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ZÁPIS Č. 34 Z JEDNÁNÍ ČLENŮ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

2. 6. 2014 

 
Přítomni:  RNDr. P. Petřík, Ph.D. – předseda, P. Chalupa jun., M. Iglo (od 18:45), Mgr. I. Tureček, 

Ing. J. Žák 
 Z. Mutínská – tajemnice 
Hosté:  T. J. 
Omluveni:  Mgr. et Mgr. R. Melichar 
 
Jednání se uskutečnilo od 18:10 do 20:00 hod. v zasedací místnosti Radnice II, Stankovského 1650. 
 
 
1. Schválení programu jednání a určení zapisovatele 
Program jednání byl rozeslán členům KŽP 27. 5. 2014. Předseda připomněl že 2. 6. slavíme 
Mezinárodní den čistého ovzduší. Dále oslovil přítomné s dotazem na doplnění programu a vyzval ke 
schválení programu a zapisovatele. 

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. 

 
18:45 – dostavil se M. Iglo. 
 
2. Kontrola zápisu a plnění usnesení, úkoly uložené RM, novinky z OŽP 
Předseda uvedl, že starostka města odmítla osobní přítomnost předsedy KŽP na posledních 
jednáních RM se zdůvodněním, že problematika ovzduší byla dostatečně projednána na ZM. 
Předseda dále informoval přítomné o následujícím plnění zápisu. Zápis z posledního jednání RM není 
ještě k dispozici. 

 Dosud nebylo předsedovi KŽP odpovězeno, jaké jsou výsledky prošetření údajného zdržení 
stavebního povolení kvůli Stavebnímu úřadu MěÚ (viz Vyjádření TOS-MET slévárna, a.s. z 
28.3.2014, zápis KŽP z 10.4.2014 a dotaz na starostku města položený 31.3.2014 na besedě 
o ovzduší). 

 Článek o společné návštěvě členů KŽP a TOS-MET v ArcelorMittal Ostrava nebyl zaslán do 
RR ZM. 

 Informace na webu města o ovzduší nejsou dosud upraveny podle návrhů členů KŽP.  
 Z reakcí na portálu „Lepší místo“ je patrné, že Město se některými podněty zabývá, ale 

některé akutní zůstávají však bez odezvy (splašky u dělnických domků). Členové KŽP vyjádřili 
znepokojení nad dlouhotrvajícím havarijním stavem a Mgr. Tureček doporučil umístit dočasně 
do místa alespoň plastovou jímku na zachytávání splašků. Vedoucí OŽP se vyjádřila, že 
údajně existuje projekt na kanalizaci a aby projekt mohl být realizován, musí dojít ke změně 
ÚP.  

 V dubnu 2014 požádal předseda vedoucí OŽP o vymezení pozemku pro výsadbu izolační 
zeleně a KŽP doporučila zpracovat a podat projekt na OPŽP. Ze strany Města nebylo podle 
sdělení vedoucí OŽP přikročeno k přípravě. Vedoucí OŽP požadované informace neměla na 
jednání KŽP dosud k dispozici, ale konzultovala společně se starostkou skladbu s místním 
znalcem na jehličnany ing. K. a ing. V. Členové KŽP doporučili víceřadou alejovou výsadbu a 
také zvážit kvalitu substrátu, která by mohla být znehodnocena zavážkou. Výběr dřevin je 
nutno zvážit také s ohledem na jejich budoucí péči. Předseda upozornil, že výsadbu izolační 
zeleně doporučila KŽP již před dvěma roky při projednávání koncepce zeleně. 

 Dne 23. 5. 2014 bylo na MěÚ zasláno vyjádření Národní referenční laboratoře pro venkovní a 
vnitřní ovzduší SZÚ (na základě usnesení ZM z 27. 2. 2014 vedoucí OŽP požádala v dopise 
z 2. 4. 2014 na SZÚ, v němž využila podkladů členů KŽP a vyjádřila názor, že město 
nedisponuje koncepcí celého měření). Ve vyjádření SZÚ je uvedeno, že poslední měřicí 
kampaň prováděná ČHMÚ byla přerušena kvůli stavebním pracem v okolí měřicího místa. 
Tato informace je zavádějící, protože rekonstrukce Sokolovské se odehrávala více než 200 m 
proti směru větru a navíc stanice byla chráněná zástavbou a rekonstrukce ulice nemohla tedy 
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ovlivnit výsledky měření. Uvádí se zde, že z krátkodobých měření nelze predikovat případná 
překročení stanovených dlouhodobých imisních limitů. Je ale nezpochybnitelné, že v roce 
2011 denní limity pro PM10 překročeny byly. Dále není pravdou uvedené tvrzení, že souběžné 
sledování meteorologických parametrů v roce 2014 chybělo, protože Město Čelákovice vlastní 
meteorologickou stanici, jejíž údaje o stavu větrného proudění, vzdušné vlhkosti a teploty 
v centru města bylo možné využít i při zpracování závěrů z měření 2014 (byla v průběhu 
měření v provozu). Ve vyjádření SZÚ z května 2014 se dále uvádí rozporné informace oproti 
starším vyjádřením SZÚ k výsledkům měření z r. 2014, např.: „…naměřené pouhé dvě 
hodnoty kovů nevybočují z rozsahu hodnot naměřených v topné sezoně ve městech ČR, a to 
včetně hodnot As“ oproti tvrzení z 31.3.2014 od dr. Kotlíka: „Sezonně mírně zvýšené hodnoty 
PM2,5 nebo i arsenu napovídají vyššímu podílu spalování tuhých paliv v lokalitě nebo v její 
blízkosti - zdrojem mohou být například malá domácí topeniště.“ Vše je veřejně přístupné na 
webu města. 

 
Tajemnice KŽP informovala: 

 o žádosti na kácení dřeviny jehličnanu v ul. U Potoka u bytového domu 1478–1484 s tím, že 
nevidí důvod ke kácení. Předseda doporučil projednat s ing. Červinkou, členem KŽP. 

 o řízení k povolení mimořádné manipulace na VD Brandýs nad Labem, které se zřejmě 
přeruší. Vodoprávní úřad požadoval v zahájeném řízení doplnit ve stanovené lhůtě udělení 
výjimky dle § 56 odst.1) zákona č. 114/1991, Sb. z ochranných podmínek zvláště chráněných 
druhů od KÚSK, což se k dnešnímu dni zatím nestalo. Jeden účastník se odvolal. Mgr. 
Tureček doplnil, že stav hladiny Labe je v místě náhonu kvůli hydroelektrárně 30 cm pod 
dlouhodobým normálem.  

 
3. Měření kvality ovzduší – zasedání pracovní skupiny a zpráva NRL k ovzduší  
M. Iglo a P. Petřík informovali o zasedání pracovní skupiny starostky, které proběhlo 19. 5. 2014. Ze 
schůzky nebyl pořízen zápis, protože podle vyjádření vedoucí OŽP se z pracovních schůzek zápisy 
nepořizují. Předseda KŽP připomněl, že na svém 30. jednání KŽP doporučila zpracování postupu 
odbornou firmou na měření kvality ovzduší v Čelákovicích a veškeré postupy byly konzultovány 
s odborníky. Dále uvedl, že koncepce měření tedy existuje a vyjádřil naději na schválení dalšího 
měření dle odborných podkladů předložených na jednání ZM. 

 
 Na jednání pracovní skupiny se sešli odborníci a zájemci o kvalitu ovzduší mj. RNDr. B. Kotlík, 

Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu a Ing. J. Topinka, DrSc. z Ústavu experimentální 
medicíny AV ČR, v. v. i. Především výměna jejich názorů vedla k formování návrhu na určení 
postupu měření. Přítomni byli též zástupci slévárny TOS-MET a.s., kteří potvrdili zprávu o 
dokončené výměně čtyř prachových vodních filtrů za textilní. Zástupci slévárny též oznámili, 
že podnik zakoupil vysavač na odstranění prachu ze slévárenské haly a že uvažuje o 
finančním příspěvku na měření ovzduší.  

 Členové pracovní skupiny obdrželi mnoho materiálů, které byly starostkou označeny pouze 
pro jejich potřebu. V přiloženém zápisu z jednání Regionálního řídícího výboru (zóna CZ02 
Střední Čechy) k Programu ke zlepšení kvality ovzduší bylo uvedeno, že do 10. 4. 2014 měly 
být zaslány připomínky účastníků k návrhové části. Podle sdělení koordinátora akce z firmy 
ENVIROS nebylo ze strany Města nic zasláno. 

 S materiály předseda obdržel i výsledky sčítání vozidel u křižovatky Sedláčkova/Masarykova 
(u lékárny Erika), kde průjezdnost vozidel činila 10 018 (měřeno od 7:00 do 7:00, 9.–
10. 4. 2014). Členové KŽP doporučili provést sčítání u křižovatky Mochovská/Masarykova, 
kde je frekvence vozidel jistě větší a tajemnice doporučila měření uskutečnit pro každý den 
v týdnu. V roce 2004 zpracoval Krajský úřad investiční záměr výstavby obchvatu a tehdy 
denně projíždělo Masarykovou ulicí 3 200 automobilů.  

 Dr. Kotlík zaslal 26. 5. 2014 variantní návrh projektu měření škodlivin a dr. Topinka vypracoval 
k němu vyjádření. Město po zpracování připomínek a posouzení finančních možností vypíše 
poptávkové řízení (oslovení 3 odborných firem).  

 Dr. Topinka navrhnul pozvat dr. Hovorku z Ústavu pro životní prostředí PřFUK do Čelákovic 
na společné zasedání KŽP a pracovní skupiny, kde krátce prezentuje své výsledky 
identifikace zdrojů z Mladé Boleslavi. Na základě předběžné dohody by dr. Topinka s dr. 
Hovorkou provedli na začátku roku 2015 obdobnou studii v Čelákovicích. Studie v hodnotě 
1,5–2 mil. Kč nebude mít žádné náklady na rozpočet města, protože bude součástí 
schváleného vědeckého grantu. Studie dr. Kotlíka by se zohledněním výše uvedených 
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komentářů měla být provedena a výsledky obou studií budou při rozumném stupni koordinace 
prakticky nezpochybnitelné.  

 
Návrh usnesení: Členové KŽP se jednoznačně shodli na potřebě dalšího měření a navrhují 
zkoordinovat plánovaná měření kvality ovzduší a přizvat RNDr. Jana Hovorku, Ph.D., 
vedoucího Laboratoře pro studium kvality ovzduší PřF UK, na společné jednání pracovní 
skupiny příp. zasedání Zastupitelstva města Čelákovice. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat. 

 
4. Zpráva o stavu životního prostředí Města Čelákovice za roky 2002–2013 
K tomuto bodu požádal předseda tajemnici o zaslání tabulkových výstupů o produkci odpadů a o 
provedených ošetřeních a výsadbách veřejné zeleně. Vedoucí OŽP se dohodne se starostkou o 
umístění těchto informací na web města. 
 
5. Různé 
5.1 Stížnosti občanů na hluk 
Na jednání se dostavil T.J., který si stěžuje na časový průběh a intenzitu rušení z provozu střelnice 
v Záluží, který patří soukromému vlastníkovi. Provozní doba střelnice je 9:00–19:00. Nejlepším 
řešením by podle něj byla indoorová střelnice bez vlivu na okolí. Střelnice je registrovaná PČR, 
Odborem zbraní a bezpečnostního materiálu, který schválil její provozní řád. Členové KŽP i vedoucí 
OŽP doporučili obrátit se na KHS, která by prověřila rázové hlukové zatížení. V případě neúspěchu 
KŽP může doporučit zadání 1denního měření. Dále byla zpochybněna smysluplnost zákazu průjezdu 
cyklistů, který by měl být řešen s BZK. Vedoucí OŽP doporučila projednat věc s předsedou Osadního 
výboru Záluží s ohledem na skutečnost, že pan T.J. nechtěl v tuto chvíli poslat stížnost na KHS, jak 
mu bylo doporučováno, ale chtěl se nejdříve s provozovateli střelnice dohodnout. Dále KŽP doporučila 
panu T.J. iniciovat petici adresovanou nejbližšímu ZM k projednání této věci. 
 
5.2. Informace o soutěži Za památnými stromy Čelákovic  
Předseda informoval, že 22.5.2014 proběhla s dětmi ze 7. A a třídní učitelkou J. O. soutěž „Za 
památnými stromy Čelákovic“, kterou koordinoval Okrašlovací spolek čelákovický.  
 
5.3. Ornitologická exkurze 
29.5.2014 zaštiťoval člen KŽP ing. Červinka spolu s Bc. F. D. přírodovědnou vycházku Ptáci v okolí 
Čelákovic (organizovalo Městské muzeum v Čelákovicích a Spolek kaktusářů Čelákovice). Odborný 
výklad zajistili pedagogové Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a akce se rovněž zúčastnili 
posluchači univerzity.  
 
5.4 Informace OŽP poskytované veřejnosti  
Členové KŽP konstatovali zastaralé informace na vývěsce Odboru životního prostředí MěÚ 
Čelákovice (stále je např. odkazováno na starou vyhlášku o kácení) a požadují jejich aktualizaci a 
doplnění o informace k ovzduší, zeleni a památných stromech a ochraně přírody v souladu s materiály 
zasílanými členy KŽP vedoucí OŽP.  
Předseda KŽP požádal tajemnici, aby dosud neprojednané pracovní materiály jako ten s názvem 
Ostatní.doc projednávala výhradně s ním a nepostupovala dále. Dále jí požádal o zaslání stanoviska 
k tomuto materiálu, který ji zaslal 13. 2. 2014.  
 
5.5 Informace o řezbářském sympoziu 
Předseda KŽP informoval o tom, že společně s místostarostou I M. Tichým navštíví 9. 6. řezbáře D. F. 
a připraví podklady pro RM resp. ZM. Řezbářské sympozium se bude konat 11.–14. 9. 2014. 
 
Další řádné setkání až do komunálních voleb se nechystá, v případě potřeby svolá předseda 
mimořádné jednání. 
 


