
Příloha k zápisu ze zasedání
zastupitelstva města č. 15/2020

ZÁPIS

Dotazy občanů 
21. 10. 2020 od 18.00 hodin

Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích.

P. M. L. I. - předložil návrh, aby v této nelehké době mohly být dotazy občanů tlumočeny prostřednictvím 
internetu, což by v současné době prospělo.
Požádal o upřesnění vydání stavebního povolení na obchvat, na který obchvat to je, protože nejsou vykoupeny 
pozemky, a nepředpokládá, že se něco změnilo a že by se mohla vydávat stavební povolení na stavby na 
cizích pozemcích.

Starosta - jedná se o stavební povolení na čelákovický obchvat, ovšem ne na celou stavbu, ale na stavební 
objekt č. 105 - chodník s částí komunikace. Bylo zapotřebí, aby bylo tzv. zkonzumováno územní rozhodnutí. 
Územní rozhodnutí lze zkonzumovat tak, že bude vydáno alespoň na část stavby stavební povolení. 
Nemusíme absolvovat martýrium s prodloužením územního rozhodnutí a nyní se můžeme věnovat přípravě 
projektové dokumentace pro stavební povolení obchvatu jakožto celku, tzn. všech zbylých stavebních objektů. 
Dnes byla podepsána objednávka na zpracování zadávací dokumentace na zakázku tvorby projektové 
dokumentace čelákovického obchvatu, tzn., že bude soutěžen projektant na stavební povolení a realizaci. 
V průběhu tohoto bude docházet k oslovení zbývajících vlastníků, včetně pana I., a budeme se s nimi snažit 
domluvit. Vlastníkům půjde dopis s návrhem variant. Jedna varianta je směna za jiný pozemek, který je ve 
vlastnictví města, případně prodej za 250,00 Kč/m2, tak jako u ostatních vlastníků, anebo případně předložit 
návrh s vlastní představou.

P. M. L. I. - požádal, aby do zápisů byly dávány přesnější informace. V druhém bodě Zápisu z RM se píše 
něco o vyvlastňování?

Starosta - citoval ze zápisu, že RM ukládá odboru správy majetku a investic zahájit veřejnou zakázku na další 
stupně projektových dokumentací, dokončit majetkoprávní vypořádání, včetně přípravy návrhů na 
vyvlastňovací řízení ve věci investiční akce schválené usnesením RM. Tzn. primárně dokončit majetkoprávní 
projednání, tzn. snažit se se všemi vlastníky domluvit, a pokud by k tomuto nedošlo, budeme komunikovat 
s krajem, jakým způsobem budeme pokračovat.

P. M. L. I. - pro občana informace uvedené v zápise z RM jsou zmatečné. Uvedl, že dle správného postupu 
bude nejprve zaslán dopis z města se stejnými podmínkami jako doposud, v případě, že nedojde k dohodě 
s vlastníky, tak budou zbývající nedořešené pozemky předány kraji, který nadále bude s vlastníky jednat. 
Všechny kroky budou probíhat v souladu se zákonem o urychlení výstavby a v případě, že nedojde s vlastníky 
k dohodě, tak jako poslední krok nastane proces vyvlastnění. Město v těchto posledních krocích nehraje 
žádnou roli.
Druhý dotaz se týká pronájmů pozemků pod nemovitostmi v lokalitě Dělnické domky, konkrétně zvýšení nájmů 
za pronájem pozemků města pod nemovitostmi soukromých vlastníků. Co bude město dělat, pokud některý 
z nájemníků nebude zvýšení ceny nájmu akceptovat? Jeden z nájemníků cenu neakceptoval, předložil 
protinávrh podle smlouvy, který město zamítlo, a přišla mu výpověď. Nepodařilo se mi najít usnesení, kterým 
RM ukončuje nájemní smlouvu. Požádal o vysvětlení, co je to za postup a zda je to v pořádku a etické, 
v současné těžké době zvyšovat nájem invalidnímu důchodci o tak vysokou částku.

Starosta - co se týká zvýšení ceny pronájmů pozemků v lokalitě Dělnických domků, tak až na jeden případ 
změnu akceptovali všichni a smlouvy jsou podepsané. O pánovi vím, chápu jeho situaci a věřím, že se 
domluvíme. Záležitost bude řešena přímo s pánem a s ohledem na jeho situaci, ne prostřednictvím Vás, anebo 
zastupitelstva.
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P. M. L. I. - neobdržel jsem odpověď na otázku, zda byla výpověď platná.

Starosta - nyní na tuto otázku neodpovím. Beru to jako podnět a zítra bude tato záležitost prošetřena.

Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice

Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 21. 10. 2020
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