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ZÁPIS 

 
Dotazy občanů 

1. 3. 2023 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. – dnes se bude jednat o založení výboru pro ovzduší, nebo pro životní prostředí? 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – po diskuzi je výsledkem optimální název „Výbor pro ovzduší“, neboť to 
vnímáme jako nejpalčivější problém. 
p. Holcman – je potřeba tlačit na kraj, aby udělali sdílené vzorky, ze kterých jde zjistit, odkud to 
znečištění pochází. Životní prostředí by mělo být v Čelákovicích prioritou. Je to priorita i místní ODS 
a doufám, že dnešní návrh zřízení výboru projde. Proto prosím, aby všichni zastupitelé hlasovali pro 
zřízení tohoto výboru. 
Ing. K. – děkuji za vyčerpávající odpovědi. Doufám, že si všichni uvědomujeme, že nestačí jen 
omezovat negativní dopady z fabrik, případně je zavřít úplně. Máme mocnou zbraň, a tou je masivní 
nová výsadba veřejné zeleně formou jehličnanů a dnes nám globální klimatické změny umožňují 
vysazovat i stálezelené a vysoké listnáče. Prosím, vezměte toto v potaz, aby činnost výborů pro 
čistotu ovzduší byla i záležitost investic do nové zeleně a údržba zeleně stávající. 
Ing. K. – Uvědomujete si, že slévárna TOS-MET a. s. patří do 10 % nejvýznamnějších českých 
výrobních podnik? Na jejích dodávkách závisí obrovské množství českého průmyslu. Případné 
omezení produkce tuto závislost jen prohloubí. 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – ano, tato část problematiky je důležitá. Nejsem proti podnikání, měly by 
se dodržovat normy. 
Ing. K. – pokoušelo se město někdy tuto záležitost řešit soudní cestou s firmou slévárna  
TOS-MET a. s.? 
Starosta – soudní cestou jsme neřešili nic, jelikož ani nevím, co by byl žalobní petit. Pokud slévárna 
TOS-MET a. s. provozuje v souladu s povolením, pokud ČIŽP neshledá žádné pochybení, není co 
žalovat. Žalobní petit by se musel opírat o jasné důkazy a ty bohužel nemáme. 
p. Holcman – ano, zákony toho moc neumožňují, ale může se jít jinou variantou. Mohlo by se podat 
trestní oznámení a tlačit na kraj přes stížnosti občanů. Kontroly ČIŽP je předem nahlášena. Měřící 
stanice nezměří pevné částice, které ničí auta a majetek, ale jen malé částice. Je to nutné řešit přes 
kraj, sbírat vzorky. 
Starosta – komunikace se Středočeských krajem probíhá. Co se týká škody na majetku, bylo by 
nutné podat hromadnou žalobu, ale k tomu nikdy nedošlo. Na kraj se tlačí stále. Vzorky se sbírají, 
slévárna měla, má a bude mít vždy vliv na své okolí. Pokud je společnost v limitech, je to v pořádku, 
pokud nesplňuje limity, nastupují represivní opatření. 
Ing. K. – nezavrhujte možnost soudního procesu. 
RNDr. P., Ph.D. – navážu na slova p. starosty týkající se provozu slévárny TOS-MET a. s.  
Vím přesně, jak se má postupovat v případě měření, které se dá použít v jednání po nastavení 
nových regulí. Snažil jsem se toto popsat v dopise, který jsem zasílal 10. 2. 2022. Můžeme se potkat 
na schůzi Výboru pro životní prostředí, které se koná 9. 3. 2023 od 14.00 hod. a bude se tam jednat  
o slévárně TOS-MET a. s. a jak dosáhnout lepší kvality ovzduší. Pozváni budou zástupci odborů 
ochrany ovzduší a integrovaného povolení a zástupce Akademie věd. Bude jednáno o tom, jak 
dosáhnout zlepšení kvality ovzduší v našem městě. Budeme rádi, pokud byste se, pane starosto, 
mohl tohoto jednání zúčastnit. 
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Rád bych vás pozval na vycházku do přírody a to 18. 3. 203 s tématikou Krajina ve vodě. Dále na 
sázení stromů s Okrašlovacím spolkem s podporou nadace ČEZ, kdy se bude sázet 10 ovocných 
stromů o týden později. 
Starosta – pokud přijde oficiální pozvánka, zástupce města se účastní. 
Ing. P. – 23. 1. 2023 jsem podal žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně 
odpadů. Dostal jsem málo informací, prosím, s kým jednat, nebo mám dotaz opakovat? 
Starosta – toto řešila vedoucí životního odboru. Nejlepší je domluvit si schůzku. 
Mgr. Skalický – probírali jsme to na poradě. Jedná se o velký objem dat. Data jsou veřejná, není 
problém se setkat a tuto problematiku probrat. 
Ing. P. – připravuje město revizi dopravního řešení – plán dopravy – pro účely zklidnění dopravy 
s ohledem na chodce a cyklisty? Ve městě je několik míst, které jsou špatně značený. 
Starosta – děkuji za podnět, pokud vidíte nějaká křiklavá místa, prosím kontaktujte mě e-mailem, 
zaměříme se na to. Z dopravního inspektorátu se jednou za čas konají kontroly, napíšou nám 
komunikační závady a my pak napravujeme. Dojde ke zklidnění dopravy díky realizaci obchvatu.  
Ing. P. – naše město je přeznačkované. Ve spoustě okolních obcích a městech snížili rychlost, zrušili 
značky, což vedlo ke zklidnění dopravy. Zamyslete se, zda by nestálo za to snížit rychlost v Císařské 
kuchyní.  
Starosta – pokud to projde přes dopravní inspektorát. Nemáme s tím problém, v Císařské kuchyni 
ten smysl vidím taky. 
p. Holcman – největší problém vidím v parkování přímo v křižovatkách. Cyklostezky v centru města 
jsou nesmysl, protože doprava je přetížená. 
Ing. P. – čím je hustější doprava, dává smysl, aby byla snížena rychlost kvůli chodcům  
a cyklistům. 
p. Holcman – je v Čelákovicích zvýšená rychlost nad 50 km/h? 
Ing. P. – není. Ke zklidnění dopravy by přispělo snížení rychlosti na 30 km/hod v místech, které 
nejsou prioritně k průjezdu. 
p. Holcman – velké plus pro město je parkoviště u nádraží v lokalitě Čelákovice-Jiřina u nádraží. 
Ing. P. – ulice, které jsou sdílené pěšíma, cyklisty, auty, by měly být regulovaný na rychlost  
30 km/hod. Spoustu ulic takto regulovaných je. Nejlépe je to řešit zónou. 
Starosta – o tom jsme vedli diskuzi s dopravním inspektorátem. Problém je v charakteru, co je zóna 
30 a co je obytná zóna. Tam, kde je zóna 30, by mela být široká komunikace s chodníkem, v obytné 
zóně je stavební úprava jiná. Příkladem je lokalita Za Drahou. Chtěli jsme udělat změnu dopravního 
značení, nakonec se povedlo, proběhla diskuze ohledně značení. 
Připravuje se výstavba cyklostezek mezi Čelákovicemi a Mochovem podél krajské silnice č. II/245, 
studie je prakticky hotová, a to i mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami. Neexistuje jednoduchý recept 
na dopravu obecně. 
Ing. P. – v ulici Pod Přerovskou Cestou je 30 km/hod. To, že tam je toto omezení, nevyvolalo to, že 
je tam chodník. V zóně 30 km/hod. klidně může být obytná zóna. Např. od ulice Rooseveltova k řece, 
není tam regulovaná rychlost.  
Starosta – v ulici Pod Přerovskou cestou není chodník. Chodník je dluh města vůči této ulici. Je třeba 
koukat optikou legislativy platné ke dni, kdy se žádost podává. Čelákovice-Jiřina prochází 
rekonstrukcí. Revize je možná po částech. Postupuje se podle platných zákonů, vyhlášek, nařízení. 
Ing. P. – připravuje se zrevidování dopravního stavu v Čelákovicích? 
Starosta – teď aktuálně ne. 
Ing. Číla – koncepce dopravy v Čelákovicích chybí dlouhodobě. Sám jsem byl iniciátorem „petice“ 
na zklidnění dopravy v ulici před Městským domem dětí a mládeže. Pokud by byl nějaký koordinátor, 
určitě bych tuto snahu podpořil. Je problém i s přechody, které nemají splněnou rozhledovou 
vzdálenost. Pokud vznikne ze strany města nějaká iniciativa, já jsem jenom pro. 
p. Holcman – můžete mi poslat, pane Procházko, ohledně špatného značení e-mail? 
Ing. P. – ano, děkuji, klidně se můžeme i sejít. 
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doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – děkuji za podněty ke zklidnění dopravy. Chtěl bych se podělit o svojí 
osobní zkušenost. Podepsali jsme petici, odevzdali jsme ji na městský úřad, byl jsem předvolán,  
ale nemohl jsem se zúčastnit, nicméně žádost byla zamítnutá. Jediný výsledek je, že je zde umístěna 
značka zákaz vjezdu nákladních automobilů. 
Starosta – kdy byla podána ta petice? 
doc. Dr. Ing. Štěrba, MBA – za pana starosty Š. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Michaela Lebedová, DiS., dne 1. 3. 2023 
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