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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
19. 1. 2022 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. – připomněl problematiku možné obnovy parku u městské knihovny v Čelákovicích, která by mohla být 
z části financovaná z dotačního programu K. Komárka - „Nadace Proměny Karla Komárka“, o které hovořil již 
na minulém Zastupitelstvu města Čelákovice. Vstoupilo již město do jednání s nadací K. Komárka a uvažuje 
o projektu obnovy parku u MK? 
Mgr. Skalický – my jsme obnovu parku řešili i s odborem životního prostředí. Nyní nelze o dotační peníze 
zažádat, jelikož v této chvíli nemáme připravený revitalizační projekt, a také z toho důvodu, že tento prostor 
byl již z dotačních peněz nedávno obnovován. Proto jsme se na tyto prostory nyní ani nezaměřovali. Nicméně 
je možné, že nadaci využijeme k dotaci jiných lokalit v Čelákovicích. 
 
Ing. K. – chválím vedení města, že při obnově veřejné městské zeleně neopomíná i výsadbu jehličnanů. 
Nicméně rád bych nabídnul svou odbornou pomoc při jejich výběru. Zatím jako nejvhodnější jehličnany mi 
vycházejí tři druhy cedrů, které ovšem na podzim mají masivní kvetení, což vede k prodloužení doby pylových 
alergií. Zajímalo by mě, zda jste připraveni řešit případné stížnosti obyvatel na jejich žlutý pyl, a zda to budete 
řešit případně referendem či se jasně proti nim vymezíte. 
Starosta – podobných dotazů ze strany veřejnosti dostávám spousty, zejména v jarních a podzimních 
měsících, kdy dochází k odkvétání rostlin a jiné zeleně, ale také i v období hnojení polí. Žijeme v Polabí a 
chceme město plné zeleně. Tuto myšlenku podporujeme a určitě nemá smysl uvažovat o pokácení stromu jen 
z toho důvodu, že tvoří pyl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Michaela Lebedová, DiS., dne 19. 1. 2022 
 


