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ZÁPIS 

 
Dotazy občanů 

15. 6. 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. – pohovořil o problematice globálního oteplování a jeho dopadu na zeleň ve městech. Zmínil 
usychání smrku pichlavého i rozšíření moniliového úžehu ovocných stromů. V důsledku mírných zim 
a sucha se tyto choroby snadněji šíří. Proto panu starostovi předal vytištěný email  
s výběrem dřevin, které jsou na výsadbu pro místní klimatické podmínky nejvhodnější.  
Jste ochotni zohlednit moje připomínky při osazování zeleně kolem hřbitova i jiných částí města? 
Mgr. Skalický – při revitalizaci zeleně našeho města vždy využíváme konzultací s odborníky. Jsme 
si vědomi, jak důležité je ctít koncepci dané ulice – lokality a také zohlednit druh porostu.  
Jistě víte, že před dvěma lety jsme začali zpracovávat i pasportizaci zeleně. Díky tomu máme detailní 
přehled o tom, kde a jaký strom roste, a to nám pomáhá zefektivnit jejich údržbu i případnou výsadbu. 
Tuto pasportizaci provádí opět odborná firma s kvalifikovanými odborníky.  
pí Volfová – reagovala bych na vaše informace ohledně smrků. I já ho mám na zahradě a také mi 
začal opadat a chřadnout. Domnívala jsem se, že je to důsledkem sucha. Požádala jsem o konzultaci 
profesionálního zahradníka, který mě informoval, že je můj strom napaden mšicí smrkovou.  
Po následném ošetření je strom opět v pořádku. 
Starosta – o mšici smrkové jsem slyšel a skutečně tento problém řeší nejen naše město, ale i další 
okolní města, například Neratovice. 
Ing. K. – ano, máte pravdu. Avšak mšice je již druhotný problém, jsou přemnožené z důsledku 
teplých zim.  
Pokuste se prosím navázat při osazování nové obytné zóny v Kovohutích na to, co se již podařilo 
v minulosti, mám na mysli výsadbu mezi areálem bývalého TOSu a sídlištěm Prokopa Holého. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 15. 6. 2022 
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