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PODKLAD Č. 8. NA JEDNÁNÍ ZM Č. 25 NA DEN 23. ŘÍJNA 2013 
 

 

Zpracovatel: Kateřina Kandlová 

Předkladatel: Milan Tichý, místostarosta I. města Čelákovic 

 

Návrhy na pořízení Územního plánu Čelákovic  

Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny stávajícího Územního 

plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 2. 9. 2013 byly předloženy celkem 3 návrhy. Tyto 

návrhy jsou se stanoviskem pořizovatele, společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“) předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Soupis návrhů na včetně stanoviska pořizovatele 

Příloha č. 2 Zákres návrhů  

 

NÁVRH NA USNESENÍ 

8.1. 

Zastupitelstvo města rozhodlo, na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu 

s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a v souladu s koncepcí rozvoje města, že vyhovuje návrhu na pořízení 

Územního plánu Čelákovic 

1. č. 97 navrhovatelů J. A., Praha 4 a M. K., Praha 4, kterým navrhli zrušení využití části 

pozemku p.č. 1676 v k.ú. Čelákovice pro komunikace. 

2. č. 98 navrhovatele L. A., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1681/9 a 

1674/2 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití pro sport 

a rekreaci. 

8.2. 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu 

s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů a vzhledem k nesouladu s koncepcí rozvoje města, že nevyhovuje 

návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic 

1. č. 97 navrhovatelů J. A., Praha 4 a M. K., Praha 4, kterým navrhli zrušení využití části 

pozemku p.č. 1676 v k.ú. Čelákovice pro komunikace. 

2. č. 98 navrhovatele L. A., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1681/9 a 

1674/2 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití pro sport 

a rekreaci. 

8.3. 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic, kterým bylo 
vyhověno dle usnesení 25/2013/8.1. ze dne 23. 10. 2013 do Návrhu zadání Územního plánu 
Čelákovic a prověření možnosti jejich řešení. 
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8.4. 

Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi I. města Čelákovic informovat o výsledku jednání 
zastupitelstva města k návrhům na pořízení územního plánu Čelákovic bezodkladně jejich 
navrhovatele a úřad územního plánování dle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 


