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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Pí P. – jak to vypadá se stavbou kanalizace a vodovodu v kolonce Dělnické domky? Bylo nám slibováno, že 
v březnu obdržíme nabídky o spoluúčasti města na přípojky. Vím, že pak do toho vpadnul Covid a spousta 
věcí se neřešila. Stejný dotaz jsem vkládala 2x i do fóra, ale nedostala jsem odpověď. Ráda bych věděla, aby 
nevypršel termín stavebního povolení, jaké kroky se nyní připravují? Co máme očekávat? 
Starosta – stavební povolení lze kdykoliv prodloužit, termíny si ale hlídáme, aby nepropadly. 
Co se týká kanalizace, tak doposud se nedělo nic.  Museli jsme velmi škrtat v rozpočtu, dokončovala se 
významná akce ZŠ Kamenka a nebyla volná kapacita, která by to mohla zadministrovat a připravit, když 
městský úřad jel v podstatě ve směnách, zaměstnanci se střídali atd. Slíbil jsem to v březnu, ale bohužel v tuto 
dobu to zatím nepřišlo na řadu. Předpokládám, že do konce roku se k tomu vrátíme, protože nyní je období, 
kdy se můžeme trochu nadechnout. Během několika týdnů skončí akce ZŠ Kamenka a budeme se moci 
porozhlédnout dál, pokud nepřijde druhá vlna, se stejně negativním dopadem do rozpočtu jako ta první. 
Předpokládám, že na příštím ZM snad předám pozitivní informaci, ale doposud je tato záležitost u ledu, stejně 
jako ostatní akce. 
Dotazy, které jste vkládala na fórum – na facebookovém otevřeném fóru nereaguji. Pokud jste to vkládala tam, 
tak tam já nekomunikuji. Pokud jste to vkládala do fóra Čelákovice, tak prosím, pokud bude nějaký dotaz na 
mě, označte mě. Protože těch příspěvků je tam den co den více jak 40 a není v mých silách si pročítat všechny 
příspěvky. 
Pí P. – vkládala jsem na Čelákovice. Kdo příspěvky schvaluje? 
Starosta – na schvalování příspěvků jsme tři. Nejsou tam žádná pravidla, kdo bude co schvalovat. Kdo má 
čas, tak příspěvek schválí nebo ne. 
Pí P. - koná se v sobotu akce Ukliďme Česko? 
Starosta – ano, koná se tuto sobotu 19. 9. 2020. 
Pí P. – je pro tuto akci ještě volná lokalita kolem MDDM? 
Starosta – tato lokalita je již obsazená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 16. 9. 2020 
 


