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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
8. 12. 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 problematikou ekologizace dopravy. Některá západní města Evropy, v rámci 
dekarbonizace, již zakazují vozidlům se spalovacími motory vjezd do center. Zajímalo by mě, zda bude naše 
město schopné umožnit vstup do center klasickým elektromobilům a hybridům, jakmile to bude aktuální a tato 
omezení přijdou i k nám do České republiky? 
Starosta – domnívám se, že v tuto chvíli to skutečně není aktuální téma. Nicméně město Čelákovice 
elektromobilizaci podporuje a zodpovědně se na ni připravuje. Například v rámci stavby nového parkovacího 
domu u nádraží již budou vystavěné první nabíjecí stanice. V projektu „Rekonstrukce školy v Sedlčánkách“ je 
taktéž naplánovaná nabíjecí stanice a u revitalizace její návsi budou zakomponovaná ještě další 2 nabíjecí 
místa.  
Míst I – dosud dotační program na podporu vozidel s alternativním pohonem vypsalo v ČR pouze statutární 
město Frýdek-Místek. Uvidíme, s čím přijde nová vláda v budoucnosti. 
 
Ing. K. – „Nadace Proměny Karla Komárka“ – v rámci této nadace existuje program revitalizace nových 
městských parků a zeleně. Každý sudý rok se vyhlašuje grantová výzva na revitalizaci parků. A jelikož příští 
rok 2022 bude sudý rok, rád bych podal podnět ke zvážení, zda by se město Čelákovice nemělo o tento grant 
více zajímat. 
 
Ing. K. – objasnil problematiku ve včelařském oboru. Vyzdvihnul důležitost včel a čmeláků v naší krajině, jako 
hlavní sběrače a opylovače. Máme v našem městě zajištěný Fond podpory chovu čmeláků? 
Starosta, Míst I – můžeme Vás ujistit, že včelařství je v našem městě dostatečně podporováno. „Spolek 
včelařů“ dostává z rozpočtu města dotace každým rokem. Jen za poslední 4 roky, tedy od roku 2018 do roku 
2021 byly poskytnuty dotace v celkové výši 197 tis. Kč. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 08.12.2021 


