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ZÁPIS Č. 31 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

10. 2. 2014 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, Ing. Z. Červinka, P. Chalupa jun. (od 18:45), M. Iglo, 

Mgr. I. Tureček, Ing. J. Žák 
  Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté: Mgr. M. Š. (k bodu 3) 
Omluveni:  Mgr. et Mgr. R. Melichar, J. Sedmihradská 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 do 19:45 hod. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
Program jednání byl rozeslán členům KŽP 3. 2. 2014 a 7. 2. 2014 zaslal ing. Červinka návrh na jeho 
doplnění. Předseda bod navrhnul zařadit do Různé a vyzval k schválení. Dále uvedl, že neomluvené 
absence a nízkou účast projednal s dotyčnými členy komise a rozhodnul se je ještě v komisi ponechat.  

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: 

 U koncepce řešení celého uličního prostoru v úseku od mostku po ulici Havlíčkova se členové 
KŽP shodli, že bude třeba posoudit, zda místem plánované výsadby prochází podzemní 
kabely el. vedení. Předseda uvedl, že touto situací se nemusela KŽP vůbec zabývat, pokud by 
nebylo rozhodnuto vrbu skácet, ale pouze radikálně ořezat. Připomněl v té souvislosti, že stále 
neproběhla plánovaná údržba vzrostlé zeleně v Sadech 17. listopadu, ačkoliv se k nim již 
vyjadřovala KŽP. Ředitele TS upozorňoval např. na přerostlé větve tújí zasahující do 
veřejného osvětlení a bránící dostatečnému osvětlení chodníku, a na nevkusně ořezané keře. 

 ČIŽP provedla 8. 1. 2014 místní šetření v Husově ulici k úpravám (doplnění) svislého 
dopravního značení a zlepšení rozhledových poměrů a 21. 1. 2014 doporučila ořez spodních 
větví stromů ve výšce 2 m místo navrhovaných 2,4 m a dále při ořezu postupovat v souladu s 
arboristickými standardy „Řez stromů“ vydanými AOPK ČR. ČIŽP doporučila dále nalézt 
takové umístění dopravního značení, které nebude kolizní se stávajícími dřevinami.  

 Ke konci roku proběhly stavební práce v bezprostřední blízkosti tisů u Městské knihovny, které 
byly občanem navrženy za památné. Vedoucí OŽP ujistila, že při provádění výkopových prací 
byl zajištěn dozor, který zamezil zasažení kořenového systému stromů. 

 Dne 5. 1. 2014 byl předseda KŽP na podnět místostarosty II obhlédnout novou výsadbu 
naproti Fermatě a zjistil, že některé stromy byly vysazeny blízko (až 1 m) od krajnice, což 
může ohrozit bezpečnost provozu i uškodit zdravotnímu stavu stromků. OŽP: bylo 
postupováno v souladu s projektem a průběhem plánované cyklostezky a počítá se 
s přesazením čtyř stromů za finančního přispění občana.  

 Máme nějaké informace k polnímu hnojišti v Sedlčánkách (do konce října měla být zajištěna 
jímka a náhradní termín plnění opatření byl uložen ORP do konce listopadu 2013)? OŽP: 
ORP provedla kontrolní šetření a požadované úkony byly splněny. 

 Kdy bude publikován v zájmu informovanosti občanů o kvalitě ovzduší postup při spalování 
v lokálních topeništích ve Zpravodaji města Čelákovice? OŽP: nepřipravujeme žádný návod, 
jak mají občané ve svých zdrojích tepla topit. Každý provozovatel musí svůj zdroj tepla 
provozovat podle návodu výrobce a dle jeho parametrů  a  také v souladu s platnou 
legislativou. Odkaz na správné způsoby topení jsme podle dřívější dohody nechali umístit na 
městský web Ovzduší. 

 Byla provedena cenová poptávka na opravu koše na hřišti pro košíkovou na „Duhovém hřišti“ 
v Jiřině do 20 tis. Kč vč. DPH. Plánuje se i nátěr plotu. 

 Připravuje se výběrové řízení na referenta OŽP na MěÚ Čelákovice. Pracovník by měl mít pod 
správou především péči o zeleň a místní Agendu 21. 
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3. Měření kvality ovzduší ve městě 
 Na základě jednání s ČHMÚ bylo 3. 2. 2014 RM schváleno měření kvality ovzduší usnesením 

č. 155 a 5. 2. 2014 odešla z OŽP MěÚ objednávka na ČHMÚ. Technici vyberou místo 14. 2. 
2014, aby mohlo začít měření. 

 Podle vedoucí OŽP byl v souladu s usnesením RM č. 156 odeslán dopis za Město ve věci 
kvality ovzduší v Čelákovicích adresovaný na ČHMÚ. Podklady připravili předseda KŽP a člen 
KŽP M. Iglo. 

 Beseda „Čistý vzduch ve městě – základ našeho zdraví“, kterou podpořila Rada města svým 
usnesením č. 344 z 16. 12. 2013 jako iniciativu komise pro životní prostředí, proběhne 31. 
března od 18:00 v Městském muzeu. Předseda k besedě svolá pracovní schůzku, na které se 
dohodnou podrobnosti. Mgr. Tureček navrhnul prezentovat i přístroje na filtraci vzduchu. 

 Předseda požádal vedoucí OŽP o podklady o největších znečišťovatelích v našem městě za 
posledních 5 let a o veškerých uskutečněných měřeních kvality ovzduší zadaných Městem 
Čelákovice. Vedoucí OŽP uvedla, že podrobné výsledky  z  měření provedeného v roce 2011 
včetně závěrečné zprávy jsou  přístupné na webu města a výsledek měření z roku 1999 může 
být na web doplněn. Žádné další podklady z měření ovzduší OŽP nemá, neboť jiná měření 
město nezadávalo. Zdejší OŽP  rozhodovalo v přenesené působnosti pouze o  poplatcích za 
znečišťování ovzduší z provozu malých zdrojů. O středních, velkých a zvlášť velkých zdrojích 
vždy rozhodovaly vyšší úřady, zdejší OŽP tedy nemůže poskytnout podklady o největších 
znečišťovatelích, které fakticky nemá. Integrovaná  povolení jsou veřejně přístupná např. na 
stránkách KÚSK nebo CENIA. Údaje o některých znečišťujících látkách z provozu 
sledovaných zdrojů znečišťování jsou uvedeny v různých volně přístupných registrech stejně 
jako údaje o velkých zdrojích znečišťování ovzduší. Z následné diskuse vyplynulo, že 
zodpovědnost za dostatečnou informovanost o stavu ovzduší spočívá mj. na státní správě a 
veřejnost jistě zajímá vysvětlení, proč tyto informace jí ze strany Města nebyly předávány.  

 M. Iglo obdržel na vyžádání od SZÚ studii k měření spadu manganu, které proběhlo v r. 1999 
v Čelákovicích na žádost Města a předseda požádal o její zveřejnění na stránkách města. 

 M. Iglo navrhnul vyžádat si podklady k měření frekvence dopravy na hlavních silnicích, které 
má Město k dispozici. Předseda se obrátí s žádostí na tajemníka MěÚ. 

 Mgr. Tureček požádal, aby výsledky měření byly závazným podkladem pro změnu Územního 
plánu Města Čelákovice. 

 
4. Webové stránky o životním prostředí Města Čelákovice 
Ve spolupráci s M. Iglem a předsedou KŽP vznikly podklady pro složku Ovzduší, Památné stromy, 
Příroda a text k tůním od P. J. byl již uveřejněn. Předseda zrevidoval údaje o památných stromech 
v péči OŽP MěÚ Čelákovice, doplnil fotografiemi a upozornil na absenci tabulí informujících o ochraně 
stromů dle z. č. 114/1992 Sb. (Lázně Toušeň a Svémyslice). Vedoucí OŽP požádá starosty těchto 
obcí o nápravu. 
 
5. Zpráva o stavu životního prostředí Města Čelákovice 2002-2012 
Vedoucí OŽP předložila pracovní podklady ke statistice odpadového hospodářství za období 2002-
2012 a chystá ještě podklady k zeleni. Předseda předložil na ukázku Zprávu o stavu životního 
prostředí Turnova a u zhotovitele prověří cenové podmínky a možnosti zpracování i pro naše město. 
 
6. Různé 

 Ing. Červinka spolu s ředitelem TS a vedoucí OŽP MěÚ Čelákovice upřesňovali 6. 2. 2014 
celkem 13 stromů určených ke kácení a mimo jiné navrhli ponechat jeden exemplář suché lípy 
na louce v místě zvaném Zájezd v Sedlčánkách jako doupní. Předseda nápad přivítal i jako 
vhodný doplněk pro ekologickou výchovu. 

 Ing. Žák jednal s vedením TOS-MET slévárna, a.s. a do konce února zašlou termíny konání 
exkurze do ArcelorMittal Ostrava ohledně výměny zkušeností s měřením možné radiace šrotu. 

 Od 28. 1. 2014 je městská meteostanice opět v provozu. Po komunikaci s dodavatelem 
meteostanice musel být vyměněn prvek s obslužným softwarem Stribog. V souvislosti s tím 
uspořádá Mgr. Tureček přednášku k problematice městské meteostanice pro žáky ZŠ. 

 Byly publikovány články o nepořádku ve městě ve spolupráci s předsedou BZK. Možnosti 
nápravy problémových lokalit nabírají konkrétních podob.  

 Se ZŠ Kamenka je dohodnuta na týden 12.–16. 5. 2014 přednáška a exkurze za památnými 
stromy Čelákovic.  
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 Předseda upozornil 10. 2. 2014 ředitele Technických služeb na naplaveniny na Čelákovickém 
potoce, které hrozí ucpáním koryta potoka. Správce povodí Labe (J. M.) reagoval, že budou 
uklizeny dle provozních možností. 

 Mgr. Tureček požádal o zálohování dat z městské meteostanice za rok 2013. Zajistí předseda 
u tajemníka MěÚ.  

 Mgr. Tureček požádal o možnost vystavení dokladu o členství v KŽP pro místní šetření. Zjistí 
tajemnice. 

 Mgr. Tureček upozornil na pravděpodobné staré zátěže PCB na místech transformátorů 
v rozvodnách poblíž Čelákovic. Ing. Červinka uvedl, že rozvodna Čechy-střed je 
odkanalizována do Čelákovického potoka. Vedoucí OŽP se tomu bude věnovat. 

 Ing. Žák se nabídnul s přípravou archivu dat pro potřeby KŽP. 
 Předseda obdržel 6. 1. 2014 odpověď od Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského 

úřadu Středočeského kraje ohledně nezačlenění jedné z Arazimových tůní do Evropsky 
významné lokality Hrbáčkovy tůně-Káraný. Pracovníci KÚSK prošetří, z jakého důvodu nebyla 
tato tůň do navrhovaného území PR začleněna. Pokud se tak stalo nedopatřením, bude třeba 
přírodovědnou hodnotu tůně nově ověřit a pokud z  průzkumu vyplyne potřeba zajistit zvláštní 
územní ochranu rovněž v prostoru předmětné tůně, orgán ochrany přírody učiní potřebné 
kroky a zjedná nápravu. Záležitost by bylo možné řešit například rozšířením území přírodní 
rezervace nebo vymezením samostatného zvláště chráněného území, případně smluvní 
ochranou s vlastníkem dotčených pozemků. 

 
Další řádné jednání KŽP proběhne 10. 3. 2014 od 18:00 hod. 


