
Informační příručka odboru životního prostředí 

Městského úřadu Čelákovice 

 

Odbor životního prostředí (OŽP) 
 

 vedoucí Ing. Lenka Rašínová, tel.: 326 929 127 
 referentky Milada Rašinová,  tel: 326 929 128 a Lenka Nováková, tel: 326 929 129   

 
 

Odpadové hospodářství 
 

 Směsný komunální odpad: 
1. Popelnice na směsný komunální odpad u rodinných domů vyváží AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. provoz Benátky nad Jizerou (tel: 326 316 322),  
 v případě nevyvezení popelnice však volejte OŽP. 

Tyto nádoby na odpad město občanům neposkytuje, popelnici si zakupte v obchodní síti 
nebo u svozové firmy.  

2. Směsné odpady shromažďované do černých kontejnerů u bytových domů odváží Technické 
služby města Nymburka (tel: 325 517 967). 
 

 Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu: 
Biologicky rozložitelný odpad z hnědých nádob od rodinných domů i ze sídlištní zástavby 
odváží firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. provoz Benátky nad Jizerou, 
v případě nevyvezení popelnice však volejte OŽP. 
Nádoby jsou poskytovány městem – možnost vyzvednutí je na OŽP (více informací: 
326 929 128, 326 929 129). 

Svoz směsného komunálního odpadu a biologicky rozložitelného odpadu z rodinné 
zástavby probíhá ve 14 denním intervalu dle stanoveného harmonogramu: 
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-
rodinne-zastavby.html 
 

 Papír a sklo: 
1. Papír z modrých kontejnerů každé pondělí nebo v pondělí + čtvrtek (dle konkrétního 

stanoviště) sváží Technické služby města Nymburka. 
2. Sklo ze zelených kontejnerů sváží 1x za 3 týdny Technické služby města Nymburka. 

- v případě potřeby (přeplněná nádoba, utržené víko apod.) volejte OŽP 
 

 Směsný plast a tetrapaky: 
Žluté kontejnery vyváží Technické služby Čelákovice, tel: 326 991 174 nebo volejte OŽP. 
 

 Kovy – šedé kontejnery („zvony“) obsluhuje AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 Textil – zelené kovové kontejnery obsluhuje Koutecký s.r.o., textil a další věci dle instrukcí 
na kontejneru je nutné vkládat v taškách či pytlích. 

https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/plan-svozu-popelnic-z-rodinne-zastavby.html
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 Potravinářské oleje – zelené plastové popelnice s vhozem ve víku obsluhuje EKO-PF s.r.o., 
oleje je potřeba vkládat v dobře uzavřených plastových lahvích. 

 Elektro – červené kontejnery pro odkládání použitých elektrozařízení obsluhuje ASEKOL a.s. 

- u všech těchto nádob volejte v případě potřeby OŽP 

Mapu stanovišť pro třídění a informace o tom, co do které nádoby patří, naleznete na: 
https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/ 
 

 Sběrný a separační dvůr komunálního odpadu, Mochovská 116, 250 88 Čelákovice: 
         Provozní doba:    úterý a čtvrtek  10:00 - 15:00 
    středa a pátek 12:00 - 18:00 
    sobota       9:00 - 12:00, 14:00 - 17:00 
Sběrné místo Sedlčánky (v ul. Na Hrázi):   pátek   16:00 - 17:00 
      sobota 10:00 - 11:30   

Podrobnější informace získáte na http://ts.celakovice-mesto.cz/ nebo u vedoucí sběrného 
dvora Simony Hořejší, tel: 326 992 682 
          
Informace o poplatku za odpady v Čelákovicích získáte na odboru finančním a plánovacím 
Městského úřadu Čelákovice, Stankovského 1650 u Dany Richterové tel.: 326 929 123, 
e-mail: dana.richterova@celakovice.cz  
 

Co dělat když: 

 Naleznete autovrak neznámého původu nebo vlastníka – obraťte se na: 
Městskou policii, tel.: 731 136 156 nebo 
Odbor správy majetku a investic, tel.: 326 929 117 

 Někdo ukládá odpad mimo místa k tomu určená nebo do nesprávných nádob - pro 
okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel.: 731 136 156 

 Naleznete černou skládku – ohlaste ji na OŽP MěÚ Čelákovice, na Městskou policii, tel.: 
731 136 156, nebo na Technické služby Čelákovice, tel.: 326 991 174  

 
 

Ochrana ovzduší 
 

 Úřady, které vykonávají správní činnost na úseku ochrany ovzduší:  
Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí,  
tel.: 326 653 857, https://www.brandysko.cz/kontakt/os-913/p1=6122, 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 257 280 111, 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/221, 

a další orgány ochrany ovzduší dle § 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění. 

 
Spalování v domácích topeništích: Provozovatel kotle/kamen je povinen spalovat pouze 
paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou určena výrobcem kotle/kamen, tedy 
spalování jakýchkoli odpadů je nepřípustné! 

https://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/odpady/
http://ts.celakovice-mesto.cz/
https://www.brandysko.cz/kontakt/os-913/p1=6122
https://www.kr-stredocesky.cz/web/14432/221
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Spalování v otevřených ohništích: Podle § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší ve znění pozdějších předpisů je povoleno v otevřeném ohništi spalovat jen suché 

rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami! 

 

 

 

Rybářství 
 

Při lovu ryb v rybářském revíru je podle § 13 zákona č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ten, kdo lov provádí, povinen mít u sebe rybářský lístek a povolenku k lovu. 

Rybářský lístek lze získat na OŽP MěÚ Čelákovice, Stankovského 1650, I. patro, pokud máte 
trvalý pobyt v obvodu  působnosti zdejšího pověřeného obecního úřadu, tj: v Čelákovicích 
(vč. místních částí Sedlčánky, Záluží u Čelákovic, Císařská Kuchyně), Lázních Toušeň, 
Mochově, Nehvizdech, Svémyslicích, Vyšehořovicích, Zelenči a Mstěticích, 
popřípadě jste-li cizincem, zdržujícím se v tomto obvodu.  
 

Co potřebujete, když jdete žádat o rybářský lístek :  

 občanský průkaz, cizinci předloží pas,  

 doklad o odborné kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, nebo dříve 
vydaný rybářský lístek, nebo platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce 
rybářského hospodáře a rybářské stráže), 

 zaplatit správní poplatek: 

Poplatky jsou stanoveny v příloze zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., pol. 14: 
             1 rok ……………. 100,- /pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, 
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce .... 50 ,- 
            3 roky……………  200,- /pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, 
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ... 100,- 
            10 let……………...500,- /pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, 
které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ... 250,- 
     na dobu neurčitou…… 1000,- /pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby 
starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ... 500,- 
 30 dní …………… 200,- bez prokázání odborné kvalifikace 
 
Žádost o vydání rybářského lístku je ke stažení na: https://www.celakovice.cz/cs/sprava-

mesta/mestsky-urad/formulare.html  
 
Informace k prodeji povolenek k lovu získáte na: https://www.rybaricelakovice.cz/ 
 
- pro podrobnější informace volejte OŽP, tel.: 326 929 128 nebo 326 929 129 
 

 

 
 
 

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-urad/formulare.html
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-urad/formulare.html
https://www.rybaricelakovice.cz/
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Ochrana přírody – zeleň 
 

 Jste majitelem stromu nebo keře, který chcete pokácet?  
Kácení dřevin upravuje § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění a § 3 vyhlášky 
č. 189/2013 Sb., v platném znění.  
Povolení není potřeba ke kácení z důvodů pěstebních (za účelem obnovy porostů), při 
provádění výchovné probírky, při údržbě břehových porostů a v ochranných pásmech 
různých vedení či dráhy (postup a podmínky upravuje § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a 
pro dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo 
stromořadí a zároveň 
 obvod jejich kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosáhne 80 cm / u zapojených 

porostů dřevin je hraniční plocha 40 m2 
 jde o porost energetických dřevin nebo vánočních stromků s produkčním cyklem mezi 

sklizněmi do 10 let 
 jde o dřeviny ovocné, rostoucí na pozemku v zastavěném území, který je v katastru 

nemovitostí evidovaný jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří. 
V ostatních případech je nutné požádat o povolení ke kácení. 

O vydání rozhodnutí může žádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo 
nájemce se souhlasem vlastníka. Správní řízení s kýmkoliv jiným nelze vést a žádost nelze 
projednat. 

V případě kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, 
v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a 
stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí vydává orgán ochrany přírody závazné stanovisko. Toto bude součástí 
výrokové části rozhodnutí stavebního úřadu. 

Formulář žádosti o povolení ke kácení i o závazné stanovisko je k dispozici na: 
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-urad/formulare.html 
 
Orgán ochrany přírody a krajiny může ve svém rozhodnutí o povolení ke kácení dřeviny / 
v závazném stanovisku uložit náhradní výsadbu ke kompenzaci vzniklé ekologické újmy, 
včetně délky následné péče. 
 
Pokud by se jednalo o strom, který patří městu, je možno podat pouze podnět ke kácení 
(formulář je rovněž k dispozici na https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-

urad/formulare.html) 

 

 Výjimka z výše uvedeného – tzv. „havarijní kácení“ 
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen 
život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede 
kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. V tomto případě 
je příslušným orgánem ochrany přírody odbor životního prostředí Městského úřadu 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Závažnost kácení je vhodné prokázat např. 
fotodokumentací. 
 
V případě dotazů volejte OŽP, tel.: 326 929 128, 326 929 129.  

https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-urad/formulare.html
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-urad/formulare.html
https://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-urad/formulare.html
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Ochrana zvířat 
 

Vychází ze zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 

 Našli jste toulavého nebo opuštěného psa ?  
V případě výskytu toulavého psa v Čelákovicích, Sedlčánkách nebo v Záluží kontaktujte 

Městskou policii, tel.: 731 136 156 
 

   Našli jste poraněné volně žijící zvíře?  
 např. labuť, dravce, ježka, srnče apod. – konzultujte postup se základní organizací Českého 
 svazu ochránců přírody Polabí, tel.: 603 864 822 
 http://www.zachranazivocichu.cz/ 

POZOR! Nezachraňujte zdánlivě opuštěná mláďata! Zvláště mladí ptáci po vylétnutí budí 
dojem opuštěnosti. Jejich rodiče však bývají poblíž a mláďata opatrují a dokrmují. 
Nikdy nesahejte v přírodě na schované mládě, matka je poblíž a vše bedlivě pozoruje. 

Zahubili byste jej. 

Pro více informací nahlédněte na http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/zivotni-

situace/zranena-zvirata.html 

 

 Jste svědkem týrání?  
Volejte Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj, tel.: 222 517 520 (Pracoviště 
Praha-východ) nebo 317 742 033, 
OŽP MěÚ Čelákovice, tel.:  326 929 127, 326 929 128, 326 929 129, 
Policii ČR, tel. 974 881 720 

Podrobnější informace na: 

http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/zivotni-situace/stradajici-zvirata.html 

 

 Máte obavy z roje včel?  
Chovejte se klidně a zkuste kontaktovat nejbližšího včelaře 
(na hasiče se obracejte jen v krajním případě - hrozba pobodání 
alergika apod.), případně volejte Městskou policii, 

 tel.: 731 136 156. 
  

 Máte v domě či jeho okolí problém s hlodavci? 
Kontaktujte majitele nemovitosti, který odpovídá za včasnou prevenci a hygienu. 
V případě výskytu hlodavců v kanalizačním řadu či na veřejném prostranství volejte OŽP 
MěÚ Čelákovice, tel.: 326 929 127 (pokud jde o kanalizaci, lze volat i provozovatele 1. SčV, 
a.s., tel.: 840 111 322 nebo 601 275 275) 
 

 Uhynulo Vám domácí zvíře a chcete je pohřbít na svém pozemku?  
Dle § 40 odst. 4 č. 166/1999 Sb., veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů může chovatel sám mrtvé drobné zvíře ze zájmového chovu 

http://www.zachranazivocichu.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/zivotni-situace/zranena-zvirata.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/zivotni-situace/zranena-zvirata.html
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-zvirat/zivotni-situace/stradajici-zvirata.html
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(nikoli přežvýkavce, prase či zvíře nemocné nebezpečnou nákazou) zahrabat na vhodném 
místě (s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí) do hloubky nejméně 80 cm a 
s použitím desinfekčních prostředků. 

 

 Našli jste v Čelákovicích, Sedlčánkách nebo v Záluží uhynulé zvíře? 
V případě menších zvířat kontaktujte Městskou policii Čelákovice, tel.: 731 136 156 nebo 
OŽP na tel. 326 929 128, 326 929 129, 
v případě uhynulé zvěře volejte místně příslušné myslivecké sdružení, tel.: 603 482 300, 
v případě nálezu většího množství hromadně uhynulých ptáků kontaktujte Krajskou 
veterinární správu pro Středočeský kraj, tel.: 222 517 520 (Pracoviště Praha-východ) nebo 
317 742 033. 
 
 
 
 
 

 
Pokud Vám v této příručce nějaká důležitá informace chybí, neváhejte nás kontaktovat 
na e-mailové adrese zivotni@celakovice.cz 
 
 
 

mailto:zivotni@celakovice.cz

