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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
15. 9. 2021 od 18.00 hodin 

 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Ing. K. – seznámil s výrobou a rozmístěním malých modulárních jaderných reaktorů ve světě. Následně 
požádal město a jeho státní správu na úseku životního prostředí, aby nenechalo kácet velké vzrostlé stromy 
kvůli strachu z tornáda. 
 
Ing. K. – dotace na výstavbu jehličnatých stromů – jak ta situace reálně vypadá? 
Mgr. Skalický – klasické dotace na výsadbu jehličnanů jsou zapovězeny, ale jsou i jiné možnosti na podporu 
výsadby všech možných stromů, např. MASky. Situaci sledujeme a pokud ta možnost bude tak ji využijeme a 
samozřejmě, pokud bude pasovat do našeho prostředí. 
 
Bc. P. – v jaké fázi je příprava výstavby vodovou a kanalizace v Dělnických domcích? 
Starosta – RM 7. 9. 2021 projednala posudek možného vlivu stavby na své okolí. Výsledky posudku nejsou 
nijak dobré. Je tam extrémní riziko vlivu stavby na okolní budovy kvůli malému uličnímu prostoru. Navrhují tam 
i seismické monitorování a doporučují zvážit variantu, jestli nedělat celou kanalizaci bezvýkopovou technologií, 
což je extrémně drahá věc. Prozatím jsme k tomu nezaujali žádné stanovisko. RM mě pověřila, abych zajistil 
stanovisko projektanta, jak tuto stavbu technologicky lze provést a na základě tohoto stanoviska budeme 
postupovat dál. Předpokládám, že toto stanovisko bychom mohli obdržet do konce září.  
 
Bc. P. – silnice u Kovohutí – je nějaký nápad, jak vyřešit situaci, že tam není vidět zprava ani zleva? 
Starosta – ta část, která je na straně Kovohutí, je jejich pozemek, takže případné odstranění zeleně by musel 
být s písemným souhlasem Kovohutí. Město tam má chodník, natažené veřejné osvětlení. Je potřeba to řešit 
komplexně. Na nejbližším jednání s majitelem tuto záležitost projednáme.  
Na druhé straně, na straně Dělnických domků, tam jsou městské výsadby, které jsou pod dotací a je tam určitá 
udržitelnost. Aktuálně řešíme přesadbu stromů a pokusíme se vyřešit i keřové porosty, které tam jsou.  
 
Bc. P. – zpomalovací pruhy tam být nemůžou? 
Starosta – ne. Je to průjezdná a zásobovací komunikace. 
 
Bc. P. – areál Kovohutí – bourá se administrativní budova. Kolují informace, že se tam bude stavět ubytovna. 
Ví se, jak to s tímto prostorem je? 
Starosta – je to fáma. Nyní je to stavebně povolené na služební byty. Jakmile bude změna územního plánu, 
dojde k rekolaudaci na klasické byty, které se budou prodávat do klasického SVJ. Bude z toho standardní 
bytový dům. 
 
Bc. P. – v dané lokalitě jsme řešili stromy u sousedů. Byla podána i petice za odstranění stromů, které jsou 
nakloněny. Odbor životního prostředí tam byl na kontrole a bylo nám sděleno, že zeleň v těchto prostorách je 
žádoucí, než vyroste zeleň v parku. 
Díky mělkému podloží se ale bojíme, že to na někoho může spadnout. Jak máme postupovat, aby někdo bral 
naše obavy vážně? 
Starosta – první žádost o kácení od Vašich sousedů již přišla, ale z důvodu, že si tam chtěli postavit jímku. To 
jim povoleno nebylo. Následně od nich přišla další žádost o kácení z důvodu obav, že jsou stromy nahnuté a 
hrozí nebezpečí. Odbor životního prostředí tam byl, společně s odborným arboristou a stromy vyhodnotili jako 
provozně bezpečné. Musí být exaktní důvod proč stromy pokácet a ten tam není. 
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Mgr. Skalický – byl jsem se tam podívat, viděl jsem stanovisko arboristy. Stromy v havarijním stavu opravdu 
nejsou, důvod ke kácení není. 
Bc. P. – zřejmě petici podáme znovu. Zvlášť po těch tornádech a změnách počasí, opravdu strach máme. 
Domnívám se, že je lepší určitým problémům předcházet, než aby se stalo neštěstí. 
Mgr. Skalický – kácení stromů má svoje pravidla a postupy a musí to schválit odborník. Teprve potom státní 
správa rozhodne o kácení. 
Pokud by došlo k zhoršení stavu stromů, znovu bude pozván odborník, aby posoudil stav, zda je to nebo není 
havarijní stav. 
Starosta – poslat po 3 měsících další petici pro nás znamená, že budeme muset pozvat opět arboristu, ten 
zhodnotí stav, dá na to razítko a znova si to nechá zaplatit. Lepší varianta než psát petice, je domluvit si 
vlastního arboristu a mít nezávislý posudek s razítkem. A pokud usoudí, že stav stromů je havarijní, pak máte 
podložený důvod žádat o kácení. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 15. 9. 2021 


