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ZÁPIS Č. 32 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

10. 4. 2014 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, P. Chalupa jun. (od 19:20), M. Iglo, Mgr. I. Tureček, 

Ing. J. Žák 
   
Hosté: Mgr. M. Š. (k bodu 2), p. M. Tichý (místostarosta) 
Omluveni:  Mgr. et Mgr. R. Melichar 
 
Jednání se uskutečnilo od 19:00 do 21:15 hod. provizorně v Pizzeria La Grotta. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
Řádné jednání 10.3. se nekonalo kvůli pracovnímu vytížení s přípravou besedy. Program dubnového 
jednání byl rozeslán členům KŽP 3. 4. 2014. Předseda vyzval ke schválení. Dále uvedl, že se 
z pracovních důvodů rozhodla k 7. 4. 2014 rezignovat J. Sedmihradská. Předseda ji za její činnost 
poděkoval. Na jednání byla pozvána paní starostka, která se ovšem z jednání omluvila. Dostavil se 
místostarosta I. Tajemnice KŽP se těsně před jednáním omluvila, a tak musely být vybrány náhradní 
prostory. 

Návrh usnesení: KŽP schvaluje program jednání a za zapisovatele určuje RNDr. P. Petříka, 
Ph.D. 
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 

 
19:20 – dostavil se p. P. Chalupa jun. 
 
2. Shrnutí závěrů z besedy o ovzduší 

 Dne 31. března se v Městském muzeu konala beseda „Čistý vzduch ve městě – základ 
našeho zdraví“, jejíž organizací byl Radou města pověřen předseda KŽP. Na její organizaci se 
dále podíleli členové KŽP p. M. Iglo, Mgr. I. Tureček a Ing. J. Žák, členové petičního výboru 
zejm. Mgr. M. Š. a moderátor besedy p. V. V. Na závěr besedy zazněla následující 
doporučení: 

o pokračovat v dlouhodobém měření kvality ovzduší, 
o ve smogových situacích omezit pobyt dětí venku a nepořádat sportovní a veřejné 

akce pod širým nebem, 
o pokračovat ve spolupráci s průmyslovými podniky vedoucí k zavádění nejlepších 

dostupných technologií (BAT), 
o pokračovat v jednáních se Středočeským krajem o výstavbě silničního obchvatu 

města, 
o uskutečnit výsadbu izolační zeleně podle koncepce zeleně schválené ZM dne 

27. 2. 2014 a návrhů ÚP na výsadbu víceméně souvislého prstence vzrostlé zeleně. 
o pravidelně zveřejňovat opatření provedená ve prospěch ochrany zkvalitnění ovzduší 

v Čelákovicích. K informování využít nově upravené stránky o ovzduší na webu 
města, 

o převzít diskusi s občany v zastoupení Odboru životního prostředí MěÚ Čelákovice.  
 Členové KŽP se dále seznámili  

o s Protokolem o zkoušce Meření imisí v Čelákovicích PM2,5 těžké kovy v PM2.5 a 
benzen uveřejněným na stránkách města 31.3.2014. 

o s výňatky z vyjádření RNDr. B. K., Ph.D. (Státní zdravotní ústav) uveřejněnými na 
webu města 31.3.2014 a vyjádřili přání shlédnout původní dokument. 

o s vyjádřením Ing. J. T., DrSc. (Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR), 
které zaznělo v pořadu Regiony ČT a na besedě 31.3.2014. 

o s Vyjádřením TOS-MET slévárna, a.s. z 28.3.2014 k problematice znečištění ovzduší 
prezentované na besedě 31.3.2014. Členy KŽP zaujala zejm. v něm obsažená 
informace o údajném „zpožděném vydání stavebního povolení MěÚ Čelákovice, které 
s velkou pravděpodobností způsobí ztrátu dotačního grantu (Operační program 
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Životní prostředí, pozn. pořizovatele zápisu) z důvodu nesplnění termínu realizace“ a 
požadují prověření této informace. 

o s novými informacemi ke kvalitě ovzduší v Čelákovicích uveřejněnými starostkou 
města a vedoucí OŽP na stránkách města 8.4.2014 a vyjádřili přání shlédnout zápis z 
jednání Regionálního řídícího výboru (zóna CZ02 Střední Čechy) k Programu ke 
zlepšení kvality ovzduší, které proběhlo v pondělí 31. 3. 2014. 

 
Návrhy usnesení:  
KŽP pověřuje svého předsedu publikováním závěrů z besedy „Čistý vzduch ve městě – 

základ našeho zdraví“ v květnovém vydání Zpravodaje města Čelákovice. 
KŽP doporučuje zajistit technické zázemí pro nové umístění měřicí stanice kvality ovzduší 

v termínu do 15.7.2014. 
KŽP doporučuje pokračovat v měření kvality venkovního ovzduší pro PM2,5 se zaměřením 

na obsah těžkých kovů (zejm. As) v PM2,5 , benzo(a)pyren a benzen v topné sezoně a 
mimo ni.  

KŽP doporučuje řídit se opatřeními, která shrnula KŽP na svém 14. jednání 30. 1. 2012, tj. 
zejm. body 3–5 týkající se pořízení praček vzduchu do heren MŠ a zlepšení 
informovanosti obyvatel ohledně opatření zaměřených na snížení imisních příspěvků 
z vytápění domácností. 

KŽP doporučuje vysadit izolační zeleň podle koncepce řešení stavu zeleně (projednáno ZM 
27.2.2014 usnesením č. 146) a podle zadání Návrhu ÚP Města Čelákovice na výsadbu 
víceméně souvislého prstence vzrostlé zeleně (projednáno ZM 24.4.2013 usnesením č. 
6.5). Pro tento účel KŽP doporučuje zpracovat a podat dotační projekt OPŽP, podosa 2.2. 
(Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí) na výsadbu a regeneraci izolační zeleně 
oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb a to do 30.5.2014. 

KŽP doporučuje zpracovat podklady pro dopravní průzkum jako dopravně-organizační 
opatření zaměřené na redukci celkového objemu automobilové dopravy a mající za cíl 
snížit emise z tohoto zdroje znečištění. 

KŽP doporučuje zpracovat pro Město generel cyklostezek jako systémové opatření 
upřednostňující cyklodopravu před individuální automobilovou dopravou. 

KŽP doporučuje prověřit údajné pochybení Stavebního úřadu MěÚ Čelákovice při vydávání 
stavebního povolení na výměnu filtrů v TOS-MET slévárna, a.s. (viz Vyjádření TOS-MET 
slévárna, a.s. z 28.3.2014 k problematice znečištění ovzduší). 

KŽP se seznámila s informacemi paní starostky a vedoucí OŽP z jednání Regionálního 
řídícího výboru (zóna CZ02 Střední Čechy) k Programu ke zlepšení kvality ovzduší a pro 
další postup v této věci prosí o poskytnutí písemného záznamu z jednání RŘV ze dne 
31.3.2014. 

Hlasováno dohromady pro všechna usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty. 

 
3. Různé 
 Na základě jednání s vedením TOS-MET slévárna, a.s. proběhne 29.4. exkurze do 

ArcelorMittal Ostrava ohledně výměny zkušeností s měřením možné radiace šrotu. 
 K dispozici jsou zálohovaná data z městské meteostanice, které lze využít pro vyhodnocení 

údajů z krátkodobého imisního monitoringu.  
 Předseda zpracoval přehled starých zátěží na stránkách kontaminace.cenia.cz a postoupí je 

OŽP.  
 Město se proti zamítavému rozhodnutí KÚSK na rozšíření PR Hrbáčkovy tůně-Káraný 

neodvolalo. Předseda zpracuje návrh ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem čelákovickým, 
o.s.  

 Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil v souladu s § 8 odst. 2 zákona o integrované 
prevenci (IPPC) ve věci řízení o vydání integrovaného povolení stručné netechnické shrnutí 
údajů žádosti pro zařízení „Divize Kovohutě Čelákovice“ společnosti KOVOHUTĚ HOLDING 
DT, a.s., podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o IPPC. Mgr. Tureček navrhl následující usnesení. 

Návrh usnesení: KŽP doporučuje prověřit plnění podmínek integrovaného povolení pro 
zařízení „Divize Kovohutě Čelákovice“ společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., ve 
vztahu k odlučovačům aerosolu kyseliny sírové v blízkosti MŠ Přístavní. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 

Další řádné jednání KŽP proběhne 12. 5. 2014 od 18:00 hod. 


