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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO DNE 28. 08. 2013

Přítomni na jednání

Za Město Čelákovice:

Ing. Josef Pátek, starosta města

Ing. Miloš Sekyra, místostarosta I

Jan Baran, tajemník 

Marcela Klaudová, referent odboru hospodářského

Ing. Kateřina Kandlová, referent odboru rozvoje města

Milan Lerch – Zástupce ředitele Technických služeb Čelákovice

Za občany:

Dle listiny přítomných (Příloha č. 1 tohoto zápisu)

Jednání bylo zahájeno v 7:10 panem starostou.

Pan starosta představil cíl schůzky – seznámení zástupců SVJ s aktuálním stavem předání do majetku Města, 

s aktuálním stavem údržby zájmových ploch a žádost o spolupráci při komunikaci s investory jednotlivých oblastí.

Pan starosta představil zástupce Města.

Nejprve paní Klaudovou za odbor hospodářský, která se stará o smluvní vztahy a přebírání pozemků a staveb

do majetku Města.

Pana Lercha za Technické služby, které mají ve správě místní komunikace, nezpevněné plochy a veřejné osvětlení.

Paní Kandlovou za odbor rozvoje města, která má na starosti projekt komunikací v oblasti V Rybníčkách.

Pana Barana, tajemníka úřadu.

Dále pan starosta oznámil, že pan místostarosta Sekyra bude mít zpoždění a k jednání se připojí později.

Na začátku jednání byl vznesen dotaz, zda se celá oblast bude řešit jako celek, nebo zda se bude postupovat po 

oblastech/etapách tak, jak jsou zakresleny v Příloze č. 2. Pan starosta odpověděl, že dokumentace k jednotlivým 

oblastem se bude dávat dohromady postupně a odděleně pro každou etapu, ale údržba a další záležitosti budou 

řešeny souhrnně pro celé území.

Pan starosta předal slovo paní Klaudové, která představila stav jednání – předání pozemků a staveb do majetku 

města po jednotlivých etapách, které jsou graficky znázorněny v Příloze č. 2 tohoto zápisu. Shrnula, že do majetku 

Města jsou předány pouze etapy č. 1 a č. 4. V etapách č. 2, č. 3 a č. 5 jsou majetkově dořešeny pozemky, stavby však 

nikoli. Etapa č. 6 není majetkově vyřešena vůbec.

Paní Klaudová upozornila na skutečnost, že veškeré přípojky na pozemcích Města jsou stavbami ve spoluvlastnictví 

jednotlivých vlastníků nemovitostí, které jsou těmito přípojkami připojeny na kanalizaci či vodovodní řad.

Byl vznesen dotaz, proč se neseká prostor v etapě 4, když je Městem převzata. Pan starosta společně s panem 

Lerchem vysvětlili, že se neseká proto, že nebyl dodržen příslib investora lokality. Dohoda se investorem zněla tak, že 

nezpevněné povrchy se dosypou ornicí tak, aby sekání trávníků bylo možné bez rizika poškození techniky, což 

neproběhlo.

Zástupce SVJ potvrdil stav.

Pan starosta přislíbil, že ve chvíli kdy bude dokončena údržba zeleně pro letošní rok, je reálné, aby došlo k dosypání 

zelených ploch ornicí technickými službami a následně by celá lokalita měla být zahrnuta do plánu údržby zeleně.

Pokud se jedná o majetkové řešení etapy č. 6, pak investor lokality chce Městu odprodat vybudovaný vodovod za 2,6 

mil. Kč. Město s tímto nesouhlasí, protože z jeho hlediska nebyly dodrženy podmínky smlouvy o spolupráci uzavřené 

mezi Městem Čelákovice a investorem stavby.

Město v říjnu roku 2012 navrhlo investorovi lokality, že celou lokalitu převezme smlouvou kupní v hodnotě 1 Kč. 

K tomuto se investor dodnes nevyjádřil.

Byl vznesen dotaz, jak je možné, když bylo Město účastníkem řízení, že bylo zkolaudováno ve stavu, ve kterém není 

možné vybudovanou infrastrukturu převzít.
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Paní Klaudová shrnula, že podle stavebních povolení, která se jí podařilo získat, nebylo Město Čelákovice účastníkem 

územního, stavebního ani kolaudačního řízení, nemá tedy nárok na obdržení nebo vyžádání dokumentace související 

s těmito řízeními ani nemělo možnost do něho jakkoli zasahovat či se ho účastnit.

Bylo nadneseno, že stavební úřad podléhá tajemníkovi úřadu a ten starostovi. Jak je tedy možné, že Město nemohlo 

zasáhnout to řízení.

Pan tajemník sdělil, že dle správního řádu přerozděluje úkoly v případě, že řešitel je pro danou lokalitu ve střetu 

zájmů, může stanovit osobu, která bude dané řízení vést, není však přípustné, aby do řízení zasahoval.

Dále byl vznesen dotaz, jaké kroky byly učiněny k tomu, aby město obdrželo příslušné dokumenty?

Pan starosta shrnul, že za jeho působení se konalo několik jednání, kdy se jednalo o předání lokalit, dodání 

dokumentace atd. Dále sdělil, že komunikace s jednotlivými investory je velmi složitá a na výzvy příliš nereagují.

Paní Kandlová představila projekt chodníků V Rybníčkách, stav projednávání a problémy s tím spojené. V tuto chvíli 

probíhá územní řízení na etapu 1, které bylo pozastaveno z důvodu vznesení námitek soukromými vlastníky 

dotčeného pozemku. Město jedná o řešení námitek a o možné směně pozemku. Další etapa bude projednávána 

po předání pozemků a staveb do majetku Města, nebo po obdržení souhlasu se stavbou od stávajících vlastníků 

pozemků a staveb.

Město plánuje v příštím roce zahájit realizaci částí komunikací zasahujících do oblastí s vydaným platným stavebním 

povolením, o které bude požádáno neprodleně po obdržení územního rozhodnutí.

Shrnutí informací:

V celé oblasti nebylo převzato veřejné osvětlení, Město však nechalo zpracovat samostatný projekt, dle kterého byla 

část zrealizována, tato je v majetku a správě města.

V tuto chvíli není oblast zahrnuta v plánu údržby zeleně, přesto se jednou za rok celá oblast seká. Panem starostou 

bylo přislíbeno, že na podzim tohoto roku bude na travnaté plochy doplněna ornice tak, aby při údržbě nebyla 

ohrožována technika. Na příští rok již bude celá oblast zahrnuta v plánu údržby zeleně Města Čelákovic.

V plánu zimní údržby je celá lokalita na letošní rok již zahrnuta. Zástupce TS Čelákovice upozornil na to, že nebude 

možné odhrnovat sníh v celých plochách před objekty. Za běžných okolností by měl být prohrnován průjezdný pruh 

na parkovištích, průjezdné komunikace a chodníky. Přesný rozsah bude muset být určen před zahájením zimní 

údržby, protože v celé oblasti se vyskytují místa, kam se technika TS Čelákovice nedostane a rozlehlé plochy výjezdů 

z garáží. V případě kalamitních situací probíhá odhrnování sněhu dle stanovených priorit – ty počínají komunikacemi 

navazujícími na krajské komunikace, pokračují hlavními páteřními komunikacemi Města, průjezdními komunikacemi…

Dle dohody na jednání bude zápis zveřejněn na internetových stránkách Města Čelákovic a zároveň rozeslán 

na e-mailové adresy jednotlivých SVJ, které má Město ve své databázi.

Zapsal dne 28. 08. 2013 Kateřina Kandlová

Přílohy:

Příloha č. 1 – prezenční listina zástupců SVJ

Příloha č. 2 - grafické znázornění etap/oblastí
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