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I.A Slovo starosty 
 

Vážení spoluobčané! 

Po roce práce se Vám dostává do 
rukou Strategický plán rozvoje města 
Čelákovice do roku 2030. Je to první 
komplexní rozvojový materiál 
vypracovaný pro naše město. Stanovuje 
hlavní směry rozvoje našeho města, 
dlouhodobé cíle i konkrétní kroky 
k jejich naplnění. 

Jedná se o společnou dohodu, 
kam se má město dlouhodobě rozvíjet, na 

co má klást důraz, jaké příležitosti má využít a jakým ohrožením čelit. Strategický plán je 
plánem celého našeho společenství, obsahuje úkoly nejenom pro místní samosprávu, ale také 
cíle, které mohou naplňovat neziskové organizace, podnikatelé, občané. Spolu s územním 
plánem a rozpočtem považuji tento dokument pro naše město za jeden z nejdůležitějších. 

Strategický plán rozvoje města je založen na mezinárodně uznávaných principech 
udržitelného rozvoje, tj. vyváženém rozvoji ekonomických a sociálních aspektů s důrazem na 
ochranu životního prostředí. Zohledňuje konkrétní problémy obyvatel města, neziskových 
organizací a podnikatelských subjektů ve městě.  

Strategický plán je moderním nástrojem řízení rozvoje společnosti a také podmínkou 
pro získávání finančních prostředků z Evropské unie pro konkrétní projekty. 

         Jsem velice potěšen, že se nám podařilo dokončit dokument, který splňuje veškeré 
odborné požadavky a je zpracován plně v souladu s metodikou Evropské unie. S přijetím 
strategického plánu samozřejmě práce nekončí, naopak, přichází fáze implementační 
a následně příprava a realizace jednotlivých projektů a úkolů rozpracovaných v návaznosti na 
rozpočet města v dílčích akčních plánech, které napomohou k naplnění stanovených cílů. 
Mohu Vás ujistit, že tento materiál není neměnný či dogmatický, a že se k němu v určitých 
periodách budeme vracet a budeme ho aktualizovat. 
  Závěrem mi dovolte, abych ze srdce poděkoval všem aktivním obyvatelům města, 
členům Řídící skupiny a členům pracovních skupin za obětavou práci a čas, který věnovali 
zpracování Strategického plánu. 

         Jsem rád, že se naše město může pochlubit tímto moderním nástrojem řízení 
odpovídajícím mezinárodním požadavkům a jsem přesvědčen, že společně dosáhneme 
žádoucího rozvoje našeho města. 
 Budoucím starostům města bych rád vzkázal, že tento dokument vytvořili občané 
Čelákovic a věřím jim, že vůli občanů budou naplňovat bez ohledu na svou politickou 
příslušnost, neboť blaho obce budiž nejvyšším zákonem. 

 
Josef Pátek  
starosta města Čelákovic 
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I.B Proč strategicky plánovat 

Strategický plán je moderním nástrojem systematického řízení rozvoje jakékoliv 
organizace. V posledních desetiletích se stále více prosazuje a osvědčuje také v rozvoji měst. 
Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků 
a nástrojů řízení změn v rozvoji města a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který 
zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení postupu provádění těchto změn, 
vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu 
a výsledků. 

Strategický plán rozvoje města: 
Ø zaručuje, že město bude dlouhodobě naplňovat svůj hlavní účel, smysl, tedy zajištění 

vysoké kvality života pro obyvatele a atraktivnost pro návštěvníky, 
Ø mobilizuje vlastní zdroje a přispívá k jejich efektivnímu využívání, odkrývá skryté 

zdroje (lidské, finanční) a včas a správně reaguje na změny v okolním prostředí, 
Ø významně posiluje schopnosti města absorbovat externí finanční prostředky pro 

konkrétní projekty (nejen z Evropské unie), a tím i zvyšuje konkurenceschopnost 
města získat co nejvíce prostředků na realizaci projektů, které přispějí k naplnění 
stanovených cílů, 

Ø přináší jednoznačnou úsporu prostředků vynakládaných na rozvoj města včetně lidské 
kapacity – eliminuje překryvy a nepodstatné činnosti, které nepřispívají k žádoucímu 
rozvoji města, 

Ø zajišťuje, že rozvoj města bude systematický, vyrovnaný, bude směřovat k jasně 
pojmenovaným cílům, 

Ø řeší rozvoj komplexně a umožňuje, aby nedocházelo k zásadním konfliktům v rozvoji 
jednotlivých oblastí života města (doprava, ochrana životního prostředí, památek, 
kultura a sport, sociální záležitosti, zdraví, podnikání, zaměstnanost a další), cíle 
zohledňují potřebu vyváženého rozvoje ekonomických a sociálních aspektů a ochranu 
životního prostředí, přírodních zdrojů a historických památek, 

Ø stanovuje dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé priority v rozvoji města, 
Ø zohledňuje konkrétní problémy obyvatel města, podnikatelských subjektů, 

významných organizací, provozovatelů služeb, neziskových organizací ad. ve městě, 
Ø pomáhá dosáhnout konsensu v hlavních otázkách, které město musí řešit, je nástrojem 

pro komunikaci s veřejností a partnery ve městě – jsou pojmenovány společné cíle 
rozvoje města a cesty jejich dosažení, 

Ø na základě nastavených indikátorů (ukazatelů) úspěšnosti, jejich měření 
a vyhodnocování lze jasně prezentovat, jak město postupuje v naplňování stanovených 
cílů a přijímat opatření, pokud postup není takový, jak bylo naplánováno, 

Ø je významným manažerským nástrojem řízení, vodítkem pro rozhodování 
sumarizujícím podstatné skutečnosti a potřeby města. 

Kvalitně zpracovaný strategický plán je postaven na pečlivém rozboru stávající situace 
a rozvojových tendencích vč. představ o budoucnosti těch, kdo ve městě žijí, podnikají, 
navštěvují jej. Strategický plán propojuje a zohledňuje probíhající procesy, projekty a aktivity 
ve městě. 
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I.C Východiska a metoda zpracování 

Město Čelákovice zahájilo přípravu strategického řízení rozvoje města po 
komunálních volbách v zimě roku 2010. V prosinci 2010 proběhlo první pracovní setkání 
užšího vedení města, členů komise pro rozvoj a Místní Agendu 21, která byla nově 
ustanovena, a partnerů města, na kterém byly vyjasněny přínosy zpracování strategického 
plánu pro město a postupy jeho zpracování. 

Jako způsob zpracování Strategického plánu města byla zvolena mezinárodně 
podporovaná metoda tzv. Místní Agendy 21, která znamená uplatnění principů udržitelného 
rozvoje v podmínkách konkrétního města, obce.  Tato metoda je využívaná a podporovaná ve 
vyspělých zemích Evropské unie i v dalších státech světa a zajišťuje komplexnost 
strategického dokumentu, neboť se řeší všechny důležité sféry života města. Stanovené cíle se 
vzájemně porovnávají a diskutují, odstraňují se konflikty mezi nimi, překryvy a doplňují 
nedostatky. Výsledky jsou postaveny na konsensu, dokument odráží důležité společné zájmy 
různých skupin, občanů, neziskových sdružení, podnikatelských subjektů a dalších. Najít 
společné cíle nebývá vždy lehké, ale v zájmu stability, rozvoje a konkurenceschopnosti 
společenství je to důležité. Třetím významným aspektem dokumentu je důraz na udržitelnost 
navrhovaného rozvoje jako předpokladu pro rovnovážný a dlouhodobý rozvoj města se 
zajištěním zdrojů pro dobrou kvalitu života. Sledování naplňování stanovených cílů je možné 
pomocí ukazatelů úspěšnosti (indikátorů) s tím, že některé ukazatele je možné porovnávat 
s jinými města v ČR i zahraničí. 

Strategický plán rozvoje města Čelákovice byl stanoven do roku 2030, přičemž 
vychází ze současné situace města a současných vnějších možností i ohrožení. Při práci byla 
využita řada podkladů, které jsou uvedeny v Příloze V.C. Při stanovování strategických 
i specifických cílů byly také zohledněny probíhající procesy ve městě, výsledky průzkumu 
názorů veřejnosti (duben 2011, 836 respondentů), výsledky veřejných setkání ke 
strategickému plánování (květen 2011,105 účastníků  a listopad 2011, 48 účastníků), výsledky 
kulatého stolu s podnikateli (duben 2011, 17 účastníků) a se zástupci neziskových organizací 
města (duben 2011, 32 účastníků), doplněné o internetové ankety (duben 2011), výsledky 
soutěže pro děti a mládež „Město mých snů“ (duben – květen 2011). Jako další doprovodná 
akce proběhla soutěž o logo a motto Strategického plánu. 

Všechny podklady byly po celou dobu strategického plánování k dispozici členům 
Řídící skupiny i členům pracovních skupin, byly také zveřejněny na webu města a k dispozici 
u koordinátorky procesu. 

Odbornou stránku procesu zpracování Strategického plánu zajišťovala PhDr. Alena 
Bauerová, samostatná konzultantka pro strategické plánování a zapojování veřejnosti, která 
má zkušenosti se zpracováním strategií v zemích EU i v jiných městech ČR. 

Pro řízení jednotlivých kroků strategického plánování byla ustanovena Řídící skupina 
(seznam členů je uveden v Příloze V.A) složená z představitelů města, úředníků Městského 
úřadu Čelákovice, zástupců městských organizací, odborných institucí, podnikatelů, zástupců 
škol, neziskových sdružení, občanů. Řídící skupina se sešla celkem pětkrát. Členové stanovili 
dlouhodobou VIZI rozvoje města, provedli celkovou SWOT analýzu města a navrhli základní 
principy řízení rozvoje města, tzv. MISI. Dále určili klíčové oblasti rozvoje města 
a zhodnocovali výstupy práce pracovních skupin vč. koordinačních schůzek. Posoudili také 
relevantnost připomínek veřejnosti i odborníků k pracovní verzi Strategického plánu, 
posoudili návrh implementace Strategického plánu a stanovili priority rozvoje města napříč 
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klíčovými oblastmi v krátkodobém horizontu (1 – 4 roky) a střednědobém horizontu (5 – 10 
let). 

Ke zvoleným klíčovým oblastem rozvoje města byly ustanoveny pracovní skupiny, 
kterých se účastnili jak někteří členové Řídící skupiny, tak i další zástupci veřejného 
i soukromého sektoru. Záměrem, stejně tak jako u Řídící skupiny, bylo umožnit konfrontaci 
různých odborností, názorů a zkušeností. Pracovní skupiny se sešly ve 2 kolech jednání, 
provedly analýzu oblasti, stanovily vizi rozvoje oblasti, strategické a specifické cíle pro 
oblast, přiřadily k nim dostupné ukazatele úspěšnosti a stanovily priority v dané oblasti.  

Seznamy členů pracovních skupin jsou uvedeny v Příloze V.B. 

Koordinace mezi jednotlivými pracovními skupinami byla zabezpečena 
prostřednictvím 2 koordinačních schůzek, na kterých se sešli zástupci pracovních skupin 
a diskutovali přesahy, mezery a rozpory mezi klíčovými oblastmi. 

O zpracování Strategického plánu, jeho průběhu i možnostech zapojit se do zpracování 
byli občané a zájemci průběžně informováni prostřednictvím webové stránky města 
a ve Zpravodaji města Čelákovic. Dílčí výstupy i pracovní verze Strategického plánu byly 
k dispozici na webové stránce města k veřejnému připomínkování, proběhla dvě veřejná 
setkání – úvodní, které mělo za cíl shromáždit názory a náměty občanů, a závěrečné 
k projednání pracovní verze Strategického plánu.  

Dokončený Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města na následujících 
19 let, strategické i specifické cíle v osmi klíčových oblastech rozvoje. Byly stanoveny 
priority rozvoje města, které spolu s návrhy projektů budou sloužit jako východisko pro 
zpracování prvního Akčního plánu na nejbližší období. Akční plány umožňují praktické 
naplňování Strategického plánu rozvoje města.  

Během zpracování Strategického plánu bylo shromážděno značné množství návrhů 
na konkrétní projekty a akce, které by měly přispět k naplnění potřeb a přání občanů, 
neziskových organizací a podnikatelů.  

Kromě vytyčení směrů rozvoje přináší Strategický plán také větší možnosti získání 
prostředků z fondů Evropské unie a z dalších externích zdrojů pro rozvoj města. 



Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 
 

8 

I.D Postup zpracování – stručný harmonogram hlavních kroků 
termín činnost 

Prosinec 2010 – leden 
´11 

Přípravná školení, pracovní setkání, projednání postupu zpracování 
Strategického plánu (SP). Odsouhlasení Návrhu na zpracování SP 
v radě města (20. 1. 2011), první SWOT analýza města, analýza 
stakeholderů, příprava dotazníku pro průzkum názorů občanů. 

Leden – únor ´11 Výběr zpracovatele Strategického plánu. 
Únor ´11 Ustanovení Řídící skupiny pro zpracování Strategického plánu 

(členové jmenováni radou města 3. 3. 2011). Příprava průzkumu 
názorů občanů. Zahájení prací na Profilu města, shromažďování 
podkladů. 

Březen ´11 Průzkum názorů občanů města. 
1. jednání Řídící skupiny – zahájení prací, metodika, postup, 
zajištění. Shromažďování dalších podkladů. 

Duben ´11 Vyhodnocení průzkumu názorů občanů. Kulatý stůl se zástupci 
podnikatelů a neziskových organizací + anketa na webu města. 
Soutěž pro děti a mládež „Město mých snů“ a soutěž o logo 
Strategického plánu. Dokončení Profilu města, shromáždění 
podkladů pro práci. 

Květen ´11 Veřejné setkání (4. 5. 2011). Analýza shromážděných podkladů. 
Květen ´11 2. jednání Řídící skupiny – prezentace podkladů a relevantních 

informací, provedení SWOT analýzy města, stanovení 1. verze VIZE 
rozvoje města + MISE. 

Květen – červen ´11 Shromáždění připomínek k návrhu VIZE rozvoje města + MISI. 
Červen ´11 3. jednání Řídící skupiny – 2. verze VIZE rozvoje města, 

dopracování MISE, stanovení klíčových oblastí rozvoje (KO), 
návrhy na členy pracovních skupin (PS) pro KO. 

Červenec – srpen ´11 Ustanovení PS pro KO rozvoje města. 
Září ´11 1. kolo jednání PS k jednotlivým KO a 1. koordinační schůzka 

zástupců PS.  
Říjen ´11 4. jednání Řídící skupiny – zhodnocení výstupů PS a koordinační 

schůzky, vyladění a doplnění cílů, VIZE a MISE, návrhy motta SP. 
Říjen – listopad ´11 2. kolo jednání PS k jednotlivým KO a 2. koordinační schůzka 

zástupců PS. 
11. – 24. 11. ´11 Veřejné připomínkování pracovní verze Strategického plánu. 
24. 11. ´11 Veřejné setkání – projednání pracovní verze Strategického plánu. 
Listopad ´11 5. jednání Řídící skupiny – zhodnocení výstupů PS a připomínek od 

veřejnosti, finální výběr motta SP, stanovení priorit pro rozvoj města, 
schválení návrhu způsobu implementace a monitoringu SP. 

Prosinec ´11 Předložení SP zastupitelstvu města ke schválení. 
průběžně Informovanost občanů a cílových skupin vč. zastupitelů města 

o jednotlivých výstupech, možnost průběžného připomínkování 
výstupů. Spolupráce s klíčovými partnery, kteří vyjádřili zájem se na 
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zpracování SP podílet. 
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I.E Základní pojmy  

pojem význam pojmu 

SWOT analýza 
Analýza vnitřních silných a slabých stránek města a vnějších 
příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů dlouhodobého 

rozvoje města. 

MISE rozvoje města Principy, přístupy, způsoby, které město respektuje při 
naplňování vize rozvoje města. 

VIZE rozvoje města 
Popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v časovém 
horizontu cca 20 let rámcově určující globální cíl a základní 

cesty a výsledky rozvojového procesu. 

Klíčové oblasti 
Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je 

významné pro dlouhodobý rozvoj města a vyžaduje 
soustředěnou pozornost. 

Strategické cíle 

Základní žádoucí vývoj v dlouhodobém měřítku 
v jednotlivých klíčových oblastech směřující k naplnění vize. 

Jsou to cíle, transformující vizi do globálnějších, ale již 
měřitelných charakteristik. 

Podoblasti Provázané problémové podoblasti v jednotlivých klíčových 
oblastech, které jsou řešeny prostřednictvím specifických cílů. 

Specifické cíle 
Konkrétní, měřitelné cíle, formulované v rámci jednotlivých 
podoblastí, jejichž realizace má vést k plnění strategických 

cílů a potažmo vize dané klíčové oblasti. 
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II.A Stručná charakteristika města a okolí 

Kód obce: 538132, NUTS 4: CZ0219. Ve volebním období 2010 až 2014 bylo 
zvoleno 21členné zastupitelstvo a 7členná rada. 

Město Čelákovice leží ve Středočeském kraji, při levém břehu Labe v nadmořské 
výšce 185 m n. m v tzv. “Zlatém pruhu země české“ přibližně 25 km východně od hlavního 
města Prahy. Se svým okolím tvoří součást krajiny bohaté na přírodní půvaby polabských 
lesů, luk a tůní a životadárného Labe. Jeho součástí jsou původně samostatné obce Sedlčánky 
a Záluží a také osada Císařská Kuchyně. 

Celé město má dnes 11 070 obyvatel. Věkový průměr obyvatelstva je 39,8 roku. 
Ekonomicky aktivní jsou 54 % obyvatel. Denně vyjíždí za prací téměř 40 % z nich. Nejvíce 
obyvatel pracuje v průmyslovém odvětví (35 %) a další větší skupinu tvoří pracovníci 
obchodu a služeb (11 %). Zcela převládající skupinou jsou obyvatelé české národnosti (téměř 
97 %), druhou největší skupinou jsou obyvatelé slovenské národnosti (1 %). 

Svou polohou bylo místo vyhledáváno předně pro svoji úrodnost již v dávném 
pravěku. Růst původně zemědělského, v 19. století košíkářského městečka, ovlivnila jeho 
snadná dostupnost po vybudování Severozápadní dráhy. Ta se projevila i vznikem 
průmyslových závodů a v prvé polovině 20. století dala vznik i slavné éře tzv. Čelákovického 
či Českého Grada. 

 
zdroj: Mapy.cz 

 
Nejstarší písemná zpráva o Čelákovicích je datována rokem 1290. V té době zde stál 

kostel a západně od něho dřevěný objekt na kamenné podezdívce, nahrazený kolem roku 
1300 kamennou patrovou stavbou tvrze. Tvrz měnila v průběhu staletí svou podobu. Poslední 
rekonstrukce jí vrátila vzhled goticko-renesanční stavby. Tvrz, kostel, středověký mlýn 
a budova děkanského úřadu z roku 1782 tvoří historické jádro města. Opomenout nelze ani 
novobarokní radnici, postavenou na náměstí v roce 1911. Roku 1865 byl vystavěn na Hrádku 
strojní mlýn, který ve své době patřil k nejmodernějším v Evropě a pracuje dodnes. 



Strategický plán rozvoje města Čelákovice  do roku 2030   13 

Většinu významných historických, přírodních a kulturních památek ve městě a okolí 
propojuje naučná stezka „Labe – krajina a člověk“ vedoucí mezi Lysou n. Labem a 
Čelákovicemi v délce trasy 21 km. 

V letech po 2. světové válce město znovu ožívá – byly obnoveny spolkové činnosti, 
pro zaměstnance závodů byla koncem 40. let budována nová sídliště, byl postaven velký 
moderní sportovní areál „Stadion Míru“, v polích proti nádraží vznikl závod Energostav, 
pozdější Škoda – závod výstavby elektráren, vznikly nové tovární haly v areálech TOS 
a Kovohutě. Byla budována městská kanalizace, a postupně prováděna i plynofikace města. 

Od 60. let bohužel do dosavadního organismu města necitlivě zasáhla nová výstavba. 
Z centra zmizela stará, mnohdy architektonicky a historicky zajímavá zástavba, jež nahradila 
stereotypní ponurá vícepodlažní panelová výstavba období tzv. socialistického realismu, která 
se negativně na dlouhou dobu zapsala do dějin města. Byla postavena nová škola v dnešní 
Komenského ulici, mateřské školy a sportovní hala. Vzhled náměstí narušila výstavba 
Krajské politické školy. 

V roce 1982 se podařilo dokončit téměř deset let trvající rekonstrukci chráněné 
kulturní památky – Čelákovické tvrze, která slouží pro účely městského muzea. Velká 
pozornost je věnována veřejné zeleni představující plochu 24 ha. 

Listopad 1989 se stal mezníkem a zastavil nesmyslné socialistické budovatelské úsilí 
a otevřel cestu k promyšlenému rozvoji města.   

Území Čelákovic patří do teplé klimatické oblasti. Průměrná teplota vzduchu je cca 
8,5 °C a průměrný roční úhrn srážek činí okolo 550–600 mm s cca 360 mm ve vegetačním 
období. Celkově má zájmové území poměrně nízké srážky, což klade zvýšené požadavky na 
zavlažování zemědělské půdy. 

Krajina Čelákovic a jejich okolí je ovlivněna vysokou mírou zemědělského využití, 
větší část katastrálních území Čelákovice a Záluží je bez lesního porostu a v nezastavěném 
území se nacházejí především pole. V katastrálním území Sedlčánky na pravém břehu Labe je 
méně dotčená krajina s lužním lesem a slepými rameny Labe. První dojem návštěvníků kazí 
rozvodna Čechy – střed s množstvím drátů vysokého napětí. Při bližším seznámení s okolím 
Labe však nadchnou příjemná místa k vycházkám a turistice. Oblíbenými cíli jsou i lesy v 
oblasti sousední obce Káraný a nedaleká řeka Jizera. Koupání umožňuje zatopená pískovna 
Malvíny a dnes již opět i výrazně čistější Labe. Čelákovická krajina láká desítky let množství 
turistů a stala se i místem výstavby rekreačních objektů (především v oblasti Sedlčánek). 
V poslední době stoupá využití Labe, jako cíle vodní turistiky v kombinaci s cykloturistikou. 

Čelákovice jsou výhodným místem pro cykloturistiku. Leží na trase cyklotrasy 
Pojizeří. Prochází jimi frekventovaná železniční trať Praha – Lysá n. Labem – Kolín, na které 
je zavedena zjednodušená přeprava jízdních kol. 

Výhodná poloha a bohaté zázemí v přírodě řadí Čelákovice mezi dobrá místa pro 
bydlení. Bydlení je většinou ve standardní a vyšší kvalitě. Lokality blízko komunikací 
a železniční tratě jsou negativně ovlivněny vyšší hladinou hluku. V poslední době se současně 
s novými bytovými objekty provádějí zařízení na ochranu před hlukem. Negativně je 
ovlivňováno životní prostředí v blízkosti průmyslové výroby, která zůstává v zástavbě města. 

Městem Čelákovice neprochází žádný významný silniční tah. Jediná důležitější 
komunikace, avšak pouze regionálního významu, je silnice II. tř. č. 245 procházející východo-
západním směrem Brandýs nad Labem – Čelákovice – Mochov. Ostatní silnice III. tř. jsou 
pak významu spíše místního. Čelákovicemi probíhá železniční trať č. 231 Praha – Čelákovice 
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– Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín. Tato trať je elektrifikována, ale nemá parametry na 
vyšší rychlost. 

Celé město je elektrifikováno z rozvodny Čechy – střed. Město Čelákovice je na 
levém břehu Labe téměř plně plynofikováno. Většina domácností v Čelákovicích je napojena 
na veřejný rozvod pitné vody z Káraného. Jako užitková je využívána voda z řeky Labe. Na 
území Čelákovic je vytvořena soustava kanalizačních stok jednotné i oddělené kanalizace. 
Město vlastní čistírnu odpadních vod (ČOV). Čelákovice jsou do páteřní datové sítě napojeny 
optickými kabely společnosti Czela.Net. Ve většině míst je dostupná kabelová síť pocházející 
z původní telefonní sítě, ta není instalována v nově vzniklých zástavbách. Převážná část obce 
je pokryta technologií Wi-Fi. 

Největšími zaměstnavateli jsou ve městě: Kovohutě Holding DT, a. s. Divize 
Kovohutě Čelákovice (280 zaměstnanců) – výrobce hutních polotovarů z mědi a jejích slitin; 
FERMATA a. s. (260 zaměstnanců) – výrobce kompaktních disků; TOS a. s. (200 
zaměstnanců) – výroba, prodej a servis obráběcích strojů a TOS – MET spol. s r. o. (160 
zaměstnanců) – odlitky ze šedé a tvárné litiny; FV Plast, a. s. (80 zaměstnanců) – vyrábí PPR 
trubky, plastové tvarovky a armatury pro rozvody vody, specializuje se na výrobu a vývoj 
vodoinstalačních materiálů, plastových systémů pro tlakové rozvody pitné vody a teplé 
užitkové vody, ústřední a podlahové vytápění. 

Ve městě sídlí banky, pojišťovny, jsou zde dobré nákupní možnosti. 

Čelákovice jako město s průmyslovou tradicí spojené s kovoobráběním 
a slévárenským průmyslem utrpělo v minulosti řadu zásahů do životního prostředí. Některé 
zásahy snižují kvalitu života i nadále jako je kvalita ovzduší, čistota povrchových vod a staré 
ekologické zátěže půd těžkými kovy v bezprostředním okolí průmyslových podniků. 

Celková produkce odpadů města Čelákovice má klesající trend, komunální odpady se 
na celkové produkci odpadů dlouhodobě podílejí výraznou měrou. Na území města se třídí 
plast, papír, barevné sklo a obaly nápojových kartonů. V roce 2009 byla průměrná výtěžnost 
v ČR 35,8 kg/obyv./rok odpadu, přičemž občané města Čelákovice vytřídili v přepočtu 
na jednoho obyvatele celkem 49,4 kg/rok, tedy asi o 38 % více než je celorepublikový průměr 
na obyvatele. 

V obci je umístěna služebna Policie České republiky s nepřetržitým provozem 
a zřízena městská policie. Jednotka požární ochrany (JPO) je zařazena do kategorie JPO III/2. 
Město Čelákovice má zpracován povodňový plán, který se v současnosti aktualizuje. 

Zdravotní péči poskytují soukromé zdravotnické subjekty a zařízení – 7 praktických 
lékařů, 2 dětští lékaři, 4 zubní lékaři, 7 odborných lékařů, zubní laboratoř, psychorehabilitační 
centrum, rehabilitace, 2 lékárny, 3 veterinární lékaři a veterinární klinika. Spádovým 
zdravotnickým zařízením je Nemocnice s poliklinikou v Brandýse nad Labem-Staré 
Boleslavi. Zdravotnická záchranná služba je zajišťována přes dispečink pro záchrannou 
službu Praha-venkov. 

V oblasti sociálních služeb nabízí město Čelákovice domy s pečovatelskou službou, 
pečovatelskou službu a další.  

Město Čelákovice zřizuje 3 mateřské školy, fungují zde i soukromá zařízení tohoto 
typu. Jsou zde 2 základní školy, jedno gymnázium a jedna základní umělecká škola. Aktivity 
volného času dále nabízí Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Ve městě dále sídlí Střední 
odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice, s. r. o., vyšší odborná škola a 
Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. a soukromé vzdělávací zařízení CMC Graduate 
School of Business. 
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Kulturní služby ve městě garantují kulturní subjekty zřízené městem Čelákovice: 
Kulturní dům Čelákovice, Městská knihovna Čelákovice, Městské muzeum v Čelákovicích. 
Vedle toho město výrazně podporuje místní kulturu a spolkovou činnost. 

Sport má v Čelákovicích dlouholetou tradici. Městský stadion „Míru“ vybudovaný 
v letech 1953 – 1955 vstoupil do sportovních dějin světovým rekordem Emila Zátopka v běhu 
na 25 km a 15 mil již v roce 1955. I dnešní čelákovičtí sportovci dosahují špičkových 
výsledků v mezinárodních soutěžích. 

Město Čelákovice má dvě zahraniční partnerská města, a to italské Trescore 
a švýcarské Rütti (v současné době je aktivní pouze švýcarský partner). 

Podrobné informace o městě jsou uvedeny v samostatné příloze Strategického plánu – 
v Profilu města 2011. 
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II.B Celková SWOT analýza města Čelákovice zpracovaná 
pro účely strategického plánování rozvoje města 

Celkovou SWOT analýzu města provedli členové Řídící skupiny s využitím dostupných 
podkladů.  

Dále uvedený přehled silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení je řazen dle počtu 
hlasů členů Řídící skupiny, a to sestupně.  

Silné stránky města Čelákovice Slabé stránky města Čelákovice 
C Poloha města D Zvýšená kriminalita 
C Řeka a lesy D Vandalismus, neúcta k práci druhých 
C Tradice spolků a sportovních subjektů D Nepořádek na veřejných prostranstvích 
C Zeleň D Průmyslové areály 
C Klidné bydlení D Zátěž tranzitní dopravou 
C Optimální velikost města D Parkování 
C Snaha vedení města – zahájení procesu 

strategického plánování D Průmyslové znečišťování 

C Dopravní napojení vnější D Zdravotnictví 
C Mladí, aktivní lidé D Kapacita DPS, péče o seniory 
C Dopravní obslužnost – vnější (ČD) D Kapacita školských zařízení 
C Školství – zastoupení všech typů škol D Rozhádaná politická reprezentace 

C Šikovní lidé D Nedostatek výletních a odpočinkových 
míst 

C Občanská vybavenost, soběstačnost města D Chyby v koncepci dopravy 

C Vysoká zaměstnanost, kupní síla D Nedokončená ZTI – nedostatečná 
kapacita a kvalita 

C Muzeum D Nedostatek volně přístupných sportovišť 

 D Nekoncepčnost stávajícího územního 
plánu 

 D Chybí vnitřní veřejná doprava ve městě 

 D Chybí volnočasové aktivity pro mládež 
ve věku cca 13-18 let 

 D Nevyužití možností pro přírodní 
koupaliště 

 D Stav sportovišť 
 D Chátrání průmyslových areálů 

 
D Trávení volného času mimo město 

z důvodu dobré dostupnosti a nabídky 
Prahy 
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Příležitosti pro město Čelákovice Ohrožení města Čelákovice 

F Příroda Polabí G Stavba paroplynové elektrárny 
F Zvyšující se zájem o aktivní rekreaci 

a sport G Ekologické zátěže 

F Vzdálenost od Prahy, dopravní 
dostupnost G Vandalismus a užívání drog 

F Revitalizace průmyslových areálů G Nedostatek financí 

F Rozvoj spolkové činnosti G Podcenění problematiky územních plánů 
a udržitelného rozvoje města 

F Partnerství s okolními obcemi G Havárie průmyslových areálů 
F Historie Grada G Omezení financování regionální dopravy 
F Rozvoj učňovského školství G Odklon od Strategického plánu 
F Externí zdroje financování, především 

fondy EU G Živelná pohroma 

 G Noclehárna, mrtvé město 
 G Překotný nárůst počtu obyvatel 
 G Nárůst dopravy – tranzit 
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II.C SWOT analýzy klíčových oblastí rozvoje 

Pro strategii rozvoje města bylo stanoveno 8 klíčových oblastí rozvoje: 

1. Životní prostředí 

2. Zdravotnictví a sociální oblast 

3. Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch 

4. Infrastruktura a doprava 

5. Školství, vzdělávání, kultura 

6. Sport, volný čas, rekreace 

7. Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost 

8. Vzhled města a bydlení 

Pro každou klíčovou oblast byla ustanovena pracovní skupina v počtu cca 7 členů (viz 
Příloha V.B), ve které byly zastoupeny veřejný, ziskový i neziskový sektor, různé názory 
a zkušenosti. Výstupy pracovních skupin jsou konsensuální. Výstupy doplnila a schválila 
Řídící skupina pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Čelákovice. 

Každá pracovní skupina provedla pracovní vymezení klíčové oblasti, stanovila 
strategickou vizi rozvoje oblasti, provedla SWOT analýzu oblasti a stanovila strategické 
a specifické cíle pro oblast, k nimž přiřadila dostupné ukazatele úspěšnosti (indikátory). Dále 
stanovila v rámci oblasti priority.   

Slabé a silné stránky, příležitosti a ohrožení jsou v následujícím přehledu řazeny 
dle důležitosti (sestupně) tak, jak je určili členové příslušné pracovní skupiny. 

Popisy oblastí jsou uvedeny v Profilu města 2011, který je samostatnou přílohou 
Strategického plánu rozvoje města. 
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Klíčová oblast 1: Životní prostředí – SWOT analýza oblasti  

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 
C Labe jako krajinotvorný prvek, zdroj 

závlah 
D Staré ekologické zátěže, dlouhodobě 

neřešené, neznalost všech 
ekologických zátěží 

C Fungující odpadové hospodářství – sběrný 
dvůr 

D Prašnost – PM2,5 – nefunkčnost 
stávajících zastaralých filtračních 
technologií 

C Veřejná zeleň – položen základ D Překračování limitů na vypouštění 
odpadních vod z průmyslu 

C Naučná stezka D Zápach z průmyslové výroby, 
zemědělské činnosti a kanalizace 

C Pitná voda z Káraného – kvalita a zásoby D Nedostatečná ekologická výchova 
C Příroda a okolí města na severním břehu 

Labe, lužní lesy 
D Nedostatečná standardizace procesů při 

posuzování záměrů, které mají vliv na 
životní prostředí (ŽP) 

C Čistírna odpadních vod D Nezpevněné povrchy komunikací 
C Plynofikace – vysoké % připojených 

objektů 
D Špatný stav vodohospodářské 

infrastruktury 
 D Neznalost stavu ŽP, neexistence 

ekologického auditu města 
 D Hluk z dopravy, průmyslu a zábavy 
 D Vandalismus 
 D Nedostatečná péče o veřejnou zeleň – 

správy silnic 
 D Nedostatečný prostor pro rozšiřování 

veřejné zeleně 
 D Lokální topeniště 
 D Eutrofizace vodních ploch – 

přemnožení řas a sinic 
 D Neexistence kanalizace v Záluží 

 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 
F Existence technologií pro třídění odpadů G Výstavba paroplynové elektrárny 
F Existence vzdělávacích ekovýchovných a 

osvětových programů 
G Zdroje znečištění – Spolana 

Neratovice, Mstětické ČEPRO, 
petrochemie v Kralupech 

F Mezinárodní projekty rekreačního využití 
Labe 

G Eroze půdy, polních ploch, nedostatek 
protierozních prvků v krajině 

F Externí zdroje financování G Znečištění Labe, záplavy 
F Rozvoj občanské společnosti G Zástavba bonitní orné půdy 
F Podpora kompostování bioodpadu G Ekologické zátěže 
F Technologický rozvoj, ústup od chemizace G Nedostatečná péče o významné 

krajinné prvky 
F Oddělení dešťových a odpadních vod 

v nových zónách, podpora vsakování G Nezájem o ŽP – neekologické chování 

 G Emise ze sléváren 
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 G Nebezpečí záplav z Čelákovického 
a Jiřinského potoka 

 G Nepřípustné technologie v zemědělství 
a průmyslu 

 G Ukládání čistírenských kalů na 
zemědělské pozemky (v rozporu se 
zákonem) 

 G Nepovolené vypouštění odpadních vod 
z chat do vodoteče 

 G Nedostatečná legislativa v oblasti 
lokálních topenišť 

 G Výstavba ve Mstěticích 
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Klíčová oblast 2: Zdravotnictví a sociální oblast – SWOT analýza oblasti  

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 
C Dostupnost zdravotnických služeb D Aktivity pro seniory 

C Pečovatelská služba 
D Málo vhodných pozemků v centru 

pro vybudování centra pro seniory –  
azylový dům 

C Blízkost Prahy = relativně nízká nezaměstnanost 
a relativně dobrá životní úroveň D Prostory pro seniory 

C Drogová prevence + terénní služby 
D Složení rodin – málo souběhu 

generací v 1 domě či alespoň 
v blízkosti 

C Příznivé podnebí, příroda D Chybí sociální byty, ubytovny 

C Velikost města, osobní kontakty D Stav péče o seniory, chybí denní 
stacionář 

C Činnost Farní charity Neratovice D Bariérovost ve městě 

 D Nedostatečná péče o lidi se 
zdravotním postižením, vč. dětí 

 D Chybí pohotovost 
 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 
F Veřejné služby F Nedostatek financí 
F Rozvoj dobrovolnictví F Rozšíření návykových látek 

F Komunitní plánování sociálních služeb F Stárnutí populace, nárůst počtu 
seniorů 

F Spolupráce s ostatními obcemi F Sociální reforma, důchodová 
reforma 

F Externí financování, fondy EU F Odchod lékařů 
F Nabídky investorů  
F Dostatek lékařů  
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Klíčová oblast 3: Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch – SWOT 
analýza oblasti 

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 

C Vysoká kupní síla obyvatelstva D Preference individuálních zájmů při 
nakládání s majetkem města 

C Poloha blízko Prahy D Nedostatek lokalit pro podnikání 
C Dopravní napojení D Blízkost Prahy – utíká kupní síla 

C Základní služby 
D Město nepodporuje místní podnikatele 

a místní výrobky při místních akcích 
města 

 D Negativní vnímání stávajících 
průmyslových podniků obyvateli města 

 D Informovanost a propagace místních akcí 

 D Nedostatek kvalifikovaných pracovních 
sil pro místní podniky 

 D Město nenabízí vlastní prostory pro 
podnikání 

 D Nedostatek parkovacích míst 

 D Málo míst v MŠ – nemožnost zaměstnat 
matky s malými dětmi 

 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 
F Zájem o tradiční akce, místní produkty 

a značky G Nezájem o strojírenskou výrobu 

F Labe, příroda, krajina pro cestovní ruch 
a služby G Nedostatek veřejných zdrojů 

F Blízkost Prahy G Stavba paroplynové elektrárny 
F Kvalitní zemědělská půda G Konkurence okolních měst 
F Externí zdroje financování G Legislativa 
F Ochota okolních obcí spolupracovat G Ekonomická krize 
F Zvýšení zájmu o cestování G Nástup nových odvětví 
F Nové nezávadné technologie   
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Klíčová oblast 4: Infrastruktura a doprava – SWOT analýza oblasti 

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 
C Dopravní dostupnost města D Kapacita parkovišť u zastávek ČD 

C Stabilizovaný intravilán D Chybí monitoring infrastruktury (ne 
silniční) 

C Dokončené nové rozvody sítí D Havarijní technický stav veřejného 
osvětlení v 1/3 města 

C Zahájená intenzifikace čistírny odpadních 
vod 

D Nekompletnost infrastruktury – chybí 
kanalizace a vodovod v okrajových 
částech – Záluží 

C Dostatečná kapacita energetických sítí – 
plyn, elektřina D Intenzivní tranzitní a nákladní doprava 

 D Stavební stav některých komunikací 
a dopravních staveb 

 D Špatný stav některých sítí 

 D Absence vnitřní městské hromadné 
dopravy 

 D Nedostatečná kapacita parkovacích 
míst v centru 

 D Špatné dopravní značení a organizace 
dopravy obecně 

 D Chybí dopravní propojení (pěší 
a cyklo) s ostatními obcemi 

 D Chybí propojení obou břehů Labe 

 D Nedostatek komunikace pro pěší 
a cyklisty 

 D Absence dlouhodobého plánu oprav 
a obnovy infrastruktury 

 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 

F Záměr kraje budovat obchvat G Snižování výdajů na obnovu 
infrastruktury (kraj, město, stát) 

F Vhodný profil krajiny pro cyklistickou 
dopravu G Kovohutě – zátěž těžkou dopravou 

F Externí zdroje financování, dotační tituly 
pro obnovu infrastruktury 

G Kolaps veřejné dopravy organizované 
krajem 

F Spolupráce obcí (ne finanční) na 
výstavbě přivaděčů R10, D11 G Jediný vnější zdroj pitné vody 

F Modernizace železniční trati vč. vazeb na 
infrastrukturu města – nádraží, 
podchody...  

G Sabotáž, trestná činnost 

F Rekonstrukce železničního mostu 
s možností lávky pro pěší G Kolaps primárních sítí 

F Vhodné geologické podmínky pro další 
zdroje pitné vody G Přístaviště pro nákladní vodní dopravu 

 G Zrušení lávky „na zdymadlech“ při 
absenci jiného propojení 
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Klíčová oblast 5: Školství, vzdělávání, kultura – SWOT analýza oblasti 

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 

C Základní umělecká škola (ZUŠ) D Neexistence institucionálního speciálního 
školství  

C Městské muzeum D Neexistence infocentra 

C Spolky D Nedostatečná podpora handicapovaných 
dětí v předškolním vzdělávání 

C Knihovna D Technický stav a kapacita školských 
a kulturních zařízení ve městě 

C 3 střední školy D Chybějící zázemí pro zájmovou 
a spolkovou činnost 

C Kronika Čelákovic D Průběžná (periodická) údržba majetku 
města 

C Aktivní osobnosti D Nedostatek dětských hřišť a kluboven 

C Městský dům dětí a mládeže (MDDM) D Chybějící koordinace aktivit mezi 
Čelákovicemi a městy v okolí 

C Patriotismus D Nedostatečná kapacita ZUŠ 
C Církve  
C Historické bohatství a tradice  
C 2 fungující, 1 plánovaná ZŠ  
C Poskytování informací o kulturních 

akcích  
 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 
F Čelákovice jako středisková obec G Nedostatek finančních prostředků 

F Populační růst G Důsledky paroplynové elektrárny 
(migrace) 

F Externí financování G Nezájem veřejnosti 
F Hostování a kontakty s Prahou G Privatizace majetku města 

F Zvyšující se zájem o tematickou turistiku G Kolísání demografické křivky, silné 
ročníky (kapacita) 

F Zvyšující se zájem o spolkovou činnost G Špatná informovanost 
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Klíčová oblast 6: Sport, volný čas, rekreace – SWOT analýza oblasti 

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 
C Poloha u Labe a Káranských lesů D Chybí most (lávka) přes Labe 
C Zájem občanů o sport a činnost ve 

spolcích D Absence sportovní haly 

C Dopravní spojení D Nevyužitý (zanedbaný) městský stadion 

C Městské muzeum D Nedostatek funkčního kulturního zázemí – 
kluby, kino 

C Sportovní úspěchy a znalost, tradice D Nedostatek finančních zdrojů 

C Naučná stezka D Nedostatek volnočasových aktivit pro 
dospívající mládež 

C Počet sportovních oddílů a klubů D Znečištěné Grado 
C MDDM D Nedostatečná ubytovací kapacita 
C Velký počet dětí a mládeže D Chybí spolkový dům 

C Existence kulturního domu D Špatná dostupnost přírody druhého břehu 
Labe 

C Počet sportovišť D Sportovní haly – obsazenost 

 D Cyklostezka – vysoká frekventovanost, 
cyklisti vs. bruslaři 

 D Politická kultura 
 D Nepřístupnost hřišť  
 D Malá kapacita dětských hřišť 
 D Chybí letní koupání 
 D Nevyhovující klubové zázemí Junáka 

 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 
F Labe G Uzavření přístupu přes zdymadla 

F Zvyšující se zájem o tradice G Nedostatek financí pro spolky a 
občanská sdružení 

F Zájem o krátkodobou rekreaci G Majetkoprávní vztahy 
F Sportoviště G Asfaltové cyklostezky v přírodě 
F Lesy G Paroplynová elektrárna 
F Tradice Grada + tůně G Pasivní zábava – TV, PC...  

F Dopravní dostupnost G Kovohutě a jiné podniky znečišťující 
Labe 

 G Zánik tůní a struh – zanášení, pokles 
vody 

 G Znečištěné ovzduší 
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Klíčová oblast 7: Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost – SWOT 
analýza oblasti 

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 
C Otevřenost vedení města k názorům 

obyvatel D Drogy 

C Nonstop provoz MP D Kriminalita, vandalismus 
C Existence lokace PČR ve městě D Rozpočet města 
C Sbor dobrovolných hasičů D Lhostejnost občanů ke svému okolí 
C Zahájení procesu strategického 

plánováni  D Spoluúčast občanů na vedení města 

C Existence preventivních protidrogových 
programů) ve školách D Nedostatečné využívání dobré praxe 

C Blízkost Prahy D Nedostatečné využívání fondů EU 

 D Malý respekt vůči policii, právním 
normám a předpisům 

 D Chybějící generely např. dopravy a zeleně 
 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 

F Externí financování – dotace státní 
a mezinárodní 

G V případě odstavení  
„zdymadel“ není spojení obou břehů 
Labe 

F Spolupráce s městy v regionu G Rozšíření dostupnosti drog 
F Vstup soukromých investorů při rozvoji 

města, projekty PPP 
G Blízkost Prahy jakožto zdroje 

negativních bezpečnostních faktorů 

F Spolupráce s ostatními subjekty G Nadřazování osobních cílů nad přínosem 
pro město 

F Nové informační kanály G Omezení dotací EU a dalších externích 
zdrojů 

F Zkušenosti jiných měst se strategickým 
plánováním  G Zvýšení počtu lidí bez domova 

 G Paroplynová elektrárna Mochov 
 G Využití Labe pro nákladní dopravu 
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Klíčová oblast 8: Vzhled města a bydlení – SWOT analýza oblasti  

Silné stránky oblasti (S) Slabé stránky oblasti (W) 
C Přírodní zázemí města a jeho okolí vč. 

Labe D Průmyslové areály uvnitř města 

C Dosud nedošlo k zásadním nevratným 
krokům, které by bránily uskutečnit naši 
vizi 

D Zátěž města tranzitní dopravou 

C Dostatek ploch pro zeleň v intravilánu D Není koncepce výstavby a neexistují 
přesnější regulativy 

C Funkční spolky a sdružení D Není propojení okrajových částí města 
s centrem ani mezi sebou 

C Historické budovy D Kvalita ovzduší 
C Zájem obyvatel města o dění ve městě 

a  rozvoj města D Nečistota ve městě 

C Vzhled rodinné zástavby ve východní 
části města 

D Neuspokojivý stav sportovišť a míst pro 
volný čas 

C Velikost města – malé město D Málo využitelné zeleně a neudržované 
prostory 

C Demografie – složení obyvatelstva D Vzhled a údržba kontejnerových stání 

 D Neefektivnost a nedostatečná údržba 
veřejného osvětlení 

 D Hospodaření města s byty 

 D Stávající územní plán a chyby při jeho 
realizaci 

 D Nereprezentativní vzhled vstupů do 
města – nepořádek, chaos 

 D Není propojení přes Labe – omezení 
pohybu osob 

 D Nejsou vhodně udržované břehy Labe 

 D Neudržované nově vybudované 
komunikace a chodníky 

 D Projevy vandalismu a jejich neřešení 
 D Rozdělení města dráhou 
 D Oddělené Záluží od města 

 D Centrum města je o víkendech (nejen) 
bez života 

 D Bariérovost města 
 
 

Příležitosti pro oblast (O) Ohrožení oblasti (T) 
F Spolupráce s okolními obcemi G Paroplynová elektrárna Mochov 
F Blízkost Prahy a dobré dopravní spojení 

po železnici 
G Nefunkční regulativy pro rozvoj bydlení 

a průmyslu 

F Revitalizace průmyslových podniků G Příliš liberální přístup k novým 
investorům (např. Tesco) 

F Externí zdroje financování G Pro město nevhodné nadregionální 
koncepce 

F Poloha města na Labi G Město Čelákovice jako noclehárna Prahy 
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F Prostor pro možnost vyvedení tranzitní 
dopravy mimo město 

G Zájmy velkých, průmyslových podniků i 
jiných firem, které jsou v rozporu se 
strategií rozvoje města 

F Čisté výrobní technologie, věda 
a výzkum G Nevychovaní občané 

 G Nákladní lodní doprava 
 G Nedostatek financí pro město 
 G Celosvětové krize 
 G Havárie, povodně 
 G Výstavba ve Mstěticích 
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III. Návrhová část 
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III.A VIZE rozvoje města 

VIZE: MĚSTO ČELÁKOVICE V ROCE 2030 

Čelákovice 2030 jsou čisté město, plné zeleně, pohody a klidu. Poskytují 
plnohodnotné bydlení, pracovní příležitosti, kvalitní služby, celoživotní vzdělávání 
i všestranné kulturní, sportovní a společenské vyžití, podmínky pro rozvoj mladé generace 
a důstojný život seniorů. 

Jsou městem se zdravým životním prostředím, dobře dopravně dostupné a podporující 
ekologickou dopravu, městem s kvalitní infrastrukturou. 

Čelákovice podporují podnikání nezatěžující životní prostředí, výzkum a vývoj, 
tradiční řemesla a rozvoj lidských zdrojů. 

Jsou malým městem s pozvolným nárůstem počtu obyvatel do 16 tisíc, městem 
bezpečným a přívětivým pro slušné obyvatele, kde funguje spolupráce mezi veřejným 
a soukromým sektorem i spolupráce se sousedními městy a obcemi. 

Jsou také místem zajímavých cílů a rekreace nejen pro domácí, ale i návštěvníky. 
Čelákovice jsou městem pečujícím o historii, současnost i budoucnost svoji i svého 

okolí. 
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III.B  MISE města Čelákovice 

MISE MĚSTA ČELÁKOVICE 

Město Čelákovice směřuje ke zvýšení kvality života svých obyvatel 
a ve svém rozvoji bude respektovat tyto hlavní principy a přístupy: 

q Udržitelnost rozvoje – soulad přírodních, sociálních, kulturních, historických, 
technických, ekonomických a dalších hodnot při naplňování sociálních potřeb, 
zajišťování dlouhodobé prosperity města a ochraně životního prostředí. 

q Strategické řízení – plánování a realizace dlouhodobých i krátkodobých cílů jako 
nástroje systematického a harmonického rozvoje města. 

q Apolitičnost, hledání kompromisu a dohody (konsensu) – nadřazení zájmů města nad 
politickými a osobními zájmy, respektování odlišných názorů. 

q Solidaritu, vzájemnou toleranci a respekt bez ohledu na národnost, náboženské 
vyznání, politickou příslušnost a sociální postavení. 

q Dodržování zákonů a společenských pravidel. 

q Důraz na kvalitu, ne pouze na kvantitu. 

q Principy občanské společnosti – transparentnost rozhodování, protikorupční jednání, 
otevřenost vedení města vůči občanům, včasná a dostatečná informovanost všech, aktivní 
a zodpovědný přístup k životu města, oboustranná komunikace a partnerská spolupráce 
mezi veřejnou správou, občany, podnikateli, neziskovými organizacemi a zájmovými 
sdruženími ad. 

q Zdravý lokální patriotismus. 

q Udržování a rozvoj tradic. 
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III.C Klíčové oblasti rozvoje 

Na základě VIZE rozvoje města Čelákovice do roku 2030 bylo stanoveno 8 klíčových 
oblastí rozvoje: 

1. Životní prostředí 

2. Zdravotnictví a sociální oblast 

3. Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch 

4. Infrastruktura a doprava 

5. Školství, vzdělávání, kultura 

6. Sport, volný čas, rekreace 

7. Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost 

8. Vzhled města a bydlení 

Tyto oblasti jsou tematicky provázány, vzájemně se ovlivňují. Znamená to, že cíle, 
které se objevují v jedné oblasti, působí současně na aspekty i v dalších oblastech, avšak jsou 
uvedeny právě jen v jedné oblasti, aby nedocházelo k duplicitám.  

V každé klíčové oblasti byla stanovena vize rozvoje oblasti do roku 2030, strategické 
cíle, podoblasti a v nich specifické cíle. Souhrn specifických cílů naplňuje cíle strategické, 
souhrn strategických cílů naplňuje vizi rozvoje oblasti. Naplňování cílů v jednotlivých 
oblastech naplňuje celkovou vizi rozvoje města.  

Strategické i specifické cíle ve Strategickém plánu rozvoje města Čelákovice mají 
přiřazeny tzv. indikátory (ukazatele) a prostředky jejich ověření. Indikátory umožňují jasně 
posoudit, nakolik se v dané oblasti daří plnit stanovené cíle, umožňují popisovat určitý 
vybraný jev průběžným sledováním, zaznamenáváním a vyhodnocováním souboru přesně 
stanovených údajů. Indikátory rozumíme číselná fakta, data (proměnné, indexy a jiné 
odvozené kvantitativní charakteristiky), která mají anebo mohou mít vztah ke kvalitě života 
a udržitelnému rozvoji města.  

Klíčové oblasti jsou číslovány čísly 1 až 8. 

Strategické cíle jsou označeny takto: první číslo je číslem oblasti, druhé číslo (římská číslice) 
znamená pořadí cíle v dané klíčové oblasti. 

Podoblasti v jednotlivých klíčových oblastech jsou označeny dvěma čísly – první znamená 
příslušnost k dané klíčové oblasti, druhé pořadí podoblasti v dané klíčové oblasti. 

Specifické cíle jsou označeny třemi čísly – první znamená příslušnost k dané klíčové oblasti, 
druhé k dané podoblasti a třetí pořadí specifického cíle v dané podoblasti. 
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Klíčová oblast 1:  Životní prostředí 

Vize rozvoje oblasti Životní prostředí 

VIZE: Životní prostředí v Čelákovicích v roce 2030 
Ve městě je zdravé životní prostředí. Město se rozvíjí na principech udržitelného 

rozvoje. Město minimalizuje vliv na globální změny klimatu. Jsou vytvořeny plány (generely) 
v oblasti péče o životní prostředí. 

Negativní vlivy dopravy, průmyslových a zemědělských podniků a dalších zdrojů 
(prašnost, hlučnost, emise, zápach, znečištění vod, půdy, světelné znečištění, vibrace, 
elektromagnetický smog a další) jsou omezovány na nejnižší možnou míru. Žádný z místních 
podniků není v registru znečištění. Ve městě a blízkém okolí nevznikají provozy zatěžující 
životní prostředí, proti jejich případnému umístění Město aktivně vystupuje. Míra zátěže se 
stanoví podle zákonných limitů s ohledem na stávající zátěž životního prostředí. Ve městě 
a jeho okolí nejsou stavěna nová logistická centra, překladiště nebezpečných látek nebo 
nákladní lodní přístav. Jsou likvidovány staré ekologické zátěže. Jsou revitalizovány 
průmyslové zóny.  

Město je částečně soběstačné v zásobování energiemi a podporuje alternativní zdroje 
energie a úsporné technologie a postupy. Město upřednostňuje nejlepší dostupné technologie 
(BAT). 

Labe je čistá a bezpečná řeka vhodná k rekreaci. Město má zpracován generel vodního 
hospodářství, má svůj nezávislý zdroj pitné vody. Je zajištěno dostatečné vsakování dešťové 
vody. Čistírna odpadních vod má dostatečnou kapacitu. 

Je minimalizováno produkované množství směsného odpadu a maximalizována 
recyklace odpadů. Je zajištěno funkční odpadové hospodářství. 

Územní plán respektuje určité procento povinné veřejné zeleně. Město je ohraničeno 
prstencem zeleně. Je zpracován a uplatňován Generel (Koncepce) zeleně, o zeleň se stará 
městský zahradník, město zdobí květinové záhony, je uplatňována sezónní výsadba. 

Okolní krajina nabízí biotopy pro výskyt chráněných a ohrožených druhů, je 
kultivovaná a prostupná s existencí biocenter propojených biokoridory. 

Město pravidelně vyhodnocuje stav životního prostředí a každoročně veřejnosti 
předkládá zprávu o stavu životního prostředí schválenou zastupitelstvem města. Existuje 
funkční informační systém o životním prostředí (mj. upozorňující na havárie i v okolí města, 
které město mohou zasáhnout), občané jsou informováni on-line. Existuje monitoring ovzduší 
(AIS). 

Je prováděna atraktivní ekologická výchova a osvěta a vzdělávání v oblasti tvorby 
a ochrany životního prostředí pro všechny věkové kategorie. 
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Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 
ověření 

S-1.I  Zajistit zdravé životní prostředí 
ve městě a okolí vč. dostatku zeleně, 
minimalizovat negativní vlivy 
znečištění a jeho dopady na prostředí 
města i okolí 

 

o I-S-1.I.1 spokojenost 
občanů s kvalitou 
životního prostředí 

o I-S-1.I.2 podíl 
udržovaných ploch 
veřejné zeleně 

o I-S-1.I.3 počet 
evidovaných 
znečišťovatelů 

 
o I-S-1.I.4 kvalita 

podzemních vod 
v místech ekologické 
zátěže 

o I-S-1.I.5 kvalita půdy 
v místech ekologické 
zátěže 

o I-S-1.I.6 hladina hluku 
 

o I-S-1.I.7 stav imisí 

o I-S-1.I.1 
dotazníkové 
šetření 

o I-S-1.I.2 
evidence OŽP 
MěÚ 

o I-S-1.I.3 registr 
znečišťovatelů, 
evidence OŽP 
MěÚ 

o I-S-1.I.4 rozbor 
podzemních 
vod 

 
o I-S-1.I.5 rozbor 

půdy 
 
o I-S-1.I.6 

měření hluku 
o I-S-1.I.7 

měření imisí 
S-1.II Zajistit zásobování vodou, energiemi 

a odpadové hospodářství na principech 
udržitelného rozvoje 

o I-S-1.II.1 počet kolizí 
zapříčiněných 
nevhodným zajištěním 

o I-S-1.II.2 pokrytí 
potřeb obyvatelstva 
a subjektů ve městě 

o I-S-1.II.3 celkový 
objem odpadu 

o I-S-1.II.4 
% vytříděného odpadu 

o I-S-1.II.1 
evidence 
 

o I-S-1.II.2 
evidence 

	  
o I-S-1.II.3 

evidence 
o I-S-1.II.4 

evidence 
S-1.III Systematicky řídit tvorbu a ochranu 

životního prostředí ve městě a okolí, 
spolupracovat v rámci města i okolí 

 

o I-S-1.III.1 spokojenost 
občanů s kvalitou 
životního prostředí 

o I-S-1.III.2 počet 
aktivně 
spolupracujících 
subjektů  

o I-S-1.III.1 
dotazníkové 
šetření 

o I-S-1.III.2 
evidence 
 

S-1.IV Zajistit dostatečnou informovanost, 
výchovu, vzdělávání a osvětu 
pro zdravé životní prostředí 
a udržitelný rozvoj 

o I-S-1.IV.1 spokojenost 
občanů 
s informovaností o 
stavu složek životního 
prostředí 

o I-S-1.IV.2 náklady na 
poškozené ŽP 

o I-S-1.IV.1 
dotazníkové 
šetření 

 
 
o I-S-1.IV.2 

evidence 
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Podoblasti: 

1.1 Hygiena životního prostředí 

1.2 Městská zeleň 
1.3 Spotřeba a životní prostředí 

1.4 Odpady 
1.5 Ochrana přírody a krajiny 

1.6 Informovanost, výchova a spolupráce 

Specifické cíle 

1.1 Hygiena životního prostředí 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
1.1.1 Informovat zemědělce o negativních 

dopadech nevhodného hospodaření 
na orné půdě a o možnostech řešení 
tohoto v návaznosti na Zákon č. 
334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

o I-1.1.1.1 počet 
pravidelně oslovených 
zemědělců 

o I-1.1.1.1 
evidence 

1.1.2 Zajišťovat čistotu řeky Labe ve 
spolupráci s okolními obcemi a s. p. 
Povodí Labe a monitorovat a přijímat 
následná opatření ke snížení vlivu 
vypouštěných odpadních vod do Labe 
(chaty, stavby apod.) 

o I-1.1.2.1 třída jakosti 
vody místního toku 
vyjádřená 6 ukazateli 
(elektrolytická 
konduktivita, BSK5, 
CHSKCr, amoniakální 
dusík, dusičnanový 
dusík, celkový fosfor) 
na nejbližším měřícím 
profilu toku pod obcí 

o I-1.1.2.2 monitoring 
pravidelně 1x ročně 

o I-1.1.2.3 zjištění 
znečišťovatelé/ 
úspěšně přijatá 
opatření 

o I-1.1.2.1 
evidence ISVS 
– Množství a 
jakost vody na 
www.voda.gov
.cz 

 
 
 
 
o I-1.1.2.2 

zpráva 
o I-1.1.2.3 

evidence 
 

1.1.3 Pilotně zmapovat staré ekologické 
zátěže a přednostně řešit okolí závodů, 
které mohly zátěže způsobit 

o I-1.1.3.1 počet 
odebraných vzorků 

o I-1.1.3.2 počet 
prověřených 
vytipovaných lokalit 

o I-1.1.3.1  
monitoring 

o I-1.1.3.2  
evidence 

1.1.4 Realizovat doporučení na likvidaci 
starých ekologických zátěží 

o I-1.1.4.1 počet 
zlikvidovaných 
starých zátěží 

o I-1.1.4.1  
zpráva 

 
1.1.5 Ve městě i okolí aktivně bránit vzniku o I-1.1.5.1 % úspěšně o I-1.1.5.1 
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provozů a staveb zatěžujících životní 
prostředí (míra zátěže se stanoví podle 
zákonných limitů s ohledem na 
stávající zátěž životního prostředí) 

vyřešených kauz zpráva 
 

1.1.6 Upřednostňovat nejlepší dostupné 
technologie (BAT) pro provozy ve 
městě 

o I-1.1.6.1 zastoupení 
BAT v provozech 
města 

o I-1.1.6.1 
evidence 

1.1.7 Redukovat rizikové faktory, které 
ohrožují životní prostředí a zdraví 
obyvatel ve městě a okolí (hluk, 
prašnost, imise, světelné znečištění, 
elektromagnetický smog ad.) 

o I-1.1.7.1 podíl 
populace vystavené 
denní hladině hluku 
vyšší než 55 dB a 
noční hladině vyšší 
než 45 dB 

o I-1.1.7.2 počet dní, 
kdy byl překročen 
imisní limit pro PM10, 
SO2, NOX, CO a O3 na 
měřicí stanici 
reprezentativní pro 
území 

o I-1.1.7.3 počet dní se 
smogovou situací 

o I-1.1.7.4 počet 
stížností obyvatel na 
světelné znečištění 

o I-1.1.7.5 počet 
stížností obyvatel na 
prokazatelně škodlivé 
projevy 
elektromagnetického 
smogu 

o I-1.1.7.1 
hluková studie 

 
 
 
 
o I-1.1.7.2 

evidence 
Informační 
systém kvality 
ovzduší 
www.chmi.cz/
uoco/data.html 

o I-1.1.7.3 
evidence OŽP 

o I.1.1.7.4 
evidence OŽP 

 
o I.1.1.7.5 

evidence OŽP 
 
 
 

1.2 Městská zeleň 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
1.2.1 Zpracovat generel městské zeleně 

(pasport → plán) 
o I-1.2.1.1 generel 

zpracován do 12/2014, 
pasport následně, plán 
následně 

o I-1.2.1.1 
generel, 
pasport, plán 

1.2.2 Vytipovat vhodné pozemky 
pro výsadbu městské zeleně a vysadit 
vhodnou městskou zeleň 

o I-1.2.2.1 pozemky 
vytipovány do 12/2012 

o I-1.2.2.2 počet 
osazených ploch/rok 

o I-1.2.2.3 počet 
vysazených stromů 

o I-1.2.2.4 plocha 
pokryvné vegetace 

o I-1.2.2.1  
zpráva 

o I-1.2.2.2 
evidence 

o I-1.2.2.3 
evidence 
I-1.2.2.4 
evidence 

1.2.3 Zajistit kvalitní potřebnou údržbu 
městské zeleně, zajistit městského 

o I-1.2.3.1 městský 
zahradník zajištěn 

o I-1.2.3.1  
zpráva 



Klíčová oblast 1: Životní prostředí 

Strategický plán rozvoje města Čelákovice  do roku 2030   37 

zahradníka do 12/2012 
o I-1.2.3.2 počet 

spokojených 
obyvatel/2 roky 

 
o I-1.2.3.2 

dotazníkové 
šetření/2 rok
y 

1.3  Spotřeba a životní prostředí 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
1.3.1 Pravidelně měřit uhlíkovou stopu 

města 
o I-1.3.1.1 uhlíková 

stopa města 
vyhodnocována/rok  

o I-1.3.1.1 
zpráva 

1.3.2 Snížit energetickou náročnost budov 
v majetku města (např. vhodné 
způsoby vytápění, nastavení systému 
regulace vytápění) 

o I-1.3.2.1 energetická 
spotřeba budov 

 

o I-1.3.2.1 
zpráva 

1.4 Odpady 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
1.4.1 Rozšiřovat systém sběru tříděných 

odpadů 
 
 
 

o I-1.4.1.1 počet 
sběrných míst 

o I-1.4.1.2 počet 
odbytovatelných druhů 
odpadů 

o I-1.2.2.3 
evidence 

o I-1.4.1.2 
evidence 

 
1.4.2 Podporovat sběr, separaci a využití 

biologicky rozložitelného odpadu 
o I-1.4.2.1 tuny odpadu o I-1.4.2.1 

evidence 

1.5 Ochrana přírody a krajiny 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
1.5.1 Rozšiřovat územní systémy 

ekologické stability 
 

o I-1.5.1.1 plocha ÚSES 
 
o I-1.5.1.2 počet 

ochranářsky 
významných lokalit 

o I-1.5.1.1 
evidence 

o I-1.5.1.2 
evidence 

1.5.2 Nepovolovat odběry, které snižují 
zásoby podzemní vody 

o I-1.5.2.1 výše hladiny 
podzemní vody 

o I-1.5.2.1 
monitoring 
podzemní 
vody 

1.5.3 Pečovat o tůně v okolí města o I-1.5.3.1 stav tůní o I-1.5.3.1 
zpráva 

1.5.4 Revitalizovat vodní plochy o I-1.5.4.1 plocha 
revitalizovaných 
vodních ploch 

o I-1.5.4.1 
zpráva 
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1.6 Informovanost, výchova a spolupráce 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
1.6.1 Vytvořit a zajišťovat městský systém 

environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) ve 
spolupráci školských a vzdělávacích 
zařízení a dalších subjektů (např. 
neziskových organizací) 

o I-1.6.1.1 počet 
programů 

o I-1.6.1.2 počet 
účastníků programů 

 

o I-1.6.1.1  
evidence 

o I-1.6.1.2 
evidence 

 
 

1.6.2 Zajistit přenos zkušeností a dobré 
praxe v ochraně životního prostředí 
(OŽP) – umožnit pracovníkům MěÚ 
a organizací řízených městem 
účastnit se akcí na předávání 
zkušeností a naopak – zkušenosti 
z Čelákovic předávat dál (i v ČR 
a zahraničí) 

 

o I-1.6.2.1 počet stáží 
 
o I-1.6.2.2 počet 

účastníků 

o I-1.6.2.1 
evidence 

o I-1.6.2.2 
evidence 

1.6.3 Zveřejňovat pravidelně informace o 
stavu složek životního prostředí 
(čistota vod, ovzduší, půdy ad.) 

o I-1.6.3.1 počet 
informací/rok 

o I-1.6.3.2 počet 
prezentovaných složek   

o I-1.6.3.1 
evidence 

o I-1.6.3.2 
evidence   

1.6.4 Iniciovat finanční kompenzace ze 
strany znečišťovatelů životního 
prostředí na prevenci a odstraňování 
následků znečištění životního 
prostředí 

o I-1.6.4.1 počet 
finančně se 
podílejících 
znečišťovatelů/rok 

o I-1.6.4.2 výše 
vložených finančních 
prostředků   

o I-1.6.4.1 
evidence 

 
 
o I-1.6.4.2 

evidence   

1.6.5 Zajistit spolupráci školských 
a vzdělávacích zařízení a dalších 
subjektů (např. neziskových 
organizací) pro dosažení cílů 
ekologického výchovy a osvěty 

o I-1.6.1.1 počet 
programů 

o I-1.6.1.2 počet 
účastníků programů 

 

o I-1.6.1.1  
 

o I-1.6.1.2 
 
 
 

1.6.6 Zajistit přenos zkušeností a dobré 
praxe v ochraně životního prostředí 
(OŽP) – umožnit pracovníkům MěÚ 
a organizací řízených městem 
účastnit se akcí na předávání 
zkušeností a naopak – zkušenosti 
z Čelákovic předávat dál (i v ČR 
a zahraničí) 

 

o I-1.6.2.1 počet stáží 
o I-1.6.2.2 počet 

účastníků 

o I-1.6.2.1 
o I-1.6.2.2 
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Klíčová oblast 2:  Zdravotnictví a sociální oblast 

Vize rozvoje oblasti 

VIZE: Zdravotnictví a sociální oblast v Čelákovicích v roce 2030 
Ve městě jsou vytvářeny podmínky pro zabezpečení kvalitních a dostupných 

zdravotních a sociálních služeb pro různé cílové skupiny. Je zajištěna informovanost 
a podporována prevence v oblasti zdraví a v sociální oblasti. 

Existují vhodné prostory pro soustředěnou zdravotní péči vč. lékárny. Je zabezpečena 
dostupná pohotovost. 

Existují domy pro seniory s denním stacionářem. Senioři mají k dispozici vhodné 
prostory pro své aktivity vč. senior parku. 

Město nabízí možnost levného bydlení pro potřebné. 

Funguje denní stacionář pro handicapované. 
Je systematicky pracováno se sociálně vyloučenými občany. 

Město spolupracuje s okolními obcemi při zajištění potřebných sociálních služeb, 
které nejsou zabezpečeny přímo ve městě (např. azylové bydlení). 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 
ověření 

S-2.I  Spolupracovat s poskytovateli a uživateli 
zdravotních a sociálních služeb 
na vytváření podmínek pro poskytování 
širokého spektra kvalitních služeb 
pro různé cílové skupiny 

 

o I-S-2.I.1 spokojenost 
občanů se 
zdravotními 
službami 

o I-S-2.I.2 spokojenost 
občanů se sociálními 
službami 

o I-S-2.I.1 
dotazníkové 
šetření 

 
o I-S-2.I.2 

dotazníkové 
šetření  

 
 

S-2.II Zajistit materiálně technické 
a personální podmínky pro poskytování 
potřebných sociálních služeb 

o I-S-2.II.1 
spokojenost 
poskytovatelů 

o I-S-2.II.1 
dotazníkové 
šetření 

S-2.III  Zajistit dostatečnou informovanost 
o zdravotních a sociálních službách 
a podporovat prevenci v oblasti zdraví 
a v sociální oblasti. 

o I-S-2.III.1 míra 
nemocnosti 
u vybraných 
onemocnění 
hlavních 
civilizačních chorob 

o I-S-2.III.1 
ÚZIS (okres) 
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o I-S-2.III.2 průměrná 
délka dožití obyvatel 
města 

o I-S-2.III.3 
spokojenost obyvatel 

 
o I-S-2.III.4 stupeň 

sociálně 
patologických jevů 

o I-S-2.III.2 
ČSÚ (okres) 

 
o I-S-2.III.3 

dotazníkové 
šetření 

o I-S-2.III.4 
evidence 
OSSZ 

Podoblasti: 

2.1 Sociální služby 

2.2 Zdravotní služby 
2.3 Informovanost, spolupráce a ostatní 

Specifické cíle 

2.1 Sociální služby 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
2.1.1 Vybudovat Dům pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením s centrem služeb 
s dostatečným počtem míst – z toho 1/3 
pro celodenní péči (součástí bude ordinace, 
denní stacionář, pečovatelská služba ad.) 

o I-2.1.1.1 dům 
vybudován do 2020 

 

o I-2.1.1.1 
zpráva 

  

2.1.2 Vybudovat denní stacionář pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením (např. 
v Domě pečovatelské služby u kostela) 

o I-2.1.2.1 stacionář 
vybudován do 2015 

o I-2.1.2.1 
zpráva 

 
2.1.3 Zabezpečit poradenství pro sociálně 

znevýhodněné občany a občany v těžké 
životní situaci 

o I-2.1.3.1  počet 
klientů 

o I-2.1.3.2  
spokojenost 
občanů, klientů 

o I-2.1.3.1 
evidence 

o I-2.1.3.2  
anketa 

2.1.4 Vypracovat Komunitní plán sociálních 
služeb (KPSS) 

o I-2.1.4.1 KPSS 
zpracován do 2013 

o I-2.1.4.1 
zpráva 

2.1.5 Zajistit přehled o sociálně vyloučených 
a znevýhodněných skupinách a zabezpečit 
pro ně preventivní programy  

o I-2.1.5.1 přehled 
prováděn ročně 

o I-2.1.5.2 cílová 
skupina/program 

o I-2.1.5.1 
přehled 

o I-2.1.5.2 
zpráva 

2.1.6 Pokrýt poptávku po pečovatelských 
službách a vyváženě podporovat různé 
poskytovatele vč. církevních a dalších 
neziskových i podnikatelských subjektů 

o I-2.1.6.1 pokrytí 
poptávky 

o I-2.1.6.2 počet 
poskytovatelů 

o I-2.1.6.1 
evidence 

o I-2.1.6.2 
evidence  
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o I-2.1.6.1 typy 
poskytovatelů 

o I-2.1.6.1 
evidence 

2.2 Zdravotní služby 
Specifické cíle indikátor Prostředek 

ověření 
2.2.1 Zajistit prostory pro soustředěnou zdravotní 

péči (zdravotní zařízení typu polikliniky 
s obvodními i odbornými lékaři) vč. 
lékárny 

o I-2.2.1.1 zařízení 
vybudováno 
do 2020 

o I-2.1.1.1 
zpráva 

 

2.2.2 Iniciovat zajištění pohotovostní zdravotní 
služby na telefonu praktickými lékaři, 
pokud nebude pohotovostní služba 
dostupná v dosahu cca 20 km od města 

o I-2.2.2.1 zajištěná 
služba  

o I-2.2.2.1  
zpráva 

2.3 Informovanost, spolupráce a ostatní 
Specifické cíle indikátor Prostředek ověření 

2.3.1 Rozšířit a zlepšit informovanost 
o zdravotních a sociálních službách 
ve městě a okolí 

o I-2.3.1.1 
spokojenost 
občanů 

o I-2.3.1.1 
dotazníkové 
šetření 

2.3.2 Spolupracovat a dále podporovat potřebné 
zdravotní a sociální služby v okolí města, 
které nejsou zabezpečeny ve městě 
(azylové bydlení, nízkoprahové služby, 
protidrogové služby a programy apod.) 

o I-2.3.2.1 
úspěšnost 
umístění 
žadatelů 
z Čelákovic 

o I-2.3.2.1 
evidence 
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Klíčová oblast 3: Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch 

Vize rozvoje oblasti 

VIZE: Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch v Čelákovicích 
v roce 2030 

Stávající průmyslové areály jsou plně využity podnikatelskými aktivitami 
nezatěžujícími životní prostředí, přičemž míra zátěže se stanoví podle zákonných limitů 
s ohledem na stávající zátěž životního prostředí. Jsou vyčleněny přiměřené plochy určené pro 
podnikání. Je podporován výzkum a vývoj. 

Centrum města žije drobným podnikáním (obchůdky, služby, trhy, poutě, tradiční 
i netradiční akce apod.).  

Funguje spolupráce se zemědělskými producenty. Je podporován odbyt kvalitních 
produktů s místní značkou („Čelák“, „Čmelák“ apod.). 

Město si váží a podporuje místní podnikatele a naopak, místní podnikatelé jsou 
vstřícní k potřebám města. Město spolupracuje na vytváření pracovních příležitostí ve městě 
a okolí pro své občany. 

Místní školy se podílejí na přípravě potřebné kvalifikované pracovní síly pro místní 
výrobu a služby.  

Cestovní ruch je zaměřen na krátkodobou víkendovou rekreaci. Je postavený 
na místních specifikách, sportovních aktivitách (např. in-line brusle, cykloturistika, turnaje 
v tradičních i netradičních disciplínách), kulturních akcích, speciálně zaměřených festivalech 
apod. Průběžně jsou budovány nové cíle pro návštěvníky a turistické produkty. 

Místní podnikatelé nabízejí turistům i domácím kvalitní služby. V centru města 
funguje kvalitní a atraktivní turistické informační centrum. 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 
ověření 

S-3.I  Plně využít kapacitu stávajících 
průmyslových areálů provozy 
nezvyšujícími zátěž životního prostředí 
a vyčlenit nové plochy pro podnikání 

o I-S-3.I.1 počet 
zaměstnaných 
místních lidí 
v průmyslových 
areálech (stoupá)  

o I-S-3.I.2  % 
obsazení areálů 

o I-S-3.I.3  
znečištění ŽP 

o I-S-3.I.1 
evidence 

 
 
 
o I-S-3.I.2 

evidence 
o I-S-3.I.3 

monitoring 
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provozy v areálech    
S-3.II  Podporovat stávající i novou výrobu 

s vysokou přidanou hodnotou, výzkum 
a vývoj 

o I-S-3.II.1 počet 
provozů s vysokou 
přidanou hodnotou 

o I-S-3.II.2 počet 
výzkumných 
a vývojových 
pracovišť 

o I-S-3.II.1 
evidence 
 

o I-S-3.II.2 
evidence 

S-3.III  Podporovat drobné a střední 
podnikání (maloobchod a služby) 

o I-S-3.III.1 počet 
malých a středních 
podniků ve městě 

o I-S-3.III.1 
evidence 

S-3.IV  Omezovat podnikání zatěžující životní 
prostředí, přičemž míra zátěže se 
stanoví podle zákonných limitů 
s ohledem na stávající zátěž životního 
prostředí 

o I-S-3.IV.1 počet 
provozů, podniků 
a služeb ve městě 
zatěžujících ŽP 
nad stanovené 
limity (cíl = 0) 

o I-S-3.IV.1  
evidence 

S-3.V    Spolupracovat při přípravě 
kvalifikované pracovní síly pro místní 
výrobu a služby 

o I-S-3.V.1 počet 
spolupracujících 
subjektů 

o I-S-3.V.2 
nabídka/poptávka 
po kvalifikované 
síle 

o I-S-3.V.1 
evidence 
 

o I-S-3.V.2 
monitoring 

S-3.VI  Rozvinout cestovní ruch na základě 
místních specifik a sportovních 
příležitostí 

o I-S-3.VI.1 
spokojenost 
návštěvníků města 

o I-S-3.VI.2 
návštěvnost 
informačního 
centra 

o I-S-3.VI.1 
anketa 

 
o I-S-3.VI.1 

evidence 

S-3.VII  Zajistit vzájemnou spolupráci mezi 
podnikateli a Městem 

o I-S-3.VII.1 počet 
aktivně 
spolupracujících 
subjektů 

o I-S-3.VII.2 počet 
společně 
uskutečněných 
akcí a projektů 

o I-S-3.VII.1 
evidence 

 
 
o I-S-3.VII.2 

evidence 

Podoblasti: 

3.1. Podnikání 

3.2. Zaměstnanost 
3.3. Služby a obchod 

3.4. Cestovní ruch 
3.5. Spolupráce a informace 
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Specifické cíle 

3.1 Podnikání 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
3.1.1 Iniciovat provozování hlídaných  

parkovišť soukromými subjekty 
o I-3.1.1.1 

spokojenost řidičů 
o I-3.1.1.1 

anketa  
  

3.1.2 Ve spolupráci s podnikateli hledat 
efektivní využití stávajících 
nevyužívaných průmyslových ploch, 
brownfieldů 

o I-3.1.2.1 
% využitých ploch  

o I-3.1.2.1 
evidence 

3.1.3 Vyhlašovat soutěže mezi podnikateli 
o nejlepšího podnikatele v různých 
kategoriích 

o I-3.1.3.1 počet 
soutěží/rok (min. 1) 

o I-3.1.3.2 počet 
zapojených 
subjektů 

o I-3.1.3.1 
evidence 

  
o I-3.1.3.2 

evidence 
3.1.4 Pořádat městské trhy s různým 

zaměřením a upřednostněním místních 
a kvalitních produktů (na základě 
regulativu) 

o I-3.1.4.1 počet 
trhů/rok 

o I-3.1.4.2 počet 
místních prodejců 
na trhu 

o I-3.1.4.1  
 

o I-3.1.4.2  

3.2 Zaměstnanost 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
3.2.1 Využívat nástroje umožňující flexibilní 

formy práce (zkrácený úvazek, práce 
z domu apod.) pro matky s dětmi, 
seniory, lidi se zdravotním postižením ad. 
(informace o možnostech např. dotací EU 
ze strany Města, zajištěné projektovým 
manažerem) 

o I-3.2.1.1 počet 
vytvořených 
úvazků 

o I-3.2.1.1 
evidence  
 

3.3 Služby a obchod 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
3.3.1 Monitorovat poptávku po službách 

a obchodech ze strany obyvatel města 
a návštěvníků města, zveřejňovat 
poptávku 

o I-3.3.1.1 poptávka 
monitorována 
a zveřejňována 
1x ročně 

o I-3.3.1.1 
zpráva 

 

3.4 Cestovní ruch 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 
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ověření 
3.4.1 Zajistit lepší propagaci a informovanost 

o nabídce města v oblasti cestovního 
ruchu (využívat také inzerci ve vlacích 
apod.) 

o I-3.4.1.1 počet 
využitých 
informačních 
zdrojů 

o I-3.4.1.2 počet 
účastníků 
cestovního ruchu 

o I-3.4.1.1 
evidence 
 
   

o I-3.4.1.2 
evidence   

3.4.2 Budovat atraktivní a různorodou nabídku 
pro návštěvníky města a okolí, zaměřit se 
na různé věkové kategorie a skupiny 
(sportovce, rodiny s malými dětmi, 
seniory ad.) a využívat přitom místních 
tradic a specifik 

o I-3.4.2.1 počet 
turistických cílů 

o I-3.4.2.2 počet 
uživatelů cílů 

I-3.4.2.1 
evidence  

o I-3.4.2.2 
evidence 

3.4.3 Na základě průzkumu vybudovat 
infrastrukturu pro cykloturistiku 
vč. nabídky doplňkových služeb 
s návazností na okolí (stojany, půjčovna 
kol, úschovna kol, servis, občerstvení 
apod.) 

o I-3.4.3.1 
spokojenost 
cyklistů 

o I-3.4.3.2 frekvence 
využívání služeb 

o I-3.4.3.1 
anketa 

 
o I-3.4.3.2 

evidence 

3.4.4 Spolupracovat s obcemi na Labi 
při využití Labe pro rekreaci a cestovní 
ruch, koordinovat a doplňovat akce, 
propojovat různé typy činností (cyklo, 
pěší, loď, kultura …) do ucelených 
balíčků/nabídek 

o I-3.4.4.1 počet 
spolupracujících 
obcí 

o I-3.4.4.1 
evidence  

3.4.5 Podporovat vybudování infrastruktury 
pro rekreační plavbu na Labi 

o I-3.4.5.1 
spokojenost 
uživatelů plavby 

o I-3.4.5.1 
anketa  

3.5 Spolupráce a informace  
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
3.5.1 Vytvořit a propagovat místní značku 

kvality (výrobky, služby) 
o I-3.5.1.1 počet 

udělených místních 
značek 

o I-3.5.1.1 
evidence   

 
3.5.2 Zmapovat nabídku místního podnikání 

(druh služby nebo výroby, čím je 
výjimečná, kolik má zaměstnanců, z toho 
místních) + reference uživatelů a nabídku 
prezentovat 

o I-3.5.2.1 nabídka 
mapována 
a prezentována 
1x ročně 

o  I-3.5.2.1 
zpráva 
a prezentace 

3.5.3 Vytvářet společné projekty Město – 
podnikatelé, případně také s nestátními 
neziskovými organizacemi 

o I-3.5.3.1 počet 
společných 
projektů/rok 

o I-3.5.3.1 
evidence 
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3.5.4 Zprostředkovávat informace o aktuálních 
možnostech externího financování 
podnikatelských činností (výzvy apod.) 
ve spolupráci s podnikatelskými subjekty 

o I-3.5.4.1 počet 
poskytnutých 
informací 

o I-3.5.4.2 počet 
uživatelů informací 

o I-3.5.4.1 
evidence 

 
o I-3.5.4.2 
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Klíčová oblast 4:  Infrastruktura a doprava 

Vize rozvoje oblasti 

VIZE: Infrastruktura a doprava v Čelákovicích v roce 2030 
Čelákovice jsou město s kvalitní infrastrukturou reagující na počet a potřeby obyvatel 

a podnikatelů, dobře dopravně dostupné. 

Všechny části města jsou napojené na rozvody vody a kanalizaci. Sítě jsou dokonale 
zmapované a kapacitně i kvalitou odpovídají potřebám města. Existují záložní zdroje pitné 
vody a dostatečně kapacitní zásobník vody. Splašková a dešťová  kanalizace jsou odděleny. Je 
zamezeno rychlému odtoku dešťové vody. Výroba a distribuce tepla jsou optimalizovány. 

Je dobře nastavená hierarchie komunikací, existuje Koncepce dopravy. Je vyřešeno 
dopravní propojení všech částí města a okolních obcí, a to také nemotorovou dopravou. 
Existuje kvalitní napojení na rychlostní komunikace D11 a R10. Je dokončen obchvat města, 
z centra a obytných zón je odvedena tranzitní doprava. Nákladní doprava ve městě je 
minimalizována. Stávající i nové průmyslové areály jsou napojeny na více druhů dopravy 
(silnice, železnice). Město podporuje nemotorovou dopravu – cyklo, pěší a další, jsou 
vytvořeny podmínky pro tuto dopravu (cyklogenerel). Nemotorová a motorová doprava jsou 
bezpečně odděleny. Místní cyklostezky jsou plnohodnotně napojeny na polabskou síť 
cyklostezek a na dálkové trasy. Cyklostezky mimo město jsou vedeny na přírodním povrchu.  

Je zabezpečena městská hromadná doprava.  

Nádraží je plně funkční, modernizované a dobře dostupné ze všech směrů.  
Komunikace jsou bezbariérové. 

Jsou vytvořeny podmínky pro bezpečnou dopravu. 
Parkování ve městě je řešeno s ohledem na zdravé životní prostředí. Jsou vybudována 

kapacitní parkoviště u veřejné dopravy a je zajištěno vhodné parkování pro podnikatele i 
návštěvníky města. 

Je zajištěno spojení obou břehů Labe. Na Labi funguje osobní lodní doprava. 
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Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 
ověření 

S-4.I    Zajistit kvalitní a dostatečně kapacitní 
infrastrukturu pro všechny části města 

 

o I-S-4.I.1 podíl 
připojených 
domácností na 
městskou 
infrastrukturu 

o I-S-4.I.2 spokojenost 
uživatelů 

o I-S-4.I.1 
evidence 

 
 
 
o I-S-4.I.2 

dotazníkové 
šetření 

S-4.II   Zklidnit dopravu ve městě o I-S-4.II.1 počet 
projíždějících 
vozidel 

o I-S-4.II.2 stupeň 
nehodovosti 

 
o I-S-4.II.3 hladina 

hluku 
o I-S-4.II.4 míra emisí 

o I-S-4.II.1 
dopravní 
průzkum 

o I-S-4.II.2 
dopravní 
průzkum 

o I-S-4.II.3 
měření hluku 

o I-S-4.II.4 
měření emisí 

S-4.III  Dopravně propojit všechny části města 
a oba břehy Labe 

o I-S-4.III.1 počet 
dopravně 
propojených částí 
města/počet částí 
města 

o I-S-4.III.1 
evidence 

S-4.IV  Podporovat dopravu nezatěžující 
životní prostředí, primárně 
nemotorovou 

o I-S-4.IV.1 hladina 
hluku 

o I-S-4.IV.2 míra 
emisí 

o I-S-4.IV.1 
měření hluku 

o I-S-4.IV.2 
měření emisí 

S-4.V   Vytvořit podmínky pro bezpečnou 
dopravu 

o I-S-4.V.1 stupeň 
nehodovosti 

 
o I-S-4.V.2 stupeň 

plynulosti 

o I-S-4.V.1 
dopravní 
průzkum 

o I-S-4.V.2 
dopravní 
průzkum 

S-4.VI  Vyřešit dopravu v klidu o I-S-4.VI.1 počet 
parkovacích 
míst/obyvatel 

o I-S-4.VI.2 využití 
parkovacích ploch 

o I-S-4.VI.1 
dopravní 
průzkum  

o I-S-4.VI.2 
dopravní 
průzkum 

S-4.VII  Vybudovat komplexní informační   
systém v dopravě 

o I-S-4.VII.1 
spokojenost obyvatel 
a návštěvníků města  

o I-S-4.VII.1 
anketa 
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Podoblasti: 

4.1 Infrastruktura 

4.2 Doprava 

Specifické cíle 

4.1 Infrastruktura 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
4.1.1 Obnovit a udržovat konstrukce a povrchy 

poškozených a nevyhovujících vozovek 
a komunikací pro auta a pěší včetně 
zajištění bezbariérovosti 

 
 

o I-4.1.1.1 
km obnovených 
komunikací 

o I-4.1.1.2 
% nevyhovujících 
komunikací 

o I-4.1.1.1 
evidence 

 
o  I-4.1.1.2 

evidence 

4.1.2 Odstranit havarijní stav veřejného 
osvětlení (Záluží, V Prokopě, Staré 
Nedaniny, Zeyerova až Volmanova, park 
u KD – Sady 17. listopadu, Komenského 
ul., v lokalitě u Labe, Stará Jiřina) a dále 
zajišťovat kvalitní, efektivní a ekologicky 
šetrné veřejné osvětlení 

o I-4.1.2.1 havarijní 
stavy odstraněny 
do 2014 

o I-4.1.2.2 počet 
nevyhovujících 
veřejných osvětlení 

 

o I-4.1.2.1 
zpráva  

 
o I-4.1.2.2 

evidence 
 

4.1.3 Zpracovat pasport (kapacity, umístění, 
geodetické zaměření, označení sloupů 
apod.) sítí v majetku města a průběžně 
monitorovat stav sítí 

o I-4.1.3.1 pasport 
vytvořen do 02/2015 

o I-4.1.3.1 
pasport 

4.1.4 Prověřit možnosti náhradních zdrojů 
pitné vody (analyzovat efektivnost 
otevření záložního vrtu ad.) 

o I-4.1.4.1 možnosti 
prověřeny 
do 12/2012 

o I-4.1.4.1 
zpráva 

4.1.5 Vybudovat nový vodojem 
 
 

o I-4.1.5.1 nový 
vodojem vybudován 
do 2020 

o I-4.1.5.1 
zpráva 

4.1.6 Doplnit kanalizační síť v Záluží, 
vybudovat stoku ze Záluží do Čelákovic 

o I-4.1.6.1 kanalizační 
síť v Záluží 
doplněna do 12/2014 

o I-4.1.6.1 
zpráva  

4.1.7 Vybudovat vodovodní přivaděč 
z Čelákovic do Záluží 

o I-4.1.7.1 3 km 
přivaděče 
vybudovány 
do 12/2014 

o I-4.1.7.1 
zpráva 

4.1.8 Doplnit kanalizační síť v Čelákovicích 
s možností napojení všech nemovitostí 
na kanalizaci 

o I-4.1.8.1 kanalizační 
síť v Čelákovicích 
doplněna do 2025 

o I-4.1.8.1 
evidence 

4.1.9 Vyměnit eternitové potrubí 
v Komenského ul. (je zdravotně závadné) 

o I-4.1.9.1 400 m 
závadného potrubí 
vyměněno do 

o I-4.1.9.1 
zpráva 
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12/2015 

4.1.10 Oddělit dešťové a balastní vody 
od splaškových (např. při výstavbě 
a obnově komunikací a výstavbě nových 
lokalit řešit dešťovou kanalizaci 
a vsakovací dreny s ohledem na vhodné 
geologické poměry a možnosti odtoku do 
vodoteče nebo do poldru) 

o I-4.1.10.1 stupeň 
znečištění vody 
přitékající do ČOV 
(cíl: stoupá) 

o I-4.1.10.1 
měření 

4.1.11 Průběžně optimalizovat provoz kotelen 
a jejich technologií v závislosti na odběru 

o I-4.1.11.1 efektivita 
kotelen 

o I-4.1.11.1 
měření, 
zpráva 

4.1.12 Umožnit rozvoj datových sítí v rámci 
města 

 

o I-4.1.12.1 počet 
připojených 
uživatelů 

o I-4.1.12.1 
evidence  

4.2 Doprava  
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
4.2.1 Vyřešit systém dopravy ve městě vč. 

dopravy v klidu – zpracovat generel 
dopravy (dopravní průzkum, návrhy 
řešení dopravy jako celku vč. vytvoření 
hierarchie ulic) a sjednotit dopravní 
značení 

o I-4.2.1.1 generel 
zpracován 
do 12/2013 

o I-4.2.1.2 počet 
odchylek od 
generelu/rok 

o I-4.2.1.1 
generel  

 
o I-4.2.1.2 

zpráva 

4.2.2 Zpracovat pasport komunikací o I-4.2.2.1 pasport 
komunikací 
zpracován do 
12/2013 

o I-4.2.2.1 
pasport 
komunikací  

4.2.3 Komunikačně propojit všechny části 
města – pro pěší, cyklisty 

o I-4.2.3.1 počet 
okrajových částí 
města propojených 
s centrem 

o I-4.2.3.2 spokojenost 
obyvatel 

o I-4.2.3.1 
evidence 

 
 
o I-4.2.3.2 

dotazníkové 
šetření   

4.2.4 Provázat cyklostezky ve městě 
se systémem cyklostezek v okolí města 
vč. dálkových 

o I-4.2.4.1 
% provázaných 
cyklostezek 

o I-4.2.4.1 
evidence 

4.2.5 Zajistit MHD / skupinovou přepravu osob 
dle potřeb obyvatel a na základě 
koncepce (zvláště z okrajových částí 
města, pro cílové skupiny děti, senioři, 
lidé se zdravotním postižením apod.) 
s preferencí dopravy nezatěžující životní 
prostředí; využívat moderních forem jako 
jsou mikrobusy na zavolání, liniové taxi 
apod.; iniciovat a podpořit podnikání 

o I-4.2.5.1 koncepce 
MHD do 2012 

 
o I-4.2.5.2 MHD 

zajištěna do 2020 
(koordinuje Komise 
pro rozvoj města) 

o I-4.2.5.3 spokojenost 
obyvatel 

o I-4.2.5.1 
koncepce 
MHD 

o I-4.2.5.2 
zpráva 

 
 
o I-4.2.5.3 

dotazníkové 
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v této oblasti   
o I-4.2.5.4 počet 

podnikajících 
subjektů 
zajišťujících 
dopravu 

šetření 
o I-4.2.5.4 

evidence 

4.2.6 Působit na relevantní subjekty v zájmu 
vybudování obchvatu města 

o I-4.2.6.1 obchvat 
vybudován 

o I-4.2.6.1 
zpráva  

4.2.7 Řešit kvalitní připojení na ostatní 
komunikační síť v okolí města 

o I-4.2.7.1 spokojenost 
občanů 

o I-4.2.7.1 
dotazníkové 
šetření 

4.2.8 Podpořit obnovení přívozu přes Labe o I-4.2.8.1 přívoz 
funguje nejpozději 
od 06/2012 

o I-4.2.8.1 
zpráva 

4.2.9 Vybudovat lávku přes Labe o I-4.2.9.1 lávka přes 
Labe vybudována do 
2020 

o I-4.2.9.1 
zpráva 

4.2.10 Podpořit rekreační plavbu po Labi o I-4.2.10.1 počet 
rekreačních lodí 
projíždějících 
zdymadlem 

o I-4.2.10.1 
evidence 

4.2.11 Působit na majitele průmyslových 
a obchodních podniků, aby využívali 
i jinou dopravu než silniční nákladní 
dopravu (např. vlečky, železnice) 

o I-4.2.11.1 průběžně 
do 2030 

o I-4.2.11.1 
počet typů 
dopravy/1 
provoz  

4.2.12 Zvýšit míru bezpečnosti dopravy – 
postupovat dle generelu dopravy 
(umístění a osvětlení přechodů, 
podchody, železniční přejezdy) 

o I-4.2.12.1 stupeň 
nehodovosti 

o I-4.2.12.1 
dopravní 
průzkum  

4.2.13 Vyřešit kolizní body mezi motorovou 
a nemotorovou dopravou 

o I-4.2.13.1 počet 
vyřešených 
kolizních míst/počet 
kolizních míst 

o I-4.2.13.1 
evidence 
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Vize rozvoje oblasti 

VIZE: Školství, vzdělávání, kultura v Čelákovicích v roce 2030 
Školy všech stupňů vč. mateřských škol, mají dostatečnou kapacitu míst a nabízejí 

různé zaměření (sportovní, umělecké, jazykové ad.) i integraci osob se zdravotním 
postižením. Školy a vzdělávací instituce poskytují celoživotní vzdělávání. Ve městě nadále 
funguje a rozvíjí se střední školství. Funguje také institucionální speciální školství na všech 
úrovních, Město spolupracuje s Krajem. Soukromé školy, církve i další subjekty rozšiřující 
možnosti výchovy a vzdělávání jsou ve městě vítány a dle možností podporovány. 

 Vzdělávání a výchovu zajišťují kvalitní pedagogičtí pracovníci. Je zabezpečena 
materiálně technická základna vzdělávání vč. budovy pro gymnázium a další školy. MŠ i ZŠ 
zřizované městem mají vlastní hřiště a zahradu a modernizované prostory. Ve vhodných 
prostorách se zahradou funguje mateřské centrum. 

Funguje dobrá spolupráce mezi vzdělávacími institucemi ve městě a v okolních obcích 
a spolupráce mezi školami a místními podnikateli při přípravě kvalifikované síly a při praxi 
studentů. 

Školní prostory jsou po vyučování využívány pro klubovou činnost, kroužky a kursy. 
ZUŠ má dostatečnou kapacitu, je přitažlivá, podchycuje širokou škálu populace. 

Jsou podporovány kulturní aktivity občanů, je zajištěna výchova ke kultuře 
a kulturnosti. Funguje divadelní spolek. 

Je zajištěno financování kulturních aktivit, existuje propracovaný dotační systém. 
Město je nadále zřizovatelem kulturních institucí, objekty jsou udržovány. Památky ve městě 
jsou chráněny a využívány ke vzdělávání i zábavě. 

Je vybudováno multifunkční kulturní zařízení nabízející pestré a kvalitní programy, 
které jsou hojně navštěvovány. Knihovna sídlí v novém, plně vyhovujícím, objektu 
a zachovává širokou nabídku akcí. Letní divadelní scéna má dobrou návštěvnost. Bývalá 
škola v Sedlčánkách je otevřena a slouží veřejnosti jako komunitní centrum. Areál děkanství 
je zrekonstruovaný. 

Je zajištěna dobrá informovanost o vzdělávacích i kulturních akcích a aktivitách, a to 
jak ve městě, tak mimo město. 

Město spolupracuje s okolními obcemi při zajištění dostupného vzdělávání i kulturních 
a dalších akcích. 
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Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 
ověření 

S-5.I   Zajistit pro všechny cílové skupiny 
dostupné možnosti výchovy a vzdělávání 
vč. celoživotního vzdělávání 

 

o I-S.5.I.1 dostupnost 
škol a vzdělávacích 
institucí 

o I-S.5.I.1 ECI 
A.4 

S-5.II  Zajistit dobré materiálně technické, 
ekonomické a personální podmínky škol 
a vzdělávacích zařízení  

o I-S.5.II.1 investice 
do výchovy a 
vzdělávání (celkové) 

 
 
o I-S.5.II.2 investice 

do výchovy a 
vzdělávání ze strany 
Města 

o I-S.5.II.3 
spokojenost 
pedagogů a žáků, 
studentů 

o I-S.5.II.1 
evidence 
všech 
vzdělávacích 
institucí 

o I-S.5.II.2 
rozpočet 
MěÚ 

 
o I-S.5.II.3 

dotazníkové 
šetření 

S-5.III  Zajistit podmínky pro speciální 
školství na všech úrovních 

 

o I-S-5.III.1 poptávka 
po místech ve 
speciálním školství 

o I-S-5.III.1 
evidence 

 
S-5.IV  Podporovat spolupráci mezi rodiči 

a školami a mezi výchovně vzdělávacími 
i kulturními institucemi navzájem, a to 
v rámci města i v okolí 

o I-S-5.IV.1 počet 
aktivně 
spolupracujících 
subjektů/rok 

o I-S-5.IV.1 
evidence 

 
 
 
 

S-5.V   Podporovat zájmové a kulturní 
činnosti vč. materiálně technického 
zabezpečení a zřizovatelství 

 

o I-S-5.V.1 výše 
prostředků na 
zájmové a kulturní 
činnosti z rozpočtu 
Města 

o I-S-5.V.2 výše 
prostředků na 
zájmové a kulturní 
činnosti 
z podnikatelské sféry 

o I-S-5.V.3 výše 
prostředků na 
zájmové a kulturní 
činnosti z externích 
dotací a grantů 

 
o I-S-5.V.4 počet 

aktivních sdružení 
a spolků ve městě 

o I-S-5.V.1 
rozpočet 
Města 

 
 
o I-S-5.V.2 

rozpočet 
pořadatelů 
akcí 
 

o I-S-5.V.3 
rozpočet 
pořadatelů 
akcí 

	  
o I-S-5.V.4 

evidence 
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S-5.VI  Aktivně využívat památky ve městě 
 

o I-S-5.VI. počet 
aktivně využívaných 
památek/počet 
památek 

o I-S-5.VI.1 
evidence 

S-5.VII Zajistit dobrou informovanost 
o výchově, vzdělávání a kultuře, 
podporovat výchovu a osvětu ke kultuře 

 

o I-S-5.VII.1 
spokojenost obyvatel 
a návštěvníků 

 
o I-S-5.VII.1 počet 

návštěvníků akcí 

o I-S-5.VII.1 
dotazníkové 
šetření, 
anketa 

o I-S-5.VII.1 
evidence 

Podoblasti: 

5.1 Předškolní a školní (formální) vzdělávání 
5.2 Zájmové (neformální) vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání 

5.3 Spolupráce v oblasti formálního a neformálního vzdělávání  
5.4 Kultura 

Specifické cíle 

5.1   Předškolní a školní (formální) vzdělávání  
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
5.1.1 Zajistit dostatečnou kapacitu míst ve školách 

všech stupňů v souladu s demografickou 
studií 

o I-5.1.1.1 počty 
míst/čísla v studii 

o I-5.1.1.2 uspokojená 
poptávka 

o I-5.1.1.1 
evidence 

o I-5.1.1.2 
dotazník
ové 
šetření 

5.1.2 Zajistit prostory pro speciální školu 
a iniciovat její zřízení 

o I-5.1.2.1 prostory 
zajištěny do 2013 

o I-5.1.2.2 iniciativa 
zahájena 2012  

o I-5.1.2.1 
zpráva 

o I-5.1.2.2 
zpráva 

5.1.3 Usilovat o financování asistentů pro děti se 
zdravotním postižením zařazené 
do předškolního vzdělávání ze strany Kraje 

o I-5.1.3.1    
% spokojených 
žadatelů  

o I-5.1.3.1 
evidence     

5.1.4 Rekonstruovat MŠ Rumunská o I-5.1.4.1   1. etapa 
rekonstrukce 
do 2012; celková 
rekonstrukce 
v závislosti na dotaci 
– nejdéle 2013 
(projekt je hotový) 

o I-5.1.4.1 
zpráva 
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5.1.5 Dostavět ZŠ Kostelní o I-5.1.5.1 závisí 
na dotaci (projekt je 
hotový) 

o I-5.1.5.1 
zpráva 

5.1.6 Zajistit dostatečné vybavení školských 
zařízení zřizovaných městem (MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
MDDM) včetně hřišť a zahrad 

o I-5.1.6.1 náklady 
na vybavení 

 
o I-5.1.6.2 

% pokrytých 
požadavků ředitelů 
škol. zařízení 

o I-5.1.6.3 počet škol 
s vlast. hřištěm 
a zahradou 

o I-5.1.6.1 
rozpočet 
Města 

o I-5.1.6.2 
evidence 

 
 
o I-5.1.6.3 

evidence 

5.1.7 Vytvářet podmínky pro zkvalitnění úrovně 
pedagogických sborů za spolupráce 
odborníků ve školství, ředitelů škol a rady 
města 

o I-5.1.7.1 pokrytí 
personálních potřeb 
škol 

o I-5.1.7.1 
evidence 

5.1.8 Vytvářet podmínky pro fungování škol 
zřizovaných jiným subjektem než Městem 

o I-5.1.8.1 počet škol o I-5.1.8.1 
evidence  

5.2   Zájmové (neformální) vzdělávání včetně celoživotního vzdělávání 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
5.2.1 Vystavět nový objekt MDDM a stávající 

objekt upravit pro potřeby Mateřského centra 
se zahradou  

o I-5.2.1.1 nový objekt 
MDDM vystavěn do 
2020 

o I-5.2.1.2 stávající 
objekt upraven pro 
MC do 2020 

o I-5.2.1.1 
zpráva  

 
o I-5.2.1.2 

5.2.2 Rozšířit prostory ZUŠ přístavbou o I-5.2.2.1 prostory 
ZUŠ rozšířeny 
přístavbou do 2013 

o I-5.2.2.1 
zpráva 

5.2.3 Iniciovat a zajistit podmínky pro zřízení a 
fungování Dětského parlamentu  / Fóra dětí 
a mládeže v rámci města za spolupráce škol 
a podporovat realizaci reálných námětů na 
aktivní účast dětí a mládeže v životě města 

o I-5.2.3.1 DP/FDM 
byl stanoven 

o I-5.2.3.2 počet 
setkání DP/FDM / 
rok 

o I-5.2.3.3 počet 
realizovaných akcí 
DP/FDM / rok 

 
o I-5.2.3.4 počet témat 

akcí/rok 
o I-5.2.3.5 počet 

účastníků akcí 
DP/FDM/rok 

o I-5.2.3.1 
zpráva 

o I-5.2.3.2 
zpráva 
 

o I-5.2.3.3 
evidence 

	  
o I-5.2.3.4 

evidence 
o I-5.2.3.5 

evidence 

5.2.4 Rozšířit nabídku vzdělávání pro dospělé 
a seniory 

o I-5.2.4.1 počet 
vzdělávacích aktivit 

o I-5.2.4.1 
evidence 
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o I-5.2.4.2 počet 
účastníků vzdělávání 

o I-5.2.4.2 
evidence 

5.3   Spolupráce v oblasti formálního a neformálního vzdělávání  
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
5.3.1 Vytvořit platformu pro spolupráci školských 

zařízení zřizovaných městem i dalšími 
subjekty a dalších aktérů ve městě 
(podnikatelů apod.) – zřídit školskou komisi 
jako poradní orgán rady města a více 
využívat aktivity školských rad 

o I-5.3.1.1 školská 
komise ustanovena 
do 2012 

o I-5.3.1.2 počet 
společných jednání 

o I-5.3.1.3 počet 
zapojených subjektů 

o I-5.3.1.1 
zpráva 
 

o I-5.3.1.2 
evidence 

o I-5.3.1.3 
evidence 

5.3.2 Nabízet školní prostory mimo vyučování 
pro mimoškolní aktivity za přijatelných 
podmínek 

o I-5.3.2.1 počet 
aktivit v prostorách 
škol mimo 
vyučování 

o I-5.3.2.1 
evidence  

5.4   Kultura 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
5.4.1 Vystavět nové multifunkční kulturní zařízení 

na místě stávajícího Kulturního domu 
o I-5.4.1.1 nové 

multifunkční 
kulturní zařízení 
vystavěno do 2025 

o I-5.4.1.1 
zpráva  

5.4.2 Zatraktivnit Tvrz a Muzeum vybudováním 
Infocentra, multimediální expozice 
a občerstvovacího zařízení 

o I-5.4.2.1 počet 
návštěvníků 

o I-5.4.2.2 výše tržeb 

o I-5.4.2.1 
zpráva 

o I-5.4.2.2 
rozpočet 

5.4.3 Zlepšit materiální zázemí pro muzejní činnost o I-5.4.3.1 velikost 
sbírek 

o I-5.4.3.2 počet 
zaměstnanců Muzea 

o I-5.4.3.1 
evidence 

o I-5.4.3.2 
evidence 

5.4.4 Vystavět novou knihovnu, stávající objekt 
zachovat pro kulturu 

o I-5.4.4.1 nová 
knihovna vystavěna  
do 2018 (připravena 
studie) 

o I-5.4.4.2 stávající 
objekt slouží pro 
kulturu (průběžně) 

o I-5.4.4.1 
zpráva 

 
 
o I-5.4.4.2 

zpráva 

5.4.5 Zajistit depozitář pro stávající knihovnu o I-5.4.5.1 depozitář 
pro stávající 
knihovnu zajištěn do 
2012 

o I-5.4.5.1 
zpráva 

5.4.6 Zachovat širokou nabídku služeb knihovny o I-5.4.6.1 počet 
uživatelů 

o I-5.4.6.1 
evidence 

5.4.7 Obnovovat kulturní a drobné památky o I-5.4.7.1 poměr o I-5.4.7.1 
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obnovené 
památky/památky 

evidence 

5.4.8 Zachovat prostor v parku Na Hrádku 
pro možnost letní divadelní scény a pořádání 
dalších kulturních a společenských akcí 

o I-5.4.8.1 prostor 
zachován 

o I-5.4.8.1 
zpráva 

5.4.9 Zachovat tradiční kulturní a společenské akce 
a vytvářet nové tradice 

o I-5.4.9.1 počet 
tradičních kulturních 
a společenských 
akcí/rok 

o I-5.4.9.1 
evidence 

5.4.10 Zvýšit zájem občanů o kulturní a společenské 
akce a dění ve městě 

o I-5.4.10.1 počet akcí 
 

o I-5.4.10.2 počet 
účastníků 

o I-5.4.10.1 
evidence  

o I-5.4.10.2 
evidence 

5.4.11 Koordinovat akce a jejich propagaci 
s okolními obcemi/městy 

o I-5.4.11.1 počet 
účastníků 

o I-5.4.11.2 počet 
spolupracujících obcí 

o I-5.4.11.1 
evidence  

o I-5.4.11.2  
evidence 
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Vize rozvoje oblasti 

VIZE: Sport, volný čas, rekreace v Čelákovicích v roce 2030 
Labe je využíváno k rekreaci a sportovním aktivitám vč. koupání. Město spolupracuje 

na obnovení rekreace v duchu bývalého Grada.  

Je vybudována víceúčelová sportovní hala, je zrekonstruovaný městský stadion. Město 
finančně podporuje sportovní oddíly. Jsou zajištěni profesionální kvalifikovaní trenéři pro 
mládež rozšiřující možnosti sportovního a volnočasového vyžití. Ve městě a okolí je 
dostatečný počet sportovišť, která jsou volně přístupná, udržovaná a bezpečná. Existuje široká 
nabídka nevýkonnostních sportů a aktivit. Jsou vybudována nová dětská hřiště, parky a areál 
pro adrenalinové sporty.  

Děti jsou vychovávány k aktivnímu trávení volného času a ke sportu od útlého věku. 
Volný čas dětí a mládeže je přiměřeně organizován, takže nedochází ke zvyšování sociálně 
patologických jevů. Mládež má možnost se scházet a účastnit se akcí v dostatečně velkém 
Městském domě dětí a mládeže. 

Zájmové, sportovní a spolkové činnosti jsou podporovány vč. zajištění dobrého 
zázemí, místním spolkům slouží nová budova pro spolkovou činnost. 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek ověření 
S-6.I   Zajistit dostatečnou infrastrukturu 

pro sport, volný čas a rekreaci 
různých cílových skupin 

 

o I-6.I.1 spokojenost 
uživatelů 
 

o I-6.I.2 četnost využití 
	  

 
o I-6.I.3 počet nových 

objektů 
o I-6.I.4 kapacita 

nových objektů 

o I-6.I.1 
dotazníkové 
šetření 

o I-6.I.2 evidence 
jednotlivých 
zařízení 

o I-6.I.3 evidence 
MěÚ 

o I-6.I.4 
evidence/kolau
dační řízení 

S-6.II  Zajistit finanční podporu pro 
sportovní, volnočasové a rekreační 
aktivity 

 

o I-6.II.1 výše 
prostředků na 
sportovní, 
volnočasové 
a rekreační aktivity 
z rozpočtu Města 

o I-6.II.2 výše 

o I-6.II.1 
rozpočet Města 

 
 
 
 
o I-6.II.2 



Klíčová oblast 6: Sport, volný čas, rekreace  

Strategický plán rozvoje města Čelákovice  do roku 2030   59 

prostředků na 
sportovní, 
volnočasové 
a rekreační aktivity 
z podnikatelské sféry 

o I-6.II.3 výše 
prostředků na 
sportovní, 
volnočasové 
a rekreační aktivity 
z externích dotací a 
grantů (např. EU) 

rozpočet 
pořadatelů 
a organizací 

 
 
o I-6.II.3 

rozpočet 
pořadatelů 
a organizací 

 

S-6.III  Zajistit kvalitní lidské zdroje 
pro sportovní, volnočasové a rekreační 
aktivity pro různé věkové kategorie 

o I-6.III.1 počet 
profesionálů na 
jednotlivé oblasti – 
sport a VČ a rekreační 
aktivity 

o I-6.III.2  počet 
ocenění 

o I-6.III.1 
evidence 
organizací 

 
 
o I-6.III.2 

evidence 
organizací 

S-6.IV  Zajistit dostatečně širokou 
a pestrou nabídku sportovních, 
volnočasových a rekreačních aktivit 
pro různé věkové kategorie 

o I-6.IV.1 spokojenost 
uživatelů 
 

o I-6.IV.2 počet akcí 
jednotlivé cílové 
skupiny 

o I-6.IV.1 
anketa/dotazník
ové šetření 

o I-6.IV.2 
evidence 
jednotlivých 
organizací 

S-6.V  Zajistit dostatečnou informovanost 
o sportovních, volnočasových 
a rekreačních aktivitách a akcích pro 
různé cílové skupiny 

o I-6.V.1 počet 
účastníků na akcích / 
rok 

 

o I-6.V.1 
evidence 
organizátorů 
akcí 

S-6 VI Podporovat spolupráci mezi 
jednotlivými subjekty zajišťujícími 
sportovní, volnočasové a rekreační 
aktivity pro různé věkové kategorie 

o I-6.VI.1 počet aktivně 
spolupracujících 
subjektů 

o I-6.VI.2 počet 
společně 
realizovaných akcí 

o I-6.VI.1 
evidence 

 
o I-6.VI.2 

evidence 
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Podoblasti: 
6.1 Sportovní, volnočasové a rekreační aktivity a akce 

6.2 Zařízení a prostory pro sportovní, volnočasové a rekreační aktivity 
6.3 Spolupráce, výchova 

6.4 Financování, podpora 

Specifické cíle 

6.1 Sportovní, volnočasové a rekreační aktivity a akce 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
6.1.1 Zajistit nabídku sportovních 

a volnočasových aktivit 
pro dospívající mládež v Nové Jiřině, 
Sedlčánkách, Císařské Kuchyni 
a Záluží 

o I-6.1.1.1 počet 
sportovních 
a volnočasových aktivit 
pro dospívající mládež 
v Nové Jiřině, 
Sedlčánkách, Císařské 
Kuchyni a Záluží/rok 

I-6.1.1.1 
evidence 
organizátor
ů 

6.1.2 Obnovit zaniklé úspěšné sportovní 
akce (např. Dětskou olympiádu, 
turnaje) 

o I-6.1.2.1 počet 
obnovených akcí/rok 

o I-6.1.2.1 
evidence  

6.1.3 Iniciovat vznik nových sportovních, 
rekreačních a volnočasových akcí 
a aktivit 

o I-6.1.3.1 počet nových 
akcí a aktivit/rok 

o I-6.1.3.1 
evidence 

6.1.4 Využít MDDM pro volnočasové 
aktivity seniorů mimo provozní 
hodiny pro děti a mládež 

o I-6.1.4.1 do roku 2012 
zabezpečeno využití 
MDDM pro volnočasové 
aktivity seniorů 

o I-6.1.4.2 využití/počet 
klientů 

o I-6.1.4.1  
zpráva 

o I-6.1.4.2 
evidence 

6.2 Zařízení a prostory pro sportovní, volnočasové a rekreační aktivity 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
6.2.1 Provést pasportizaci ploch vhodných 

pro sport, rekreaci a volnočasové 
aktivity 

o I-6.2.1.1 pasport 
proveden do 12/2012 

o I-6.2.1.1 
pasport/zpr
áva 

6.2.2 Obnovit a udržovat stávající 
sportoviště a rozvíjet je o další 
aktivity (např. lezecká stěna, 
adrenalinové sporty, skatepark) 
a zajistit volný přístup 

o I-6.2.2.1 počet aktivit 
 

o I-6.2.2.2 počet účastníků 
	  

o I-6.2.2.3 spokojenost  
účastníků 

o I-6.2.2.1 
evidence 

o I-6.2.2.2 
evidence 

o I-6.2.2.3 
anketa  
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6.2.3 Vytipovat nové plochy vhodné 
pro sport, rekreaci a volný čas 
pro různé cílové skupiny, především 
v okrajových částech města 

o I-6.2.3.1 plochy 
vytipovány do 06/2013 
a dále 

o I-6.2.3.1 
zpráva 

6.2.4 Vyřešit majetkoprávní vztahy 
jednotlivých (stávajících i nových) 
sportovišť a ploch pro sport, rekreaci 
a volnočasové aktivity 

o I-6.2.4.1 vztahy 
vyřešeny do 12/2013 

o I-6.2.4.1 
zpráva 

6.2.5 Vybudovat nové naučné (zájmové) 
okruhy ve městě a okolí – propojit 
zajímavá místa a objekty ve městě 
a okolí informačními tabulemi 
a zajistit organizované prohlídky 
(i netradiční – vláček, koňský povoz 
apod.) k historickým 
budovám/objektům (mohou být 
i makety) 

o I-6.2.5.1 počet 
zajímavých objektů 
propojených 
a označených 
informačními tabulemi 

o I-6.2.5.1 
zpráva 

6.2.6 Vybudovat víceúčelovou sportovní 
halu v lokalitě Krátká Linva včetně 
prostorů pro spolkovou činnost 

o I-6.2.6.1 hala 
vybudována do 12/2015 

o I-6.2.6.1 
zpráva/kol
audační 
řízení 

6.2.7 Vytipovat vhodná místa 
pro vybudování stezek pohybových 
dovedností a vybudovat je 

o I-6.2.7.1 místa 
vytipována do 12/2012 

o I-6.2.7.2 stezka 
vybudována do 12/2014, 
další stezky do 2020 

o I-6.2.7.1 
zpráva 

o I-6.2.7.2 
zpráva 

6.2.8 Osadit vhodná místa sportovním 
mobiliářem pro různé věkové 
kategorie 

o I-6.2.8.1 počet 
osazených míst 

o I-6.2.8.2 počet 
zasažených cílových 
skupin (podle věku) 

o I-6.2.8.1 
evidence 

o I-6.2.8.2 
evidence 

6.2.9 Vybudovat areál pro vodní slalom 
na spodní části mlýnského náhonu 

o I-6.2.9.1 areál 
vybudován do 2014 

o I-6.2.9.1 
zpráva 

6.2.10 Ve spolupráci se s. p. Povodí Labe 
upravit břehy Labe pro rekreaci 
a koupání a v letních měsících zajistit 
jejich údržbu a vybudovat přístaviště 
pro osobní lodní dopravu 

o I-6.2.10.1 metry 
udržovaných břehů 

o I-6.2.10.2 spokojenost 
rekreantů 

o I-6.2.10.3 přístaviště 
osobní lodní dopravy 
vybudováno do 12/2012 

o I-6.2.10.1 
evidence 

o I-6.2.10.2 
anketa 

o I-6.2.10.3 
zpráva 

6.2.11 Zajistit letní provoz bazénu 
a vybudovat letní terasu 

o I-6.2.11.1 letní terasa 
vybudována do 06/2014 

o I-6.2.11.2 letní provoz 
bazénu zahájen do 2014 

o I-6.2.11.1 
zpráva 

o I-6.2.11.2 
zpráva 

6.2.12 Dle zájmu o volnočasové aktivity 
seniorů vybudovat prostor pro tyto 
aktivity s možností prolínání různých 
věkových kategorií 

o I-6.2.12.1 prostor 
vybudován do 2015 

o I-6.2.12.1 
zpráva 
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6.3 Spolupráce, výchova 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
6.3.1 Iniciovat a podporovat spolupráci 

zájmových a sportovních sdružení 
se školami, vést děti a mládež 
ke sportovním a zájmovým 
činnostem 

o I-6.3.1.1  počet 
společných akcí 

o I-6.3.1.2  počet 
účastníků 

o I-6.3.1.3 počet členů 
sportovních a zájmových 
sdružení 

o I-6.3.1.4 hodnocení 
sport. komise  

o  I-6.3.1.5 účast 
na soutěžích mládeže 

o I-6.3.1.1 
evidence 

o I-6.3.1.2 
evidence 

o I-6.3.1.3 
evidence 

o I-6.3.1.4  
zpráva 

o I-6.3.1.5 
evidence 

6.3.2 Iniciovat a zajistit aktivní účast dětí 
a mládeže při návrzích a údržbě 
sportovišť, parků a dalších míst 
pro sport, rekreaci a volný čas 

o I-6.3.2.1 počet míst, kde 
se děti a mládež aktivně 
zapojí 

o I-6.3.2.2 počet aktivně 
zúčastněných dětí 
a mládeže 

o I-6.3.2.1 
evidence 

 
o I-6.3.2.2 

evidence 

6.3.3 Spolupracovat s okolními městy 
a obcemi při zajištění sportovních, 
rekreačních a volnočasových aktivit 
včetně zajištění vzájemné propagace 

o I-6.3.3.1 počet 
společných akcí 

o I-6.3.3.1 
evidence  

6.4 Financování, podpora 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
6.4.1 Zachovat podporu stávajícím akcím 

(záštita, finance apod.) 
o I-6.5.1.1 počet 

zaštítěných akcí neklesá 
o I-6.5.1.1 

evidence  
6.4.2 Zachovat dotační systém 

pro sportovní a zájmové kluby 
o I-6.5.2.1 systém 

funguje/rok 
o I-6.5.2.1 

zpráva 
6.4.3 Zajistit profesionální trenéry pro 

mládež rozšiřující možnosti 
sportovního a volnočasového vyžití 

o I-6.5.3.1 dva placení 
trenéři do 2014, 
další dva do 2020 

o I-6.5.3.1 
evidence 
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Klíčová oblast 7:  Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost 

Vize rozvoje oblasti 

VIZE: Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost v Čelákovicích 
v roce 2030 

Řízení města je vedeno koncepčně, naplňují se cíle stanovené ve Strategickém plánu, 
jsou využívány moderní metody řízení i moderní technologie. 

Vedení města je transparentní. Zájmy města jsou nadřazeny zájmům politických stran. 
Občané jsou informováni, účastní se rozhodovacích procesů a jsou s řízením a rozvojem 
města celkově spokojeni. Je zabezpečena zpětná vazba. Veřejný, neziskový i soukromý sektor 
úzce spolupracují, je zde vzájemný respekt a tolerance. Město napomáhá spolupráci různých 
subjektů ve městě. 

Město úzce spolupracuje s okolními obcemi i vyššími územně-správními celky 
a dalšími subjekty v potřebných oblastech (např. v oblasti tvorby a ochrany životního 
prostředí, na rozvoji cestovního ruchu, při zajištění dostupného vzdělávání i kulturních a 
dalších akcí apod.). 

Město využívá zahraniční zkušenosti, realizuje pravidelné styky s partnerskými 
a dalšími městy. Město je dobře propagováno. Jsou podporovány tradice a zdravý 
patriotismus. 

Město je ekonomicky zdravé a aktivně využívá dotačních titulů. Personální vedení 
města, městského úřadu a organizací řízených městem je optimalizováno. 

Je využíván institut veřejné služby. 

Město je bezpečné. Úroveň protiprávního jednání (kriminality) a sociálně 
patologických jevů (např. užívání drog) je nízká, je zabezpečena účinná prevence. 

Je dodržován veřejný pořádek. Lidé se k sobě chovají slušně. 
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Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 
ověření 

S-7.I Koncepčně řídit rozvoj města v souladu 
se Strategickým plánem, na principech 
udržitelného rozvoje 

o I-S-7.I.1 naplňování 
Strategického plánu 

 
o I-S-7.I.2 monitoring 

a vyhodnocování 
naplňování 
Strategického plánu 

o I-S-7.I.3 aktualizace 
Strategického plánu 

 
o I-S-7.I.4 funkční 

Místní Agenda 21 
a její hodnocení 
nezávislým orgánem 

o I-S-7.I.5 sledování 
indikátorů ECI 

o I-S-7.I.1 
vyhodnocení 
SP 

o I-S-7.I.2 
vyhodnocení 
SP 

 
o I-S-7.I.3 

aktualizovan
ý SP 

o I-S-7.I.4 
databáze 
MA21 

 
o I-S-7.I.5 

hodnocení 
ECI 

S-7.II Zajistit transparentnost vedení města, 
informovanost a osvětu obyvatel 
a návštěvníků a propagaci města 

o I-S-7.II.1 míra 
spokojenosti 
s informacemi 
o Městě 

o I-S-7.II.2 
návštěvnost 
webových stránek 
Města 

o I-S-7.II.3 počet 
návštěvníků 
města/rok 

o I-S-7.II.1 
dotazníkové 
šetření 
 

o I-S-7.II.2 
statistika 
na webu 
Města 

o I-S-7.II.3 
statistika  

S-7.III Podporovat spolupráci subjektů 
v rámci města a zapojení veřejnosti 
do správy věcí veřejných 

o I-S-7.III.1 míra 
spokojenosti 
subjektů  

o I-S-7.III.2 
%  obyvatel 
zapojených do akcí 
Města 

o I-S-7.III.3   
%  subjektů 
zapojených do akcí 
Města 

o I-S-7.III.4 finanční 
podíl na zajištění 
cílů města 

o I-S-7.III.1 
dotazníkové 
šetření 

o I-S-7.III.2 
evidence 
MěÚ  
 

o I-S-7.III.3 
evidence 
MěÚ  

	  
o I-S-7.III.4 

evidence 
MěÚ – 
přijaté 
prostředky 
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S-7.IV Spolupracovat při udržitelném rozvoji 
města s okolními i vzdálenějšími obcemi, 
městy, regiony vč. zahraničních 

I-S-7.IV.1 počet 
aktivně 
spolupracujících 
obcí v ČR 

o I-S-7.IV.2 počet 
aktivně 
spolupracujících 
obcí v zahraničí 

o I-S-7.IV.1 
evidence  

 
 
o I-S-7.IV.2 

evidence 

S-7.V Zajistit řádné a efektivní hospodaření 
Města včetně zajištění investičních 
prostředků 

o I-S-7.V.1 výše 
prostředků 
získaných 
z externích 
zdrojů/rok 

o I-S-7.V.2 výše 
investičních 
výdajů/rok 
 

o I-S-7.V.3 dluhová 
služba Města/rok 

	  
 

o I-S-7.V.4 výše 
mandatorních 
výdajů/rok 

o I-S-7.V.1 
schválený 
rozpočet 
Města 
 

o I-S-7.V.2 
schválený 
rozpočet 
Města 

o I-S-7.V.3 
schválený 
rozpočet 
Města 

o I-S-7.V.4 
schválený 
rozpočet 
Města 

S-7.VI Zajistit kvalitní výkon veřejné správy o I-S-7.VI.1 míra 
spokojenosti 
obyvatel/klientů 

o I-S-7.VI.1 
dotazníkové 
šetření 

S-7.VII Zajistit bezpečnost ve městě a snížit 
kriminalitu a sociálně patologické jevy 

o I-S-7.VII.1 nápad 
trestné činnosti 
(snížit) 

o I-S-7.VII.2 počet 
mimořádných 
událostí (snížit) 

o I-S-7.VII.3 počet 
dopravních nehod 
 

o I-S-7.VII.4 pocit 
bezpečí z hlediska 
obyvatel a 
návštěvníků 

o I-S-7.VII.1 
statistika 
PČR 

o I-S-7.VII.2 
statistika 
PČR 

o I-S-7.VII.3 
statistika 
PČR 

o I-S-7.VII.4 
dotazníkové 
šetření 

S-7.VIII Zajistit kvalitní údržbu města I-S-7.VIII.1 
spokojenost obyvatel 
a návštěvníků města 

o I-S-7.VIII.1 
dotazníkové 
šetření/anket
a 
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Podoblasti: 

7.1 Řízení a rozvoj města 

7.2 Hospodaření města 
7.3 Fungování městského úřadu 

7.4 Bezpečnost 
7.5 Komunikace, informovanost a propagace 

Specifické cíle 

7.1 Řízení a rozvoj města 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
7.1.1 Naplňovat cíle Strategického plánu, 

monitorovat indikátory, vyhodnocovat 
plnění, aktualizovat plán 

o I-7.1.1.1 
% naplněných 
a naplňovaných 
cílů/rok 

o I-7.1.1.1 
vyhodnocení 
naplňování 
SP 

7.1.2 Zapojit město do mezinárodně 
sledovaných indikátorů (např. ECI) 

o I-7.1.2.1 počet 
sledovaných 
indikátorů 

o I-7.1.2.1 
zprávy 

7.1.3 Aktivně využívat mezinárodních 
konceptů podporujících udržitelný rozvoj 
(např. Místní agenda 21 a další) 
a zapojovat město do mezinárodních sítí 

o I-7.1.3.1 počet 
aktivně využívaných 
konceptů a sítí 

o I-7.1.3.1 
evidence 

7.1.4 Zajistit propojení mezi oběma břehy Labe o I-7.1.4.1 propojení 
existuje 
bez přestávky 

o I-7.1.4.1 
zpráva 

7.2 Hospodaření města 
7.2.1 Stanovit potřeby obnovy majetku Města 

a vytvářet a plnit fondy na obnovu 
majetku průběžně a v dostatečném 
časovém předstihu 

o I-7.2.1.1 potřeby 
obnovy stanoveny 
do 2012 

o I-7.2.1.2 % pokrytí 
potřeb fondy 

o I-7.2.1.1 
zpráva 

 
o I-7.2.1.2 

zpráva 
7.2.2 Efektivně hospodařit s majetkem města – 

v případě prodeje majetku využívat 
prostředky na klíčové investice města 
(nikoli na běžný provoz) 

o I-7.2.2.1 hodnota 
prodaného 
majetku/hodnota a 
název investice 

o I-7.2.2.1 
rozpočet 
Města 

7.2.3 Pokrýt provoz města z daňových výnosů o I-7.2.3.1 hodnota 
daňových 
výnosů/náklady na 
provoz města 

o I-7.2.3.1 
rozpočet 
Města 

7.2.4 Úvěry pro město využívat zejména o I-7.2.4.1 hodnota o I-7.2.4.1 
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na klíčové investice nikoli na běžný 
provoz města 

úvěrů/výdaje 
na provoz města 

rozpočet 
Města 

7.2.5 Zachovat objekty sloužící pro kulturní 
a společenské aktivity v majetku Města 
a udržovat je v kvalitním stavu 

o I-7.2.5.1 počet 
objektů sloužící pro 
kulturní 
a společenské 
aktivity v majetku 
Města (neklesá) 

o I-7.2.5.2 spokojenost 
provozovatelů 

o I-7.2.5.1 
evidence 

 
 
 
 
o I-7.2.5.2 

dotazníkové 
šetření 

7.2.6 Zajistit projektového manažera Města 
(získávání dotací, propojování možností, 
subjektů, zajišťování spolupráce, 
koordinace, získávání kontaktů apod.) 

o I-7.2.6.1 projektový 
manažer zajištěn 
do 12/2012 

o I-7.2.6.1 
smlouva + 
náplň práce 

7.3 Fungování městského úřadu 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
7.3.1 Zpracovat a pravidelně aktualizovat 

strategii personálního zabezpečení MěÚ 
a organizací Města 

o I-7.3.1.1 strategie 
zpracovány do 
06/2012 

o I-7.3.1.2 strategie 
aktualizovány 
1x za 2 roky 

o I-7.3.1.1 
strategie 

o I-7.3.1.2 
aktualizovan
é strategie 

7.3.2 Připravit organizaci veřejné služby 
a realizovat ji 

o I-7.3.2.1 veřejná 
služba připravena a 
realizována od 2012 

o I-7.3.2.2 počet 
využitých 
pracovních sil 

o I-7.3.2.1 
zpráva 

 
o I-7.3.2.2 

evidence 

7.3.3 Zlepšit procesní řízení v rámci MěÚ o I-7.3.4.1 spokojenost 
občanů s prací 
úředníků 

o I-7.3.4.1 
dotazníkové 
šetření 

7.4 Bezpečnost 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
7.4.1 Udržet 24hodinový provoz Městské 

policie 
o I-7.4.1.1 24hodinový 

provoz nepřetržitě 
udržen 

o I-7.4.1.1 
zpráva 

7.4.2 Zajistit kvalitní materiálně technické 
zabezpečení Městské policie 

o I-7.4.2.1 spokojenost 
strážníků 

o I-7.4.2.1  
anketa 

7.4.3 Připravovat a realizovat preventivní 
programy zaměřené na aktuální problémy 
spojené s bezpečností ve městě 

o I-7.4.3.1 počet 
realizovaných 
programů 

o I-7.4.3.2 počet 

o I-7.4.3.1 
evidence 

 
o I-7.4.3.2 



Klíčová oblast 7: Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost 

Strategický plán rozvoje města Čelákovice  do roku 2030   68 

zapojených subjektů 
o I-7.4.3.3 počet 

zasažených cílových 
skupin 

o I-7.4.3.4 počet 
účastníků 

evidence 
o I-7.4.3.3 

evidence 
 

o I-7.4.3.4 
evidence 

7.4.4 Připravovat a realizovat preventivní 
programy k drogové problematice 

o I-7.4.4.1 počet 
realizovaných 
programů 

o I-7.4.4.2 počet 
zapojených subjektů 

o I-7.4.4.3 počet 
účastníků 

o I-7.4.4.1 
evidence 

 
o I-7.4.4.2 

evidence  
o I-7.4.4.3 

evidence 
7.4.5 Zřídit pult centrální ochrany pro městské 

instituce s možností budoucího rozšíření 
pro občany 

o I-7.4.5.1 PCO 
pro městské instituce 
zřízen 2012 

o I-7.4.5.1 
zpráva  

7.5 Komunikace, informovanost a propagace 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
7.5.1 Zveřejňovat všechny kroky související 

s veřejnými zakázkami 
o I-7.5.1.1 počet 

nezveřejněných 
veřejných zakázek 
= 0 

o I-7.5.1.1 
evidence 

  

7.5.2 Zajistit on-line interaktivní přenosy 
z jednání zastupitelstva města 

o I-7.5.2.1 spuštění 
přenosů 2012 

o I-7.5.2.2 počet 
jednání ZM = počet 
přenosů od spuštění 

o I-7.5.2.1 
zpráva 

o I-7.5.2.2 
evidence 

7.5.3 Pořádat pravidelné veřejné besedy 
zaměřené místně a tematicky 

o I-7.5.3.1 počet 
besed/rok (min. 3) 

o I-7.5.3.2 počet 
účastníků/rok 

o I-7.5.3.1 
evidence 

o  I-7.5.3.2 
evidence 

 
7.5.4 Zveřejňovat zápisy z rady a zastupitelstva 

města vč. výsledku jmenovitého 
hlasování 

o I-7.5.4.1 poměr: 
jednání RM a 
ZM/zveřejněné 
výsledky 

o I-7.5.4.1 
evidence 

7.5.5 Zveřejňovat zápisy z komisí a výborů vč. 
výsledků jmenovitého hlasování 

o I-7.5.5.1 poměr: 
jednání RM a 
ZM/zveřejněné 
výsledky 

o I-7.5.5.1 
evidence 

7.5.6 Zajistit informovanost občanů 
o důležitých otázkách spojených 
se životem ve městě 

o I-7.5.6.1 spokojenost 
občanů 

o I-7.5.6.1 
dotazníkové 
šetření 

7.5.7 Zajišťovat zpětnou vazbu od občanů, 
NNO, podnikatelských subjektů a dalších 
partnerů ve městě (názory, náměty apod.) 

o I-7.5.7.1 počet 
zpětných vazeb 
za rok 

o I-7.5.7.1 
evidence 
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7.5.8 Vytvořit interaktivní část webu města 
podporující podnikání a zaměstnanost 
v Čelákovicích 

o I-7.5.8.1 počet 
aktivních subjektů 
(stoupá) 

o I-7.5.8.2 míra 
nezaměstnanosti 
(klesá) 

o I-7.5.8.1 
evidence 

 
o I-7.5.8.2 

statistika 
ČSÚ 

7.5.9 Aktivně spolupracovat s ostatními 
obcemi – v okolí, v ČR i zahraničí – 
v oblastech: 
- ochrany životního prostředí 
- zdravotních a sociálních služeb 
- cestovního ruchu 
- dopravy 
- vzdělávání a kultury 
- sportu, volnočasových a rekreačních  

aktivit  
dle stanovených cílů v SP a zabezpečovat 
přenos dobré praxe 

o I-7.5.9.1 počet 
aktivně 
spolupracujících 
obcí 

o I-7.5.9.2 počet 
uzavřených 
a naplňovaných 
partnerských smluv 
se zahraničními 
městy 

o I-7.5.9.1 
evidence 

 
 
o I-7.5.9.2 

evidence 

7.5.10 Pozitivně propagovat město pro různé 
cílové skupiny dovnitř i ven, podporovat 
zdravý patriotismus občanů 

o I-7.5.10.1 počet 
vydaných PR sdělení 

o I-7.5.10.2 počet 
cílových skupin 

o I-7.5.10.1 
evidence 

o I-7.5.10.2 
evidence 

7.5.11 Vybudovat informační centrum o I-7.5.11.1 IC 
vybudováno do 2014 

o I-7.5.11.1 
zpráva, 
kolaudační 
řízení 

7.5.12  Iniciovat, vyhledávat možnosti a zajistit 
spolupráci mezi ziskovými i neziskovými 
organizacemi a subjekty navzájem 
a Městem při přenosu informací, 
poradenství a vytváření a realizaci 
společných projektů 

o I-7.5.12.1 počet 
aktivně 
spolupracujících 
subjektů 

o I-7.5.12.1 počet 
společných projektů, 
akcí 

o I-7.5.12.1 
evidence 

 
 
o I-7.5.12.2 

evidence 

7.5.13 Vytvořit a aplikovat korporátní design 
města 

o I-7.5.13.1 korporátní 
design města 
vytvořen do 06/2012 

o I-7.5.13.1 
zpráva 
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Klíčová oblast 8:  Vzhled města a bydlení   

Vize rozvoje oblasti 

VIZE: Vzhled města a bydlení v Čelákovicích v roce 2030 
Čelákovice jsou město plné zeleně, pohody a klidu. Město je čisté a udržované, líbí se 

občanům i návštěvníkům. Město je vymezeno vůči okolní krajině a současně propojeno 
s přírodou, rozvíjí se na základě ucelené koncepce vycházející ze Strategického plánu. 
O vzhled města pečuje městský architekt. Území s rušícími se funkcemi jsou jednoznačně 
oddělená, velikosti i provázanost jednotlivých funkčních ploch jsou správně navrženy, 
nevznikají velké monofunkční plochy (ghetta), je koncepčně řešena hierarchie prostoru. 

Uspořádání ploch podporuje sousedské vztahy, vylučuje anonymitu, čímž zvyšuje 
bezpečnost. Nové obytné celky jsou řešeny jako samostatné celky s vlastní identifikací a jsou 
vybaveny potřebnou infrastrukturou. V územním plánu jsou dostatečně dány regulativy pro 
novou zástavbu a výstavbu, kterými se řídí investoři. Město podporuje umístění veřejných 
budov i v okrajových částech města.  

Město má kvalitní občanskou vybavenost a je bezbariérové. Pro všechny věkové 
kategorie jsou k dispozici vhodně propojené relaxační plochy. Jsou k dispozici veřejná 
hygienická zařízení (WC). 

Členění a uspořádání města podporuje nemotorovou individuální dopravu (pěší, cyklo 
ad.). Výstavba bere ohled na osoby se zdravotním postižením. 

K dispozici je kapacitně vyhovující pohřební obřadní síň a rozptylová loučka. 

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 
ověření 

S-8.I    Koncepčně řešit a regulovat vzhled, 
kompozici a rozvoj města – zajistit 
urbanisticky, funkčně a esteticky 
kvalitní, vyvážené a zdravé a čisté 
prostředí s dostatkem zeleně 

o I-S-8.I.1 spokojenost 
obyvatel 
 

o I-S-8.I.2 spokojenost 
odborníků 

o I-S-8.I.1 
dotazníkové 
šetření 

o I-S-8.I.2 
dotazníkové 
šetření 

S-8.II   Zajistit přívětivost města pro obyvatele 
– kvalitní bydlení, občanskou 
vybavenost,  plochy pro bytovou 
výstavbu, plochy pro podnikání, plochy 
pro společenský život, relaxační plochy 
a další potřebné funkce 

o I- S-8.II.1 
spokojenost obyvatel 

o I-S-8.II.1 
dotazníkové 
šetření 
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S-8.III  Zachovat charakter malého města 
s počtem obyvatel cca 16 tisíc 

o I- S-8.III.1 počet 
obyvatel 

o I-S-8.III.1 
ČSÚ  

S-8.IV Zachovat, udržovat a podporovat 
památky ve městě 

o I- S-8.IV.3 počet 
udržovaných 
památek ve 
městě/počet památek 
ve městě 

o I- S-8.IV.3 
evidence 

Podoblasti: 

8.1 Územní plánování 
8.2 Vzhled města a památky 

8.3 Péče o veřejný prostor 
8.4 Hospodaření s byty 

8.5 Ostatní 

Specifické cíle 

8.1 Územní plánování 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
8.1.1 Zpracovat nový Územní plán (ÚP) 

odpovídající předpokládanému počtu 
obyvatel do r. 2030 (cca 16 tis.) 
a respektující a naplňující cíle stanovené 
ve Strategickém plánu 

o I-8.1.1.1 nový 
územní plán 
zpracován 
do 06/2014 

o I-8.1.1.2 počet 
výrazných neshod 
mezi plány 

o I-8.1.1.1 ÚP  
 
 
 
o I-8.1.1.2 

vyhodnocení 
ÚP 

8.1.2 Zpracovat přesné regulativy pro plochy 
nové i stávající výstavby jako součást 
územního plánu 

o I-8.1.2.1 regulativy 
zpracovány 
do 06/2014 

o I-8.1.2.1 
regulativy 

8.1.3 Dodržovat při tvorbě územního plánu 
příznivou kombinaci doplňkových funkcí 
bydlení (např. obchody, hřiště, školky, 
školy, parky, zdravotnická zařízení, 
služby ad.) 

o I-8.1.3.1 územní 
plán obsahuje 
příznivou kombinaci 
doplňkových funkcí 

o I-8.1.3.1 
vyhodnocení 
ÚP 

8.1.4 Navrhnout do územního plánu páteřní 
systém komunikací a při realizacích jej 
důsledně dodržovat 

o I-8.1.4.1 páteřní 
systém komunikací 
v územním plánu 
navržen 

o I-8.1.4.2 počet 
neshod s územním 

o I-8.1.4.1 
vyhodnocení 
ÚP 

 
o I-8.1.4.2 

evidence   
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plánem/rok 
8.1.5 Zajistit, aby v územním plánu bylo 

zakotveno oddělení rušících se funkcí 
v území (např. výroba x bydlení, doprava 
x hřiště)  

o I-8.1.5.1 oddělení 
rušících se funkcí 
v územním plánu 
zakotveno 

o  I-8.1.5.1 
vyhodnocení 
ÚP 

8.1.6 Vyčlenit v územním plánu plochy 
pro podnikání 

o  I-8.1.6.1 plochy 
pro podnikání 
v územním plánu 
vyčleněny 

o I-8.1.6.1 
vyhodnocení 
ÚP 

8.1.7 V územním plánu vymezit důsledně 
plochy pro občanskou vybavenost, 
relaxační plochy a plochy 
pro společenský život, poutě, trhy apod. 

o I-8.1.7.1 plochy 
pro občanskou 
vybavenost 
v územním plánu 
vymezeny 

o I-8.1.7.2 relaxační 
plochy v územním 
plánu vymezeny 

o I-8.1.7.3 plochy 
pro společenský 
život v územním 
plánu vymezeny 

o I-8.1.7.1 
vyhodnocení 
ÚP 

 
 
o I-8.1.7.2´ 

vyhodnocení 
ÚP 

o I-8.1.7.3 
vyhodnocení 
ÚP 

8.1.8 V územním plánu zachovat rozdělení 
města na jednotlivé městské části, 
nepropojovat městské části výstavbou a 
stanovit postupné etapy zástavby území 

o I-8.1.8.1 jednotlivé 
městské části 
v územním plánu 
zachovány 

o I-8.1.8.1 
vyhodnocení 
ÚP 

8.1.9 V územním plánu zohlednit preferenci 
nemotorové dopravy 

o I-8.1.9.1 nemotorová 
doprava v územním 
plánu zohledněna 

o I-8.1.9.1 
vyhodnocení 
ÚP 

8.1.10 Při tvorbě Územního plánu 
minimalizovat zábory kvalitní orné půdy 

o I-8.1.10.1 m2 
zástavby/bonita 
půdy 

o I-8.1.10.1 
evidence 

8.1.11 Zamezovat rozšiřování a budování 
skladových areálů na území města 
a v blízkém okolí 

o I-8.1.11.1 m2 
zabrané skladovými 
zónami 

o I-8.1.11.1 
evidence 

8.2 Vzhled města a památky 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
8.2.1 Zajistit funkci městského architekta 

(externě nebo interně na částečný 
pracovní úvazek) 

o I-8.2.1.1 funkce 
městského architekta 
zajištěna do 02/2013 

o I-8.2.1.1 
pracovní 
náplň 

8.2.2 U významných městských zakázek 
při výstavbě zajistit variantní návrhy 
a veřejnou diskusi 

o I-8.2.2.1 poměr 
významných 
městských zakázek 
s variantními návrhy 
k významným 
městským zakázkám 
bez variantních 

o I-8.2.2.1 
evidence 
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návrhů 
8.2.3 Zpracovat regulační plán pro historický 

střed města 
o I-8.2.3.1 regulační 

plán pro historický 
střed města 
zpracován 
do 12/2015 

o I-8.2.3.1 
regulační 
plán 

8.2.4 Zpracovat urbanistické studie pro nové 
lokality 

o I-8.2.4.1 
urbanistické studie 
pro nové lokality 
zpracovávány 
průběžně, nejpozději 
do 06/2014 

o I-8.2.4.2 každá nová 
lokalita má 
zpracovánu 
urbanistickou studii 

o I-8.2.4.1 
urbanistické 
studie 

 
 
 
o I-8.2.4.2 

urbanistické 
studie/nové 
lokality 

8.2.5 Najít využití pro starou školu 
v Sedlčánkách a případně další historicky 
cenné objekty 

o I-8.2.5.1 využití 
nalezeno a 
realizováno 2014 

o I-8.2.5.2 počet 
využitých 
objektů/počet 
objektů 

o I-8.2.5.1 
zpráva 

 
o I-8.2.5.2 

evidence 

8.2.6 Usilovat o zrekonstruování areálu 
děkanství a jeho komunitní využití se 
zaměřením na děti a mládež 

o I-8.2.6.1 
zrekonstruovaný 
areál děkanství 

o I-8.2.6.2 využití 
areálu jako 
komunitního centra 

o I-8.2.6.1 
zpráva 

 
o I-8.2.6.2 

zpráva 

8.2.7 Zpracovat pasport historicky cenných 
objektů 

o I-8.2.7.1 pasport 
zpracován do 2017 

o I-8.2.7.1 
pasport 

8.2.8 Vyřešit problémové lokality 
(např. kolonie u Kovohutí, umístění 
separačního dvora apod.) 

o I-8.2.8.1 
% vyřešených lokalit 

o I-8.2.8.1 
evidence 

8.3 Péče o veřejný prostor a veřejné budovy 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
8.3.1 Zajistit bezbariérový přístup do veřejných 

budov pro osoby se zdravotním 
postižením 

o I-8.3.1.1 
% veřejných budov 
s bezbariérovým 
přístupem 
(cíl: 100 %)  

o I-8.3.1.1 
evidence  

 

8.3.2 Dotvořit náměstí – dotvořit nebo zlepšit 
vzhled budovy nové radnice a Alberta 

o I-8.3.2.1 nová 
radnice 
přestavěna/zlepšen 
vzhled do 2030 

o I-8.3.2.2 Albert 

o I-8.3.2.1 
zpráva 

 
 
o I-8.3.2.2 
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přestavěn/zlepšen 
vzhled do 2030 

zpráva  

8.3.3 Zkultivovat příjezdy do města o I-8.3.3.1 příjezdy 
zkultivovány 
do 2013 

o I-8.3.3.1 
zpráva 

8.3.4 Dovybavit veřejná prostranství 
potřebným mobiliářem na základě studie 
(WC, pítka, lavičky, odpadkové koše 
apod.) 

o I-8.3.4.1 studie 
k mobiliáři 
zpracována do 2014 

o I-8.3.4.2 spokojenost 
občanů 

o I-8.3.4.1 
studie 

 
o I-8.3.4.2 

8.3.5 Zajistit údržbu veřejných prostranství vč. 
mobiliáře, čistotu a pořádek, bezprašnost 
komunikací 

o I-8.3.5.1 spokojenost 
občanů s údržbou, 
čistotou a pořádkem 
na veřejných 
prostranstvích 
v centru města 

o I-8.3.5.2 spokojenost 
občanů s údržbou, 
čistotou a pořádkem 
na veřejných 
prostranstvích 
v okrajových částech 
města 

o I-8.3.5.1 
dotazníkové 
šetření 

 
 
 
o I-8.3.5.2 

dotazníkové 
šetření 

8.3.6 Doplnit informační systém města 
a označení významných budov a míst 
vč. informačních tabulí 

o I-8.3.6.1 
% označených 
budov 

o I-8.3.6.2 spokojenost 
občanů 

o I-8.3.6.1 
evidence 

 
o I-8.3.6.2 

dotazníkové 
šetření 

8.4 Hospodaření s byty 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
8.4.1 Hospodárně nakládat s městskými byty 
 

o I-8.4.1.1 náklady x 
příjem 

 

o I-8.4.1.1 
rozpočet 
města 

8.4.2 Udržovat městské byty v dobrém 
technickém stavu 

o I-8.4.2.1 počet 
technicky 
nevyhovujících bytů 

o I-8.4.2.1 
evidence 

8.4.3 Vyčlenit část městského bytového fondu 
pro sociálně slabé a jako startovací 
a služební byty 

o I-8.4.3.1 pokrytí 
poptávky 

o I-8.4.3.1 
evidence 

8.5 Ostatní 
Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 
8.5.1 Vybudovat dostatečně kapacitní obřadní o I-8.5.1.1 nová o I-8.5.1.1 
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síň obřadní síň 
vybudována do 2020 

zpráva, 
kolaudační 
řízení 

8.5.2 Rozšířit hřbitov a vybudovat důstojnou 
rozptylovou loučku 

o I-8.5.2.1 hřbitov 
rozšířen do 2020 

o I-8.5.2.2 rozptylová 
loučka vybudována 
do 2020 

o I-8.5.2.1 
zpráva 

o I-8.5.2.2 
zpráva 
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III.D Priority rozvoje města 

V průběhu zpracování Strategického plánu města Čelákovice do roku 2030 byly 
zohledňovány priority z hlediska různých cílových skupin. 

V následující orientační tabulce jsou uvedeny preference občanů, zástupců NNO 
a podnikatelů a dětí a mládeže z hlediska dlouhodobého rozvoje města. 

Tabulka č. 1: Preference občanů, zástupců NNO a podnikatelů a dětí a mládeže 
z hlediska dlouhodobého rozvoje města 

Čím by se podle Vás mělo 
stát město Čelákovice 

v budoucnu? 
 

Občané 
–  

průzkum 
názorů 
% z 836 
odpovědí 

Občané 
Veřejné 
setkání 
Počet 

hlasů ze 
108 

NNO 
Počet 
hlasů 
z 32 

(kulatý 
stůl) 

Podnikatelé 
Počet hlasů 
z 19 (17 – 

kulatý stůl + 
2 dotazníky 

na webu) 

Děti 
a mládež: 

soutěž 
„Město 
mých 
snů“ 

(MŠ a 
ZŠ) 

městem pro klidné a příjemné 
bydlení 76 47 18 13 J 

městem zeleně a čistého 
životního prostředí 69 19 22 9 J 

městem pracovních 
příležitostí a šancí pro malé 
a střední podnikatele 

48 19 21 18  

městem s kvalitní sítí 
obchodů a služeb 31 6 4 14 J 

městem sportu a rekreace 21 3 6 9 J 

městem kultury a umění 9 9 8 3  

městem průmyslu a obchodu 7 4 0 3  

turistickým městem 5 1 2 2  

jiné 1 nezařazeno 1 1  

nevím 1     

 
Na úrovni klíčových oblastí byla volba priorit z hlediska různých skupin značně 

různá. Řídící skupina na svém jednání v říjnu 2011 zvolila následující pořadí důležitosti 
klíčových oblastí: 

1. KO6 Sport, volný čas, rekreace 

2. KO5 Školství, vzdělávání, kultura 

3. KO8 Vzhled města a bydlení	  
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4. KO1 Životní prostředí 

5. KO4 Infrastruktura a doprava 

6. KO2 Zdravotnictví a sociální oblast 

7. KO7 Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost	  

8. KO3 Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch 

Zástupci pracovních skupin zvolili na svém jednání v září 2011 toto pořadí důležitosti 
klíčových oblastí: 

1. KO7 Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost 

2. KO8 Vzhled města a bydlení 

3. KO4 Infrastruktura a doprava 

4. KO1 Životní prostředí 

5. KO3 Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch 

6. KO5 Školství, vzdělávání, kultura 

7. KO6 Sport, volný čas, rekreace 

8. KO2 Zdravotnictví a sociální oblast 

Na veřejném setkání v květnu 2011 si občané volili témata v tomto pořadí zájmu (pozn.: 
v době konání 1. veřejného setkání nebyly ještě stanoveny klíčové oblasti rozvoje): 

1. Bezpečnost 

2. Čistota města a životní prostředí 

3. Doprava 

4. Sociální služby a zdravotnictví 

5. Sport a rekreace 

6. Bydlení 

7. Infrastruktura 

8. Kultura a společenské dění 

9. Pracovní příležitosti 

10. Jiné 

Z názorového průzkumu, který proběhl v dubnu 2011, vyplývá zájem o tyto oblasti (pozn.: 
nebyly ještě stanoveny klíčové oblasti rozvoje): 

1. Životní prostředí, vzhled města, zeleň 

2. Klidné bydlení 

3. Doprava, parkování 

4. Pracovní příležitosti 

5. Kulturní vyžití 
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6. Občanská vybavenost 

7. Aktivity volného času pro děti a mládež 

Další priority veřejnosti jsou uvedeny ve zprávě o názorovém průzkumu mezi 
obyvateli Čelákovic a ve zprávě o průběhu a výstupech I. veřejného setkání. 

Na úrovni specifických cílů byla provedena volba priorit v Řídící skupině, 
v pracovních skupinách a na veřejném setkání.  V Řídící skupině byla provedena volba priorit 
v krátkodobém horizontu (1 – 4 roky) a střednědobém horizontu (5 – 10 let), v pracovních 
skupinách a na veřejném setkání na nejbližší období (cca 1 – 4 roky). 

V Řídící skupině měl každý účastník k dispozici 7 hlasů na krátkodobé priority a 7 
hlasů na střednědobé priority, které mohl využít napříč klíčovými oblastmi. V pracovních 
skupinách vzhledem k rozdílnému počtu účastníků byly hlasy kategorizovány na A, B a C, 
přičemž A znamená nejvyšší počty hlasů a kategorie C nebyla do níže uvedeného přehledu 
priorit zařazena.  

V tabulkách č. 2 a 3 jsou uvedeny specifické cíle (SC) Strategického plánu rozvoje 
města Čelákovice, které obdržely od členů Řídící skupiny alespoň 2 hlasy. Tam, kde byla 
současně přidělena priorita v pracovní skupině, je za lomítkem uvedeno písmeno priority, 
a tam, kde SC obdržel také hlasy na veřejném setkání (VS), je uvedeno za lomítkem číslo (= 
počet hlasů). 

Cíle jsou řazeny dle počtu hlasů Řídící skupiny sestupně. Tam, kde je stejný počet 
hlasů, jsou priority řazeny dle dalších voleb (pracovních skupin a veřejného setkání), další 
priority jsou řazeny podle čísla klíčové oblasti vzestupně od klíčové oblasti 1 do klíčové 
oblasti 8. 

Tabulka č. 2: Prioritní specifické cíle podle členů Řídící skupiny na nejbližší období (1 – 
4 roky) / pracovní skupiny / Veřejné setkání 

Číslo 
specifického 

cíle 
Specifický cíl 

Priorita 
Řídící 

skupina 
/PS/VS 

8.1.1 Zpracovat nový Územní plán odpovídající předpokládanému 
počtu obyvatel do r. 2030 (cca 16 tis.) a respektující a naplňující 
cíle stanovené ve Strategickém plánu 

10/A/4 

4.2.9 Vybudovat lávku přes Labe 8/-/2 
2.1.2 Vybudovat denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (např. v Domě pečovatelské služby u kostela) 6/A/4 

4.2.1 Vyřešit systém dopravy ve městě vč. dopravy v klidu – zpracovat 
generel dopravy (dopravní průzkum, návrhy řešení dopravy jako 
celku vč. vytvoření hierarchie ulic) a sjednotit dopravní značení 

6/A/4 

5.4.4 Vystavět novou knihovnu, stávající objekt zachovat pro kulturu 3/A/2 
4.1.6 Doplnit kanalizační síť v Záluží, vybudovat stoku ze Záluží do 

Čelákovic 3/A 

5.1.1 Zajistit dostatečnou kapacitu míst ve školách všech stupňů 
v souladu s demografickou studií 3/A 

6.2.4 Vyřešit majetkoprávní vztahy jednotlivých (stávajících i nových) 3/B/3 
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sportovišť a ploch pro sport, rekreaci a volnočasové aktivity 
1.1.2 Zajišťovat čistotu řeky Labe ve spolupráci s okolními obcemi a s. 

p. Povodí Labe a monitorovat a přijímat následná opatření ke 
snížení vlivu vypouštěných odpadních vod do Labe (chaty, 
stavby apod.) 

3/B 

5.1.5 Dostavět ZŠ Kostelní 3/B 
5.4.2 Zatraktivnit Tvrz a Muzeum vybudováním Infocentra, 

multimediální expozice a občerstvovacího zařízení 3/B 

1.6.3 Zveřejňovat pravidelně informace o stavu složek životního 
prostředí (čistota vod, ovzduší, půdy ad.) 3/-/5 

1.5.3 Pečovat o tůně v okolí města 3 
3.1.2 Ve spolupráci s podnikateli hledat efektivní využití stávajících 

nevyužívaných průmyslových ploch, brownfieldů 2/A/4 

8.1.9 V územním plánu zohlednit preferenci nemotorové dopravy 2/A 
1.2.1 Zpracovat generel městské zeleně (pasport → plán) 2/B 
1.2.3 Zajistit kvalitní potřebnou údržbu městské zeleně, zajistit 

městského zahradníka 2/B 

5.4.3 Zlepšit materiální zázemí pro muzejní činnost 2/B 
6.1.1 Zajistit nabídku sportovních a volnočasových aktivit 

pro dospívající mládež v Nové Jiřině, Sedlčánkách, Císařské 
Kuchyni a Záluží 

2/B 

7.5.9 7.5.14 Aktivně spolupracovat s ostatními obcemi – v okolí, v ČR 
i zahraničí – v oblastech: 
- ochrany životního prostředí 
- zdravotních a sociálních služeb 
- cestovního ruchu 
- dopravy 
- vzdělávání a kultury 
- sportu, volnočasových a rekreačních aktivit  

dle stanovených cílů v SP a zabezpečovat přenos dobré praxe 

2/B 

2.1.6 Pokrýt poptávku po pečovatelských službách a vyváženě 
podporovat různé poskytovatele vč. církevních a dalších 
neziskových i podnikatelských subjektů 

2/-/2 

1.5.4 Revitalizovat vodní plochy 2 
2.1.4 Vypracovat Komunitní plán sociálních služeb 2 
5.1.3 Usilovat o financování asistentů pro děti se zdravotním 

postižením zařazené do předškolního vzdělávání ze strany Kraje 2 

5.1.4 Rekonstruovat MŠ Rumunská 2 
5.4.5 Zajistit depozitář pro stávající knihovnu 2 
6.4.1 Zachovat podporu stávajícím akcím (záštita, finance apod.) 2 
7.4.3 Připravovat a realizovat preventivní programy zaměřené na 

aktuální problémy spojené s bezpečností ve městě 2 

7.5.2 Zajistit on-line interaktivní přenosy z jednání zastupitelstva města 2 
8.4.1 Hospodárně nakládat s městskými byty 2 

Tabulka č. 3: Prioritní specifické cíle podle členů Řídící skupiny ve střednědobém 
horizontu (5 – 10 let) 

Číslo 
specifického Specifický cíl Priorita 

Řídící 
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cíle skupina 
/PS/VS 

7.1.1 Naplňovat cíle Strategického plánu, monitorovat indikátory, 
vyhodnocovat plnění, aktualizovat plán 7/B 

5.4.4 Vystavět novou knihovnu, stávající objekt zachovat pro kulturu 6/A/2 
6.2.12 Dle zájmu o volnočasové aktivity seniorů vybudovat prostor pro 

tyto aktivity s možností prolínání různých věkových kategorií 6/A 

5.4.1 Vystavět nové multifunkční kulturní zařízení na místě stávajícího 
KD 5/A/3 

4.2.5 Zajistit MHD / skupinovou přepravu osob dle potřeb obyvatel a 
na základě koncepce (zvláště z okrajových částí města, pro cílové 
skupiny děti, senioři, lidé se zdravotním postižením apod.) 
s preferencí dopravy nezatěžující životní prostředí; využívat 
moderních forem jako jsou mikrobusy na zavolání, liniové taxi 
apod.; iniciovat a podpořit podnikání v této oblasti 

5/B 

3.1.2 Ve spolupráci s podnikateli hledat efektivní využití stávajících 
nevyužívaných průmyslových ploch, brownfieldů 5/-/2 

5.2.1 Vystavět nový objekt MDDM a stávající objekt upravit pro 
potřeby Mateřského centra se zahradou 5 

4.2.3 Komunikačně propojit všechny části města – pro pěší, cyklisty 4/A/2 
5.1.1 Zajistit dostatečnou kapacitu míst ve školách všech stupňů 

v souladu s demografickou studií 3/A 

1.5.3 Pečovat o tůně v okolí města 3 
2.1.1 Vybudovat Dům pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

s centrem služeb s dostatečným počtem míst – z toho 1/3 pro 
celodenní péči (součástí bude ordinace, denní stacionář, 
pečovatelská služba ad.) 

2/A/5 

4.2.1 Vyřešit systém dopravy ve městě vč. dopravy v klidu – zpracovat 
generel dopravy (dopravní průzkum, návrhy řešení dopravy jako 
celku vč. vytvoření hierarchie ulic) a sjednotit dopravní značení 

2/ A/4 

2.3.2 Spolupracovat a dále podporovat potřebné sociální služby v okolí 
města, které nejsou zabezpečeny ve městě (azylové bydlení, 
nízkoprahové služby, protidrogové služby a programy apod.) 

2/A 

5.2.2 Rozšířit prostory ZUŠ přístavbou 2/A 
1.1.2 Zajišťovat čistotu řeky Labe ve spolupráci s okolními obcemi a 

Povodím Labe a monitorovat a přijímat následná opatření ke 
snížení vlivu vypouštěných odpadních vod do Labe (chaty, 
stavby apod.) 

2/B 

1.1.5 Ve městě i okolí aktivně bránit vzniku provozů a staveb 
zatěžujících životní prostředí (míra zátěže se stanoví podle 
zákonných limitů s ohledem na stávající zátěž životního 
prostředí) 

2/B 

4.1.1 Obnovit a udržovat konstrukce a povrchy poškozených a 
nevyhovujících vozovek a komunikací pro auta a pěší včetně 
zajištění bezbariérovosti 

2/B 

4.2.10 Podpořit rekreační plavbu po Labi 2/B 
6.1.1 Zajistit nabídku sportovních a volnočasových aktivit 

pro dospívající mládež v Nové Jiřině, Sedlčánkách, Císařské 
Kuchyni a Záluží 

2/B 

8.2.4 Zpracovat urbanistické studie pro nové lokality 2/B 
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1.1.7 Redukovat rizikové faktory, které ohrožují životní prostředí a 
zdraví obyvatel ve městě a okolí (hluk, prašnost, imise, světelné 
znečištění, elektromagnetický smog ad.) 

2/-/5 

6.2.9 Vybudovat areál pro vodní slalom na spodní části mlýnského 
náhonu 2/-/2 

8.2.1 Zajistit funkci městského architekta (externě nebo interně na 
částečný pracovní úvazek) 2/-/2 

8.3.5 Zajistit údržbu veřejných prostranství vč. mobiliáře, čistotu a 
pořádek, bezprašnost komunikací 2 

V tabulkách č. 4 a 5 jsou uvedeny prioritní specifické cíle, zvolené v jednotlivých pracovních 
skupinách (kategorie A a B), které nebyly zvoleny jako prioritní členy Řídící skupiny.  
Nejprve jsou uvedeny cíle, které získaly hlasy také na veřejném setkání (za lomítkem uveden 
počet přidělených hlasů), dále jsou cíle řazeny podle čísel klíčových oblastí. 

Tabulka č. 4: Prioritní specifické cíle kategorie A podle členů pracovních skupin / 
Veřejné setkání, které nebyly vybrány členy Řídící skupiny 

Číslo 
specifického 

cíle 
Specifický cíl 

Priorita 
Pracovní 
skupina / 

VS 

6.2.6 Vybudovat víceúčelovou sportovní halu v lokalitě Krátká Linva 
včetně prostorů pro spolkovou činnost A/3 

7.2.6 
Zajistit projektového manažera Města (získávání dotací, 
propojování možností, subjektů, zajišťování spolupráce, 
koordinace, získávání kontaktů apod.) 

A/2 

1.2.2 Vytipovat vhodné pozemky pro výsadbu městské zeleně 
a vysadit městskou zeleň A 

1.6.1 
Zajistit spolupráci školských a vzdělávacích zařízení a dalších 
subjektů (např. neziskových organizací) pro dosažení cílů 
ekologické výchovy a osvěty 

A 

1.6.2 

Zajistit přenos zkušeností a dobré praxe v ochraně životního 
prostředí (OŽP) – umožnit pracovníkům MěÚ a organizacím 
řízených městem účastnit se akcí na předávání zkušeností a 
naopak – zkušenosti z Čelákovic předávat dál (i v ČR 
a zahraničí) 

A 

2.2.1 
Zajistit prostory pro soustředěnou zdravotní péči (zdravotní 
zařízení typu polikliniky s obvodními i odbornými lékaři) vč. 
lékárny 

A 

3.1.1 Iniciovat provozování hlídaných parkovišť soukromými subjekty A 

3.4.4 

Spolupracovat s obcemi na Labi na využití Labe pro rekreaci 
a cestovní ruch, koordinovat a doplňovat akce, propojovat různé 
typy činností (cyklo, pěší, loď, kultura …) do ucelených 
balíčků/nabídek 

A 

3.5.3 Vytvářet společné projekty Město – podnikatelé, případně také 
s NNO A 

3.5.4 Zprostředkovávat informace o aktuálních možnostech externího A 
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financování podnikatelských činností (výzvy apod.) ve 
spolupráci s podnikatelskými subjekty 

4.1.2 

Odstranit havarijní stav veřejného osvětlení (Záluží, V Prokopě, 
Staré Nedaniny, Zeyerova až Volmanova, park u KD – Sady 17. 
listopadu, Komenského ul., v lokalitě u Labe, Stará Jiřina) a dále 
zajišťovat kvalitní, efektivní a ekologicky šetrné veřejné 
osvětlení 

A 

4.1.3 Zpracovat pasport (kapacity, umístění, geodetické zaměření) sítí 
v majetku města a průběžně monitorovat stav sítí A 

5.1.6 Zajistit dostatečné vybavení školských zařízení zřizovaných 
městem (MŠ, ZŠ, ZUŠ, MDDM) včetně hřišť a zahrad A 

7.2.2 
Efektivně hospodařit s majetkem města – v případě prodeje 
majetku využívat prostředky na klíčové investice města (nikoli 
na běžný provoz) 

A 

8.1.4 Navrhnout do územního plánu páteřní systém komunikací a při 
realizacích jej důsledně dodržovat A 

8.2.8 Vyřešit problémové lokality (např. kolonie u Kovohutí, umístění 
separačního dvora apod.) A 

Tabulka č. 5: Prioritní specifické cíle kategorie B podle členů pracovních skupin / 
Veřejné setkání, které nebyly vybrány členy Řídící skupiny 

Číslo 
specifického 

cíle 
Specifický cíl 

Priorita 
Pracovní 
skupina / 

VS 
4.2.8 Podpořit obnovení přívozu přes Labe B/6 
6.4.2 Zachovat dotační systém pro sportovní a zájmové kluby B/5 

4.2.6 Působit na relevantní subjekty v zájmu vybudování obchvatu 
města B/3 

6.2.4 Vyřešit majetkoprávní vztahy jednotlivých (stávajících i nových) 
sportovišť a ploch pro sport, rekreaci a volnočasové aktivity B/3 

6.2.10 
Ve spolupráci s Povodím Labe upravit břehy Labe pro rekreaci 
a koupání a v letních měsících zajistit jejich údržbu a vybudovat 
přístav pro osobní a lodní dopravu 

B/2 

1.1.3 Pilotně zmapovat staré ekologické zátěže a přednostně řešit okolí 
závodů, které mohly zátěže způsobit B 

1.1.4 Realizovat doporučení na likvidaci starých ekologických zátěží B 
1.4.1 Rozšiřovat systém sběru tříděných odpadů B 

2.2.2 
Iniciovat zajištění pohotovostní zdravotní služby na telefonu 
praktickými lékaři, pokud nebude pohotovostní služba dostupná 
v dosahu cca 20 km od města 

B 

3.2.1 

Využívat nástroje umožňující flexibilní formy práce (zkrácený 
úvazek, práce z domu apod.) pro matky s dětmi, seniory, lidi se 
zdravotním postižením ad. (informace o možnostech např. dotací 
EU ze strany Města, zajištěné projektovým manažerem) 

B 

3.4.1 Zajistit lepší propagaci a informovanost o nabídce cílů 
cestovního ruchu (využívat také inzerci ve vlacích apod.) B 

3.4.3 Na základě průzkumu vybudovat infrastrukturu pro 
cykloturistiku vč. nabídky doplňkových služeb s návazností na B 
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okolí (stojany, půjčovna kol, úschovna kol, servis, občerstvení 
apod.) 

3.5.1 Vytvořit a propagovat místní značku kvality (výrobky, služby) B 

3.5.2 
Zmapovat nabídku místního podnikání (druh služby nebo 
výroby, čím je výjimečná, kolik má zaměstnanců, z toho 
místních) + reference uživatelů a nabídku prezentovat 

B 

4.1.9 Vyměnit eternitové potrubí Komenského ul. (je zdravotně 
závadné) B 

4.1.10 

Oddělit dešťové a balastní vody od splaškových (např. při 
výstavbě a obnově komunikací a výstavbě nových lokalit řešit 
dešťovou kanalizaci a vsakovací dreny s ohledem na vhodné 
geologické poměry a možnosti odtoku do vodoteče nebo do 
poldru) 

B 

4.2.4 Provázat cyklostezky ve městě se systémem cyklostezek v okolí 
města vč. dálkových B 

5.2.3 

Iniciovat a zajistit podmínky pro zřízení a fungování Dětského 
parlamentu /Fóra dětí a mládeže v rámci města za spolupráce 
škol a podporovat realizaci reálných námětů na aktivní účast dětí 
a mládeže v životě města 

B 

5.2.4 Rozšířit nabídku vzdělávání pro dospělé a seniory B 
5.4.6 Zachovat širokou nabídku služeb knihovny    B 

6.1.4 Využít MDDM pro volnočasové aktivity seniorů mimo provozní 
hodiny pro děti a mládež B 

6.2.3 Vytipovat nové plochy vhodné pro sport, rekreaci a volný čas 
pro různé cílové skupiny, především v okrajových částech města B 

6.2.5 

Vybudovat nové naučné (zájmové) okruhy ve městě a okolí – 
propojit zajímavá místa a objekty ve městě a okolí informačními 
tabulemi a zajistit organizované prohlídky (i netradiční – vláček, 
koňský povoz apod.) k historickým budovám/objektům (mohou 
být i makety) 

B 

6.2.11 Zajistit letní provoz bazénu a vybudovat letní terasu B 

6.3.1 
Iniciovat a podporovat spolupráci zájmových a sportovních 
sdružení se školami, vést děti a mládež ke sportovním a 
zájmovým činnostem 

B 

6.3.3 
Spolupracovat s okolními městy a obcemi při zajištění 
sportovních, rekreačních a volnočasových aktivit včetně zajištění 
vzájemné propagace 

B 

7.2.3 Pokrýt provoz města z daňových výnosů B 
7.3.2 Připravit organizaci veřejné služby a realizovat ji B 
7.3.3 Zlepšit procesní řízení v rámci MěÚ B 

7.4.4 Připravovat a realizovat preventivní programy k drogové 
problematice B 

7.5.1 Zveřejňovat všechny kroky související s veřejnými zakázkami B 

7.5.6 Zajistit informovanost občanů o důležitých otázkách spojených 
se životem ve městě B 

7.5.10 Pozitivně propagovat město pro různé cílové skupiny dovnitř i 
ven, podporovat patriotismus občanů B 

7.5.13 Vytvořit a aplikovat korporátní design města B 
8.2.2 U významných městských zakázek při výstavbě zajistit variantní B 
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návrhy a veřejnou diskusi 

8.2.5 Najít využití pro starou školu v Sedlčánkách a případně další 
historicky cenné objekty B 

8.2.6 Usilovat o zrekonstruování areálu děkanství a jeho komunitní 
využití se zaměřením na děti a mládeže B 

8.3.2 Dotvořit náměstí – dotvořit nebo zlepšit vzhled budovy nové 
radnice a Alberta B 

8.3.3 Zkultivovat příjezdy do města B 

8.3.4 Dovybavit veřejná prostranství potřebným mobiliářem na 
základě studie (WC, pítka, lavičky, odpadkové koše apod.) B 

8.3.6 Doplnit informační systém města a označení významných budov 
a míst vč. informačních tabulí B 

 
 
V Tabulce č. 6 jsou uvedeny specifické cíle, které získaly alespoň 2 hlasy na veřejném setkání 
k pracovní verzi Strategického plánu, které se konalo 24. 11. 2011 v KD Čelákovice, a které 
nezískaly prioritu v Řídící skupině nebo pracovních skupinách. 

Tabulka č. 6: Prioritní specifické cíle podle výstupů veřejného setkání dne 24. 11. 2011, 
které nebyly zvoleny Řídící skupinou nebo pracovními skupinami 

Číslo 
specifického 

cíle 
Specifický cíl 

Priorita 
VS – počet 

hlasů 

4.2.12 
Zvýšit míru bezpečnosti dopravy – postupovat dle generelu 
dopravy (umístění a osvětlení přechodů, podchody, železniční 
přejezdy) 

6 

2.1.5 Zajistit přehled o sociálně vyloučených a znevýhodněných 
skupinách a zabezpečit pro ně preventivní programy 3 

6.4.3 Zajistit profesionální trenéry pro mládež rozšiřující možnosti 
sportovního a volnočasového vyžití 3 

1.5.1 Rozšiřovat územní systémy ekologické stability 2 

3.1.4 Vyhlašovat soutěže mezi podnikateli o nejlepšího podnikatele 
v různých kategoriích 2 

4.2.13 Vyřešit kolizní body mezi motorovou a nemotorovou dopravou 2 

7.1.2 Zapojit město do mezinárodně sledovaných indikátorů (např. 
ECI) 2 

8.1.10 Při tvorbě Územního plánu minimalizovat zábory kvalitní orné 
půdy 2 
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IV.A Návrh na organizační zajištění a procesní postup 
implementace a monitoringu Strategického plánu 

Strategický plán je základním koncepčním dokumentem města, a tudíž je 
východiskem pro zpracování územního plánu, tvorbu dílčích oborových koncepcí, 
rozhodování rady a zastupitelstva města, tvorbu projektů i realizaci dílčích aktivit. 

Zpracováním Strategického plánu začíná proces, který by měl vést k naplnění 
stanovené VIZE, a to prostřednictvím naplňování specifických a strategických cílů 
v jednotlivých klíčových oblastech rozvoje a při respektování principů uvedených v MISI. 

Zajištění realizace plánu je úkolem především manažerským. Je nutná provázanost 
s procesy řízení na úrovni vedení města i na úrovni Městského úřadu. Současně je žádoucí 
spolupráce s řadou zástupců veřejných i soukromých organizací, kteří/které se chtějí podílet 
na rozvoji města.  

Navrhovaná struktura pro zajištění: 
o Přímá zodpovědnost za naplňování cílů v jednotlivých klíčových oblastech rozvoje 

je rozdělena mezi představitele vedení města, kteří budou zajišťovat politickou 
podporu realizace Strategického plánu (SP). 

o Koordinační, informační, organizační a metodickou podporu a monitoring SP 
zajišťuje samostatný odbor na MěÚ přímo podřízený vedení města, který využívá 
moderní metody projektového řízení a moderní informační technologie, 
shromažďuje potřebná data pro sledování indikátorů, provozuje Informační systém 
SP, je zodpovědný za aktuálnost informací v Informačním systému. Sleduje plnění 
úkolů vyplývajících z Akčního plánu (termíny, naplněnost úkolů, zdroje…) a dle 
potřeby distribuuje příslušné podněty k úkolům dle dohodnutého mechanismu. 
Vyhodnocuje data, zpracovává podklady pro vyhodnocování Strategického 
a Akčního plánu, zpracovává souhrnné zprávy o realizaci pro radu a zastupitelstvo 
města a řídící složky a předkládá návrhy na opatření a další projekty. Sleduje 
a identifikuje vhodné zdroje pro naplňování cílů (finanční – fondy EU i další 
zdroje), spolupracuje s  odborem finančním a plánovacím při přípravě rozpočtu 
v návaznosti na Akční plán. Komunikuje se všemi zúčastněnými, tvoří rozhraní 
mezi realizátory, spolupracuje s tiskovou mluvčí při informování veřejnosti a 
partnerů o naplňování SP a zajišťování zpětné vazby od občanů a partnerů. 
Spolupracuje při zapojení dalších osob a organizací ve městě i mimo město do 
realizace SP. Shromažďuje příklady dobré praxe a zajišťuje informovanost o nich. 

o Tajemník a vedoucí odborů – plní stanovené úkoly, poskytují data, případně 
vyhodnocují příslušné informace, spolupracují při vyhledávání možných zdrojů, 
dávají podněty k dalším způsobům naplňování SP z hlediska odborností 
v jednotlivých klíčových oblastech. 

o Realizační týmy/skupiny pro realizaci konkrétních projektů, které vyžadují 
oborovou nebo mezioborovou spolupráci – řeší konkrétní projekty naplňující cíle 
v SP, týmy se mohou skládat z pracovníků MěÚ i zástupců dalších organizací. 

o Supervize a budování partnerství – dohled nad naplňováním stanovených cílů, 
garance procesu, podněty pro rozhodování, prosazování, rozšiřování kontaktů 
a zapojených subjektů – samostatné těleso: např. Řídící a monitorovací výbor 
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realizace SP, Strategický tým apod. Měl by mít operativní a usnášeníschopnou 
velikost (do 25 členů) a měli by v něm být zastoupeni všichni důležití zástupci 
různých institucí a organizací, podnikatelských i neziskových subjektů i političtí 
představitelé a úředníci města, pracovníci městských organizací, občané (klíčoví 
stakeholders). Ve složení výboru je třeba zajistit diverzitu názorů, odborností, 
zkušeností i zdrojů. 

Na realizaci Strategického plánu by se měli podílet jak partneři města, tak veřejnost 
(možné delegování realizace dílčích kroků, akcí, projektů). Město má iniciační, motivační 
a koordinační roli. Partneři mimo to dodávají potřebné informace/data do IS SP, případně 
spolupracují na vyhodnocování plánů.  

Spolupráce s partnery na zpracování SP vytváří základ pro rozšíření kontaktů města. 
Je vhodné vést databázi partnerů vč. poznámek o konkrétních formách komunikace 
a spolupráce a okruh spolupracujících subjektů rozšiřovat (využití tabulky stakeholders). 

Implementační částí Strategického plánu je Akční plán, který má být zpracován vždy 
na nejbližší období a jenž obsahuje projekty, akce a aktivity, které budou realizovány 
a mohou být řízeny nebo ovlivněny MěÚ a Městem, ale i dalšími organizacemi, pokud tyto 
projekty naplňují cíle stanovené ve Strategickém plánu (SP). Akční plán je vhodné dělit na 
konkrétní plán na následující rok provázaný s rozpočtem města a výhledový plán provázaný 
s rozpočtovým výhledem. Projekty, akce, aktivity v Akčním plánu jsou identifikovány číslem, 
obsahují informace o příslušnost projektu ke stanoveným cílům v SP, časový harmonogram 
realizace, finanční náročnost projektu a zdroje financování, zodpovědnost za realizaci, kdo 
projekt realizuje a případné spolupracující subjekty. 

Akční plán by měl být, stejně jako Strategický plán, diskutován s veřejností a měl by 
reflektovat kromě možností a potřeb města také zvolené priority rozvoje města z hlediska 
různých cílových skupin. Během zpracování Strategického plánu rozvoje města do roku 2030 
bylo shromážděno velké množství návrhů konkrétních kroků, opatření, činností, které mohou 
být využity při zpracování prvního Akčního plánu ke Strategickému plánu. Akční plán by měl 
být vyhodnocován jednou za půl roku a zpracováván na další období v návaznosti 
na sestavování rozpočtu města a rozpočtového výhledu.  

Pro monitoring Strategického plánu je potřeba sledovat ukazatele (indikátory) 
úspěšnosti. Tyto ukazatele budou městu do budoucna pomáhat hodnotit, jak se daří plán 
naplňovat, kde jsou největší rezervy a v jakých oblastech se naopak daří lépe. Protože 
sledování a vyhodnocování ukazatelů je kapacitně i finančně náročné, je vhodné ukazatele 
rozdělit do několika kategorií – v řadě měst se osvědčila sada tzv. titulkových indikátorů.  Jde 
o „vlajkové lodi“ všech oblastí strategického plánu, vybrané ukazatele, které budou 
srozumitelné občanům a současně budou dobře zastupovat dané oblasti. Dále by to měla být 
sada tzv. strategických indikátorů a sada specifických (operativních) indikátorů.  

Velmi účelné je zapojit město do sledování indikátorů ECI (European Common 
Indicators), protože některé titulkové indikátory se mohou s těmito indikátory krýt. Město 
získává konkrétní informace o stavu životního a sociálního prostředí, v němž obyvatelé města 
žijí a pracují. Představitelé samosprávy tak získávají zrcadlo, v němž se odráží náhled 
veřejnosti na problémy každodenního života ve městě a rovněž na důsledky politiky místní 
samosprávy. 
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Sady indikátorů by měly tvořit provázaný index, který umožní sledovat jednotlivé 
stránky rozvoje z různých aspektů. Ukazatele by měly být vyhodnocovány a výsledky 
monitoringu předkládány Řídicímu a monitorovacímu výboru, radě a zastupitelstvu města. 
Interpretaci vyhodnocených dat je vhodné zajistit pro spolupracující organizace a veřejnost ve 
srozumitelné a přitažlivé formě. Informační systém může být zčásti přístupný na webové 
stránce města, spolu s doprovodnými informacemi umožňuje občanům sledovat vývoj 
různých aspektů života ve městě. Průběžným informováním veřejnosti a partnerů se posiluje 
jejich zapojení do realizace plánů. 

Doporučuje se první rok od zpracování Strategického a Akčního plánu ustanovit jako 
zkušební, a to pro zasazení obou plánů do stávajících mechanismů projektového, procesního 
a ekonomického řízení města. Účelem je nastavení takového systému, kdy Strategický plán 
tvoří rámec pro rozhodování a řízení chodu a rozvoje města a Akční plán je základní 
sumarizací konkrétních projektů a aktivit. 

Na základě vyhodnocování by měla být prováděna aktualizace Strategie, a to přibližně 
jednou za 5 let. Pokud se vnější podmínky změní natolik, že bude třeba provést aktualizaci 
dříve, pak by podnět k ní měl vznést Řídicí a monitorovací výbor. První aktualizace může být 
provedena v kratším termínu, a to na základě zkušebního provozu.  Aktualizace SP se provádí 
od konkrétních specifických cílů směrem k dlouhodobým, strategickým cílům a až v poslední 
fázi k vizi rozvoje města, tzn., hlavní směřování v klíčových oblastech rozvoje a hlavní 
směřování města se případně mění až jako poslední krok. Aktualizace SP se provádí spolu 
s veřejností a partnery. 
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V.A Seznam členů Řídící skupiny 

Jméno Pozice, funkce 

1. Pátek Josef  Starosta města 

2. Sekyra Miloš  Místostarosta města I 

3. Ryneš Jaroslav  Místostarosta města II 

4. Iglo Leypold Miroslav Zastupitel města, člen Rady města 

5. Choura Luboš  Zastupitel města, člen Rady města 

6. Janák Tomáš  Zastupitel města, člen Rady města 

7. Tichý Milan Zastupitel města, předseda stavební komise 

8. Studnička Petr  Zastupitel města, předseda finančního výboru 

9. Petřík Petr  Zastupitel města, předseda komise pro životní prostředí  

10. Grygarová Lenka  Zastupitelka města, předsedkyně kontrolního výboru 

11. Duník Vladimír Zastupitel města 

12. Rusý Pavel  Zastupitel města 

13. Teichmanová Dana  Vedoucí Odboru rozvoje MěÚ 

14. Špírková Šárka Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

15. Mutínská Zuzana Vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ 

16. Luštincová Ilona  Vedoucí Odboru výstavby MěÚ 

17. Vávrová Marie Vedoucí Odboru školství, informací a kultury MěÚ 

18. Kolenská Petra  Koordinátorka procesu strategického plánování 

19. Fedaček Radek Velitel Městské policie 

20. Melichar Radek Člen komise pro životní prostředí 

21. Sedmihradská Jitka Členka komise pro rozvoj města a Agendu 21 

22. Fialová Renata  Členka komise pro rozvoj města a Agendu 21 

23. Kautcký Martin  Člen komise pro rozvoje města a Agendu 21 

24. Vojtěchovský Michael  Člen komise pro rozvoje města a Agendu 21 

25. Procházka Jakub Člen komise pro rozvoje města a Agendu 21 

26. Burkertová Jaroslava  Ředitelka ZŠ Kostelní 

27. Přívozník Roman Předseda Osadního výboru Záluží 

28. Žatečková Monika  Mateřské centrum 

29. Luhan Jan     Církev českobratrská 

30. Eisner David Ředitel Městského muzea  

31. Douděra Karel  Předseda výboru OS Bílý Vrch 

32. Pšenička Zbyněk Předseda OS Jiřina 
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33. Jelínek Jaroslav     VaK Mladá Boleslav 

34. Beneš Jaroslav Ředitel Q-BYT 

35. Husáriková Soňa Ředitelka Městské knihovny 

36. Jindřich Pavel Místní organizace Českého rybářského svazu Čelákovice 

37. Šrimpl Karel  
Střední odborná škola a střední odborné učiliště TOS 
Čelákovice s.r.o. 

38. Janáč Stanislav  Ředitel TOS, a.s. 

39. Löffelmann Jiří Okresní myslivecké sdružení Praha-východ 

40. Špaček Václav ml. Středisko 219.05 Junáka Čelákovice 

41. Kořínek Marek Občan 

42. Cyrín Matěj Czela.Net. o.s 

Na poslední jednání ŘS byli jmenování i vedoucí Pracovních skupin, aby zde prezentovali 
výstupy z jednotlivých PS. 
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V.B Seznam členů Pracovních skupin (kteří souhlasili se zveřejněním) 

1. Životní prostředí  
  
Mutínská Zuzana 
Iglo Miroslav 
Petřík Petr 
Tureček  Ilja 
Hořejší  Simona 
Turek Karel 
Skalický Marek 
Jarolímová Veronika 
Fišera Pavel 
Kautcký Martin 
Knap Josef 
Melichar Radek 

 

Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ, členka ŘS  
Zastupitel města, člen rady města, člen ŘS   
Zastupitel města, předseda Komise pro ŽP, člen ŘS  
Člen komise pro životní prostředí, občan  
Vedoucí sběrného dvora  
Ředitel Technických služeb, člen ŘS 
Zastupitel města, člen rady města, člen komise pro ŽP   
Členka komise pro životní prostředí 
Předseda OS NAŠE Čelákovice, člen ŘS 
Člen komise pro rozvoj města a Agendu 21, člen ŘS  
Občan   
Člen ŘS  

 

2. Zdravotnictví s sociální oblast  
Špírková  Šárka 
Fedaček Radek 
Ježek Svatopluk 
Macourková Martina 
Iglová Zora 
Rusý Pavel 
Žeravová Miroslava 
Ryneš Jaroslav 

 

Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, člen ŘS 
Velitel městské policie Čelákovice, člen ŘS   
Praktický lékař   
Členka sociální komise 
Členka sociální komise 
Zastupitel města, praktický lékař   
Členka sociální komise 
Místostarosta města II, člen ŘS  

 

3. Podnikání, zaměstnanost, služby, 
cestovní ruch  

Kučera Zdeněk 
Douděra Karel  
Grygarová Lenka 
Špaček  Václav, ml. 
Studnička Petr 
Fidranský Martin 
Prokůpek Jan 
Volfová Jarmila 
Janák Tomáš 
Janča Tomáš 

 

Podnikatel  
Předseda o.s. Bílý vrch , člen ŘS   
Zastupitelka města, členka ŘS 
Podnikatel, člen ŘS 
Zastupitel města, člen ŘS, předseda Redakční rady Zpravodaje 
Podnikatel 
Podnikatel  
Podnikatelka  
Zastupitel města, člen rady města, předseda BZK  
Ředitel společnosti CMC  

 

 Macke                 Jan Zástupce společnosti CMC 
 Olbrecht              Tomáš  Zástupce společnosti FV-Plast 
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4. Infrastruktura a doprava 
  

 

Karel Turek 
Teichmanová Dana 
Fialová Renata 
Luštincová Ilona 
Sekyra Miloš 
Knapová Liběna 
Studnička Petr 
Vojtěchovský Michael 
Týč Jindřich 
Procházka Jakub 

Ředitel Technických  služeb, člen ŘS    
Vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, členka ŘS   
Architektka, členka ŘS   
Vedoucí odboru stavebního MěÚ, členka ŘS  
Místostarosta města I, člen ŘS 
Občanka    
Zastupitel města, člen ŘS, předseda Redakční rady Zpravodaje   
Architekt, člen ŘS    
Vedoucí odboru hospodářského MěÚ  
Člen ŘS    

 

 Tichý                  Marek  Architekt 

5. Školství, vzdělávání, kultura 
  
Vávrová Marie 
Husáriková Soňa 
Eisner David 
Dušková Jaroslava 
Špaček Václav, ml. 
Šrimpl Karel 
Hanžlík Bohumír 
Petišková Tereza 
Volín Jan 
Nosek Mirko 
Ryneš Jaroslav 
Burda Michal 

 

Vedoucí odboru školství, informací a kultury MěÚ   
Ředitelka knihovny v Čelákovicích, členka ŘS   
Ředitel muzea, člen ŘS   
Ředitelka MŠ Přístavní 
Podnikatel, člen ŘS   
Ředitel střední školy, člen ŘS  
Hudebník, emeritní ředitel ZUŠ  
Předsedkyně spolku pro varhanní hudbu, o.s.    
Občan  
Zástupce ředitelky gymnázia Čelákovice, kronikář města  
Místostarosta města II, člen ŘS   
Občan    

 

 Polnický              Petr  Občan 

6. Sport, volný čas, rekreace 
  
Kmječová Miroslava 
Bašusová Alena 
Novotný  Michal 
Samochin Pavel 
Jindřich Pavel 
Ryneš Jaroslav 
Pezlová Jana 
Choura Luboš 
Dragounová Zuzana 

 

Občanka    
Občanka    
Občan    
Občan    
MO Český svaz rybářů, člen ŘS  
Místostarosta města II, člen ŘS 
Odbor školství, informací a kultury MěÚ  
Zastupitel města, člen RM    
Občanka    
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7. Řízení a rozvoj města, městský úřad, bezpečnost 
  
Fedaček Radek Velitel městské policie, člen ŘS 
Špírková Šárka Vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, člen ŘS 
Iglo Miroslav Zastupitel města, člen rady města, člen ŘS 
Slováková Jana Občanka, členka ŘS 
Sekyra Miloš Místostarosta města I, člen ŘS 
Petrův Tomáš Občan 
Baran Jan Tajemník MěÚ 
Hanzl Jiří Velitel sboru dobrovolných hasičů 
Janák Tomáš Zastupitel města, člen rady města, předseda BZK 

8. Vzhled města a bydlení  
  
 Chalupa               Pavel  Člen komise pro životní prostředí 
Teichmanová Dana 
Vojtěchovský Michael 
Fialová Renata 
Duník Vladimír 
Petřík Petr 
Turek Karel 
Procházka Jakub 
Týč Jindřich 
Kautcký Martin 

 

 

Vedoucí odboru rozvoje města MěÚ, členka ŘS 
Architekt, člen ŘS   
Architektka, členka ŘS  
Zastupitel města, člen ŘS  
Zastupitel města, předseda komise pro ŽP, člen ŘS  
Ředitel Technických služeb, člen ŘS 
Člen ŘS   
Vedoucí odboru hospodářského MěÚ 
Člen ŘS   

 
Barevně jsou vyznačeni vedoucí pracovních skupin.
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V.C Seznam podkladů (odkazy platné ke dni 14. 12. 2012) 

Místní úroveň: 
- Profil města, duben 2011  
- Informace o rozvoji města: http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-

menu/rozvoj/ 
- Územní plán: http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-

menu/rozvoj/uzemni_plan/ , rozvojový plán města, územně analytické podklady a 
další 

- Demografická prognóza: 	  http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-
menu/mesto/statistika/prognoza_poctu_obyvatel/ 

- Seznam a náplň komisí a výborů – výstupy, zápisy 
- Zpráva z průzkumu názorů občanů, duben 2011 
- Výsledky kulatého stolu se zástupci NNO, duben 2011 + odpovědi na anketu na webu 

města 
- Výsledky kulatého stolu se zástupci podnikatelů, duben 2011 + odpovědi na anketu na 

webu města 
- Výstup veřejného setkání 4. 5. 2011 
- Kresby dětí ze soutěže „Město mých snů“ 
- Plán odpadového hospodářství původce odpadů, zpracován 2011 a připraven 

k projednání na KÚSK 
- Výroční zprávy neziskových organizací 
- Kronika města Čelákovice I., II., III. 

Další podklady pro jednotlivé klíčové oblasti: 

1. Životní prostředí 
- Plány pro nakládání s odpady při havarijních situacích 
- Plán údržby (MěÚ + Technické služby – rozpočet na následující rok) 
- Plán výsadeb (dtto) 
- Zmapování kosterní aleje ve městě (počátek) 
- Plán údržby dětských hřišť (hrací prvky) 
- Plán odpadového hospodářství (2011 – 2014) 
- Stížnosti občanů (na odboru ŽP) 

2. Zdravotnictví a sociální oblast 
- Žádné další podklady nebyly definovány 

3. Podnikání, zaměstnanost, služby, cestovní ruch 
- Data k nezaměstnanosti 
- Čísla, kolik podniky (TOS, Kovohutě …) zaměstnávají lidí 
- Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 
- http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/aktuality/program-

rozvoje-cestovniho-ruchu-ve-stredoceskem-kraji.htm 
- Studie pro vybudování kotvišť, ubytovacích zařízení a jiné potřebné infrastruktury 

(Středočeský kraj) 
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4. Infrastruktura a doprava 
- Generel dopravního značení (pasport) 
- Smlouva s ROPID a KÚSK o zajištění závazku služby v oblasti veřejné dopravy 
- Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (2008) 
- Návrh zásad územního rozvoje Středočeského Kraje 
- Politika územního rozvoje ČR 
- Dokumenty Povodí Labe – plány + povodňové mapy 
- Povodňový plán Města 
- Plán rozvodu vody a kanalizací Města 

5. Školství, vzdělání, kultura 
- Žádné další podklady nebyly definovány 

6. Sport, volný čas, rekreace 
- Žádné další podklady nebyly definovány 

7. Řízení a rozvoj města, bezpečnost 
- Koncepce MP – schválená ZM (3. etapa je rozpracovaná) 
- Koordinační dohoda mezi MP a PČR 
- Výroční zpráva o terénním programu Semiramis o.s. (prevence) 
- Připravuje se projekt e-radnice 
- Povodňový plán a ostatní plány krizového řízení  
- Evropská metodika Zdravých měst 
- Koncepce bezpečnostní komise 

8. Vzhled města a bydlení 
- Žádné další podklady nebyly definovány 

Regionální úroveň: 
- Územní analytické podklady správního obvodu Brandýs n/Labem – Stará Boleslav: 

http://www.brandysko.cz/stranka-1034.html 
- Strategie pro řízení a organizaci CR v turistické oblasti Polabí 2007–2013 

http://www.polabi.com/o-polabi/turisticka-oblast-polabi/strategie-regionu/ 
- Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje http://www.kr-

stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-rozvoje-kraje/ 
- ROP NUTS II Střední Čechy 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-
programy/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy 

- Publikace Káraný 1777–1997 
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, 2011	  

http://www.wmap.cz/zurstck/	  

Národní úroveň: 
- Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007–2013 

http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Strategie-regionalniho-
rozvoje-Ceske-republiky-na 

- Národní rozvojový plán České republiky 2007–2013 
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http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8f1552fc-d149-4a99-9638-
2903d6e7dcc3/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007%E2%80%942013 

- Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 
http://www.mzp.cz/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje 

- Zásady urbánní politiky (MMR, květen 2010) 
http://www.mmr.cz/Regionalni-politika/Koncepce-Strategie/Zasady-urbanni-politiky 

- Webové stránky ministerstev – koncepční dokumenty, dotace apod. 

Mezinárodní úroveň: 
- Tematická strategie EU pro urbanizované prostředí - 

www.europa.eu.int/comm/environment/urban/home_en.htm 
- Evropská udržitelná města (European Sustainable Cities - Campaign Interactive) 

www.sustainable-cities.org 
- Strategie udržitelného rozvoje EU 

http://ec.europa.eu/sustainable/sds2006/index_en.htm 
- Toledská deklarace 
- Lipská charta o udržitelných evropských městech 

http://www.cka.cc/ostatni/Dokumenty/lipska_charta 
- Deklarace z Marseille 
- Deklarace z Rio de Janeiro o životním prostředí a rozvoji - zásady udržitelného 

rozvoje a Agenda 21 - především kapitolu 28 
http://www.enviwiki.cz/wiki/Deklarace_z_Rio_de_Janeira_o_%C5%BEivotn%C3%A
Dm_prost%C5%99ed%C3%AD_a_rozvoji 
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V.D Hodnocení procesu strategického plánování města Čelákovice 

Členové Řídící skupiny zhodnotili proces strategického plánování odpovědí na 3 otázky 
a měli možnost poslat vzkaz realizátorům plánu. Odpovědi jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Co jste na procesu strategického plánování oceňovali? 

Snahu o vytvoření dlouhodobého plánu koncepce rozvoje města 
Snahu dát směr vývoje městu 
Rozhodnutí Strategický plán zpracovat 
Existuje – to je dobře 
Je dobře, že to má podporu Města 
Kritickou debatu 
Možnost vyjádření se k problémům města 
Neformálnost 
Přátelskou atmosféru setkání ŘS 
Zapojení velkého množství obyvatel        množství námětů 
Oslovení lidí (dotazník), veřejné setkání 
Oceňuji, že to pár lidí ještě zajímá a mají chuť něco dělat 
Nadšení a spolupráci tvůrců Strategického plánu 
Vytrvalost aktérů 
Způsob vedení, profesionální přístup 
Koncepčnost a systémové řízení tvorby Strategického plánu 
Dobrou organizaci 
 
Co byste na procesu strategického plánování zlepšili? 
Je to optimální 
Nic – 2x 
V této zemi se příliš často vše zlepšuje. Takže nic. 
Obranu proti nereálným cílům. 
Některé věci se opakují. 
Lepší ozřejmování (vysvětlení) všech základních pojmů. 
Zdůraznění, že rok práce není strategické plánování, ale pouze tvorba nástroje. Strategické 
plánování je dlouhodobý proces, který teprve začne. 
 
Vzkaz zpracovateli, organizátorům a realizátorům Strategického plánu 
Nemám připomínek, mantinely strategického plánování byly beze zbytku uchopeny. 
Čtivé, přehledné, hravé. 
pí. Bauerová – profesionál každým coulem, p. Kolenská – dokonalost ve všech směrech. 
Profesionální vedení celého procesu – děkuji. 
Poděkování za kvalitní lektorku. 
Poděkování za snahu. 
Díky. 
Děkujeme. 
Vytrvejte ve své práci. Máte moji podporu! 
Držím vám palce. 
Přeji, ať se také implementuje ;-) 
Realizátorům vzkazuji, že je čeká nelehká cesta k implementaci, na níž nesmí zapomínat na 
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SPOLUPRÁCI A INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI. 
V první řadě jde o občana. 
Byla bych ráda, aby SP nebyl jen „stohem papíru“, ale aby to byl „živý“ dokument. 
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V.E Přehled zkratek 
 
zkratka pojem 
CR cestovní ruch 
ČD České dráhy, a. s. 
ČOV čistírna odpadních vod  
ČSÚ Český statistický úřad 
ECI European Common Indicators 
EU Evropská unie 
EVVO environmentální (týkající se oblasti životního prostředí, ekologie) 

vzdělávání, výchova a osvěta 
JPO  jednotka požární ochrany 
KD kulturní dům 
KO klíčová oblast 
KPSS komunitní plán sociálních služeb 
KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 
MDDM městský dům dětí a mládeže 
MěM městské muzeum 
MěÚ městský úřad 
MHD městská hromadná doprava 
MK městská knihovna 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MP městská policie 
MŠ mateřská škola 
NNO Nestátní neziskové organizace 
OŽP  odbor životního prostředí  
PCO pult centrální ochrany 
PČR Policie České republiky 
PPP Public Private Partnership 
PS pracovní skupina 
RM rada města 
ŘS řídící skupina 
SC specifické cíle 
SDH Sbor dobrovolných hasičů 
SP strategický plán 
SWOT Analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
ÚP územní plán 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VČ volný čas 
VS veřejné setkání 
ZM zastupitelstvo města 
ZŠ základní škola 
ZUŠ základní umělecká škola 
ŽP životní prostředí 
 
 


