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ZÁPIS Č. 1 Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ŘEŠENÍ 

MIMOŘÁDNÉ SITUACE V DŮSLEDKU HAVÁRIE V OBJEKTU  

J. A. KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE, ZE DNE 12. 1. 2017  

27. 01. 2017 

 
 

Přítomni:    

Gymnázium: Lenka Pehrová, Jana Gollová, Vilibald Knob 
Rodiče studentů: Eva Čílová, Ladislav Mrklas, Lenka Grygarová 
Městský úřad: Ondřej Přenosil, Marie Vávrová, Kateřina Kandlová 
Město Čelákovice: Josef Pátek, Miloš Sekyra, Petr Studnička 
 
Omluveni: - 

 
Jednání se uskutečnilo od 8:03 v zasedací místnosti 1. patro, historická budova MěÚ, 
Čelákovice s předpokládaným rozsahem 40 minut na základě operativní e-mailové 
korespondence ze dne 26. 1. 2017. Termín jednání byl potvrzen ve 14:53. 
 

 
Starosta přivítal přítomné a představil zástupce Městského úřadu. 
 
Zástupce rodičů Čílová 

- navrhuje jednací řád pracovní skupiny 
 
Zástupce rodičů Mrklas  

- sestavil jednací řád a ve stručnosti jej představil 
- proběhla diskuse k jednacímu řádu 

 
Místostarosta Sekyra  

- žádá, aby členem skupiny byla i paní ředitelka ZŠ J. A. Komenského 
Pechalová 

- skupina souhlasí s účastí ředitelky Pechalové jako hosta, skupina souhlasí 
s případným přizváním odborníků po předchozím projednání 

 
Ředitelka Pehrová 

- se domnívá, že není správné nemít jednací řád a jako příklad nefunkčního 
stavu uvedla stávající Nájemní smlouvu 

 
Místostarosta Studnička navrhl, aby byl přizván též zástupce zřizovatele Gymnázia 
Středočeský kraj 
 
Ředitelka Pehrová považuje za zbytečné s odůvodněním, že má dostatečné 
pravomoci k rozhodování v této situaci 
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Ředitelka Pehrová seznámila skupinu s aktuální výukou 

- stav se od zasedání zastupitelstva nezměnil 
- výuka probíhá ve stavu, který byl domluven k 16. 1. 2017 ředitelkou Pehrovou 

v prostorách CMC, Sokolovny, ZŠ J. A. Komenského a to v nedostatečném 
rozsahu v předělaných vybudovaných šatnách Gymnázia Čelákovice J. A. 
Komenského, dále v prostorách firmy Rehaspring. K dispozici jsou též méně 
vyhovující prostory v Kulturním domě, MDDM, ZŠ Kostelní na odpolední 
výuku, kde bylo poskytnuto 7-10 tříd a Městském bazénu. Gymnázium 
aktuálně nedisponuje dostatečným počtem prostorů pro výuku skupin 30 žáků. 
Závěrem konstatovala, že postoj města, resp. ředitelů příspěvkových 
organizací se nezměnil. Aktuálně 26. 1. 2017 kontaktoval Gymnázium Ing. 
Šrimpl, nabídl 3 třídy, ale prostory nejsou připravené. Vyjádřila dále přání najít 
další prostory v ZŠ J. A. Komenského. 

 
Místostarosta Studnička 

- město má omezené možnosti 
- požadavky gymnázia jsou: výuka bude probíhat ve městě, bude dodržena 

docházková vzdálenost, minimalizace odpolední výuky, upřednostňován 
návrat do původních prostor do dubna 2017. Tyto požadavky byly sděleny 
postupně až po 16. 1. 2017 

 
Zástupce Gymnázia Gollová 

- ZŠ J. A. Komenského může poskytnout další prostory, požaduje rozvrhy celé 
školy k projednání ve skupině 

 
Zástupce rodičů Grygarová 

- žádá o předložení rozvrhů co nejdříve 
 
MěÚ Vávrová 

- město má omezené prostory a snaží se požadavkům vyhovět, Středočeský 
kraj nabídl prostory ve svých dalších školních zařízeních 

 
Ředitelka Pehrová 

- nediktuje, které prostory chce, a snaží se omezit příspěvkové organizace 
města co nejméně 

- KUSK, který má volné kapacity a nabízí je, předem toto nediskutoval 
s Gymnáziem, problém je s dojížděním žáků. Přání je maximálně využít 
budovu ZŠ J. A. Komenského 

 
Zástupce rodičů Čílová 

- návrh technického řešení byl poslán panem Čílou na město včera navečer, 
představila jej a nabídla zajištění odborné konzultace k vypracování projektu 

- zda-li je k dispozici stanovisko společnosti Knauf 
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Místostarosta Sekyra 
- poznatky ve věci stávající konstrukce jsou určeny pro Kriminální službu PČR a 

nelze je poskytnout s ohledem na vyšetřování a povinnost mlčenlivosti 
- úlohou společnosti Knauf bylo posouzení stávajícího stavu a souladu se 

stavební dokumentací 
 
Starosta Pátek 

- do konstrukcí nelze bez souhlasu PČR vstupovat, může se jednat o důkazní 
materiál 

 
Místostarosta Sekyra 

- návrh prostudoval, je to materiál k diskusi 
 
Zástupce rodičů Čílová 

- prohlašuje, že nebyly SDK konstrukce provedeny v souladu s technologickým 
postupem, kdyby ano, přitížení uniklou topnou vodou by konstrukce přenesla a 
nedošlo by ke zřícení 

- požádala o urychlení dodání zadaného projektu úpravy topného systému 
 
Místostarosta Sekyra 

- vyzval, aby paní Čílová bezodkladně podala trestní oznámení, pokud je o 
tomto přesvědčena 

- v případě potřeby jsme připraveni měnit všechny sádrokartonové konstrukce 
- město řešilo příčinu havárie, která byla způsobena porušením těsnosti 

rozvodů topné vody otopné soustavy (prasklý kulový ventil) a z tohoto důvodu 
zadalo posouzení stávající topné soustavy a návrh opatření, včetně projektu, 
aby situace (zatečení úniku topné vody do SKD konstrukce a tepelných izolací 
ve 3.NP budovy J. A. Komenského) a nemohlo dojít k opakování této situace. 
Zároveň projektu bude obsahovat posouzení technologie kotelny K8, která 
vyrábí topnou vodu do tohoto topného systému a prověření funkčnosti 
expanze a automatického doplňování vody do topného systému. Tento 
projekt, včetně rozpočtu bude předán městu do 8. 3. 2017. 

- v souběhu se zadáním projektu topného systému bude zadáno autorizované 
osobě posouzení a návrh nových SDK konstrukcí (podhledů včetně zateplení, 
aby došlo ke zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy) a zároveň aby 
podhledy byly dostatečně dimenzované. 

 
 
Jednání bylo ukončeno v 9:31 hodin. 
Další jednání pracovní skupiny bude domluveno operativně e-mailem.   
 
Zapsal: Josef Pátek, souhlas účastníků se zápisem vyjádřen podpisem všech členů 
skupiny. 
 

 

  


