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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
RNDr. P. – informoval, že Okrašlovací spolek čelákovický se vyjádřil k oznámení koncepce „Program 
zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020“, která se zabývá detailně 
hodnocením aktuálního stavu znečištění vzduchu. Především upozornil, že dochází k překročení ročního 
imisního limitu (1 ng/m3) pro průměrnou koncentraci benzo[a]pyrenu v Čelákovicích na 86 % plochy. 
Nabídl možnost ročního kontinuálního měření kvality ovzduší, které by se týkalo měření obsahu těžkých kovů 
v blízkosti slévárny TOS – Met slévárna, a.s. v Čelákovicích. 
Za jakých podmínek by bylo město ochotno nabídnout součinnost nebo pozemky pro roční měření spadů ze 
slévárenského provozu a na žádost občanů zda by bylo možno věnovat na stránkách Zpravodaje města 
Čelákovice dvoustranu týkající se kvality ovzduší v našem městě? 
Starosta – co se týká měření, tak za město Čelákovice podpoříme. Středočeský kraj si patrně na měření 
objedná Státní zdravotní ústav nebo Český hydrometeorologický ústav. Spolupracovali jsme s nimi již jednou 
a spolupráce byla dobrá. Jakmile nás Středočeský kraj s tímto osloví, jsme ochotni spolupracovat a jednat  
o podmínkách a o vhodném umístění, které doporučí odborníci. Při původním měření město zajistilo pozemek, 
přívod elektrické energie a Středočeský kraj si na dané místo umístil zařízení a provozoval měření. 
Konstatoval, že nezaznamenal požadavek občanů na dvoustranu ve Zpravodaji města Čelákovice, která by 
se věnovala kvalitě ovzduší ve městě. 
Mgr. Skalický – uvedl, že koncepci „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy“ neviděl a rád se 
s ní seznámí. Upozornil, že záleží, z jakých dat vychází, že je 86% města pokryto benzo[a]pyrenem  
a domnívá se, že tato informace nevychází z podrobných čísel. Souhlasí s nabídkou, aby nějaké měření 
proběhlo a je důležité jak se pojme a kam se umístí. Při měření, které probíhalo v areálu MŠ Komenského, tak 
kontaminace, která byla zaznamenána, byla průměrná na velikost a význam našeho města a vliv TOS – Met 
slévárna, a.s. nebyl přímo prezentován. Bylo řečeno, že znečištění je otázkou lokálních topenišť. Hodnoty 
benzo[a]pyrenu nebyly vysoké, byly v průměru, které odpovídá velikosti našeho města. Pokud již existuje 
nějaký písemný návrh, či projektová dokumentace měření, rádi se k tomu vyjádříme a pokud to bude mít 
význam, tak i podpoříme. Jakékoli finanční prostředky, které jdou ze Středočeského kraje na tyto záležitosti, 
jsou pro město Čelákovice přínosné.  
Ing. Studnička, PhD. – poděkoval za podnět a požádá Mgr. Skalického a vedoucí OŽP o zpracování této 
dvoustrany ve Zpravodaji města Čelákovice s informacemi o kvalitě ovzduší na území města Čelákovice. 
RNDr. P. – poděkoval za pozitivní přístup, vstřícnost a možnost informovat občany o kvalitě ovzduší. Požádal, 
aby se Okrašlovací spolek čelákovický mohl podílet na zpracování této dvoustrany do Zpravodaje města 
Čelákovice. Uvedl, že informace týkající se benzo[a]pyrenu byly čerpány ze strategického dokumentu 
zpracovaného MŽP a jsou založeny na solidních podkladech a všechny jsou veřejně přístupné. Jakmile bude 
zpracovaný návrh na měření, která budou projednána ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství na 
Středočeském kraji, tak prostřednictvím zastupitelů Středočeského kraje vzejde jednání nad možnou instalací 
měřícího bodu a ročního kontinuálního měření, tak aby byly známy roční limity spadů těžkých kovů, na které 
se vztahují normy pro obytné oblasti.  
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 27. 1. 2021 


