo nedostatečná údržba 

zeleně; černé skládky; projevy vandalismu na městském mobiliáři; 

shromaždiště podezřelých osob

aktualizovaná verze hodnocená podle priority u míst na stupnici 1 až 3 podle počtu obyvatel, kterých se dotýká a míry nebezpečnosti

stav řešení hodnocen barevně od zelené (splněno), oranžové (v řešení) a červené (žádný pokrok)

předloženo 27.2.2014 na jednání ZM zastupitelem RNDr. P. Petříkem, Ph.D.



aktualizovaná verze hodnocená podle priority u míst na stupnici 1 až 3 podle počtu obyvatel, kterých se dotýká a míry nebezpečnosti

stav řešení hodnocen barevně od zelené (splněno), oranžové (v řešení) a červené (žádný pokrok)


