
Zastupitelstvo města

USNESENÍ č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného
dne 24. 4. 2013

ZM určuje
ověřovatele zápisu ve složení – Ing. Jaroslav Ryneš

p. Vladimír Duník

návrhovou komisi ve složení – p. Jaroslav Špaček
p. Milan Tichý
Mgr. František Bodlák

ZM schvaluje
doplnění programu o bod 1.1 změna v kolektivních orgánech města, za bod 1. kontrola zápisu a 
plnění usnesení.

ZM schvaluje
doplnění programu o bod 2.12 obnova hřiště v lokalitě Na Stráni.

ZM schvaluje
doplnění programu o bod 4.1 navýšení nájmu mezi Městem a SOŠ a SOU TOS Čelákovice.

ZM schvaluje
program dnešního jednání ZM, s doplněním bodu 1.1, 2.12, 4.1.

1. ZM schvaluje
zápis z jednání ZM č. 19 z 6 2. 2013.

1. ZM bere na vědomí
plnění usnesení ZM předložené tajemníkem MěÚ.

ZM schvaluje
projednání bodu č. 6 před bodem č. 1.1

1.1.1 ZM ustanovuje
funkci místostarosty II. jako neuvolněného člena ZM.

1.1.2 ZM schvaluje
s účinností od 1. května 2013 měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu II. dle Přílohy č. 1 
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů ve výši 100% max. částky. Odměna za další funkce při souběhu nenáleží.

1.1.3 ZM schvaluje složení volební komise: předseda – Ing. Johana Novotná, MBA, členové – Ing. 
Jaroslav Ryneš, Mgr. František Bodlák, Mgr. Marek Skalický a p. Vladimír Duník.

1.1.4 ZM schvaluje
Volební řád pro volbu místostarosty II. na zasedání dne 24. 4. 2013 formou tajnou.

1.1.5 ZM zvolilo
místostarostou II. Ing. Bohumila Klicperu.
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1.1.6 ZM svěřuje
místostarostovi II. dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů, tyto 
úkoly:
– garance příprav projektu Zateplení objektu MŠ Rumunská včetně žádosti o dotaci v rámci 

Operačního programu životní prostředí příp. obdobného dotačního programu na rok 2014 až 2015
– gesce příprav a organizace projektu EPC formou veřejné zakázky na energetické hospodářství 

Kotelny K-6 MŠ Rumunská s její návazností na projekt zateplení tohoto objektu
– gesce příprav a organizace projektu EPC formou veřejné zakázky na energetické hospodářství 

Kotelny K-40 Rumunská – Hybešova
– sledování otevřených výzev v ROP Střední Čechy 

1.1.7 ZM určuje
výhradně místostarostu Ing. Miloše Sekyru dle § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších přepisů, zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci, a bude spolu se starostou města podepisovat právní předpisy města (obecně 
závazné vyhlášky a nařízení).

5.1 ZM schvaluje
přesun 500 tis. Kč na zajištění oprav v oblasti vodovodů z par. 2321 pol. 5901 na par. 2321 pol. 5171.

5.2 ZM schvaluje
přesun 4 mil. Kč na zajištění investičních výdajů na ul. Sokolovskou par. 2212 pol. 6121 
z nespecifikované rezervy par. 6409 pol. 5901.

5.3 ZM schvaluje
nenavýšit pol. 4213 (investiční transfer ze SFDI na lávku přes Labe) o 10 mil. Kč a současně 
nenavýšit investiční výdaje na lávku přes Labe o 10 mil. Kč na par. 2219 pol. 6121.

5.4 ZM schvaluje
úpravu č. 2 rozpočtu města 2013, včetně doplňujících úprav.

6.1 ZM 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. 34 navrhovatelky V. Š., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 3239/17 
v k. ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení.

2. č. 55 navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 162/75 v k. ú. Sedlčánky z původního využití pro sport na využití pro bydlení.

3. č. 18 navrhovatelky A. E., Horoušany, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 279 v k. ú.
Záluží u Čelákovic z původního využití – všeobecně obytné a komerce, nerušící výroba 
na využití pro bydlení.

4. č. 24 navrhovatele J. M., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 807/26 v k. 
ú. Sedlčánky z původního využití pro izolační zeleň na využití pro bydlení.

5. č. 27 navrhovatele VPCH-Kovohutě s.r.o., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 1354/46 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu a parkoviště 
na využití pro bydlení a občanskou vybavenost.

6. č. 32 navrhovatele F. M., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku st. 1457 v k. ú.
Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro občanskou vybavenost.

7. č. 35 navrhovatele F. M., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku st. 1427/19 v k. ú.
Čelákovice z původního využití pro garáže na využití pro bydlení a zachování současné 
provozovny restaurace.

8. č. 39 navrhovatelů M. Š., Čelákovice a R. Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1665/18 a st. 4408 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro bydlení se 
zastavěností 30% na využití pro bydlení se zastavěností 35%.
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9. č. 40 navrhovatele Společenství vlastníků jednotek domu Náměstí 5. května 2/12, Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků st. 4/3, 4/6, 4/7 a p. č. 4018/2, 4298, 4315 a 4316 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro mateřské, základní a střední školy, Městskou správu, 
všeobecně obytné a parkoviště na využití pro bydlení a občanskou vybavenost.

10. č. 51 navrhovatele Ing. T. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků st. 3906, 3927 
a 3928 a p. č. 3907/2, 3907/4 a 3887/2 v k. ú Čelákovice a pozemků p. č. 26/21 a 245/3 a st. 
144 a 145 v k. ú. Záluží u Čelákovic z původního využití pro izolační zeleň a přírodní nelesní 
porosty na využití pro bydlení.

11. č. 53 navrhovatele Mgr. V. P. K., Plzeň, kterým navrhl změnu využití pozemků st. 1592/2 a p. 
č. 1592/1 v k. ú. Čelákovice z původního využití všeobecně obytné s podlažností 3 nadzemní 
podlaží na využití pro bydlení s podlažností 5 nadzemních podlaží.

12. č. 30 navrhovatelky L. S., Šestajovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1686/3 a 
1687/3 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

13. č. 31 navrhovatelky L. S., Šestajovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/185 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

14. č. 33 navrhovatelky J. B., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1688/8 a 
1687/9 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

15. č. 41 navrhovatelů E. D., Čelákovice a I. D., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/178 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

16. č. 42 navrhovatelky M. V., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/197 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro dlouhodobou rekreaci.

17. č. 44 navrhovatele P. N., Zeleneč, kterým navrhl změnu využití pozemků st. 3578/6 a p. č.
3578/2 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

18. č. 45 navrhovatelky H. R., Nehvizdy, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/229 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro dlouhodobou rekreaci.

19. č. 46 navrhovatelky J. B., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/149 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro dlouhodobou rekreaci.

20. č. 48 navrhovatele F. Š., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití p. č. 3810/34, 3810/7, 
3810/8, 3810/9, 3810/10, 3810/11, 3810/12, 3810/13, 3810/14, 3810/15, 3810/16, 3810/17, 
3810/18, 3810/19 a 3810/20 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro izolační zeleň 
na využití pro zahrádky a rekreaci.

21. č. 54 navrhovatelky V. Ž., Čelákovice-Sedlčánky, kterým navrhla změnu využití pozemků 
st. 185 a p. č. 886/30 v k. ú. Sedlčánky z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

22. č. 59 navrhovatelů D. J., Čelákovice a J. J., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1687/2 a 1688/7 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci.

23. č. 60 navrhovatelů J. Z., Čelákovice a M. Z., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/148 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

24. č. 61 navrhovatelky M. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1692/146 
a 1692/147 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

25. č. 62 navrhovatelky A. N., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1686/4 a 
1687/4 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

26. č. 63 navrhovatelky M. Z., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1688/3 a 
1687/7 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.
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27. č. 64 navrhovatelky Z. M., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p. č. 1688/2 a 
1692/144 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

28. č. 65 navrhovatele J. K., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1692/142 a 
1692/155 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

29. č. 66 navrhovatelky PharmDr. H. S., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků p.
č. 1692/157, 1692/138 a 1692/156 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci.

30. č. 67 navrhovatelky B. M., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 1692/141 
v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

31. č. 68 navrhovatelů V. N., Čelákovice a D. N., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/137 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

32. č. 69 navrhovatelů J. S., Čelákovice a J. S., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/140 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

33. č. 70 navrhovatele V. D., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1687/6, 
1688/1 a 1692/139 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské 
a rekreační osady na využití pro rekreaci.

34. č. 71 navrhovatele P. L., Praha 9, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 1687/1 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

35. č. 72 navrhovatele V. R., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1687/8 a 
1686/1 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady 
na využití pro rekreaci.

36. č. 73 navrhovatelů L. J., Čelákovice a V. J., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1692/187 a 1692/193 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na využití pro rekreaci.

6.2 ZM 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. 1 navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 87 v k. ú.
Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny a plochy sloužící 
oddechu na využití pro bydlení.

2. č. 2 navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 123 v k. ú.
Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní 
zeleň na využití pro bydlení.

3. č. 3 navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 124 v k. ú.
Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

4. č. 4 navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 129/1, 
882/2, 882/11 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

5. č. 5 navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 815/1, 
815/9, 882/6 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

6. č. 6 navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 3257/38 
v k. ú. Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení.

7. č. 7 navrhovatelek Ing. I. K., Praha a O. Č., Praha, kterým navrhly změnu využití pozemků p. 
č. 147 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

8. č. 8 navrhovatele Z. K., Sedlčánky, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 127 a 128 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.
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9. č. 9 navrhovatele Z. K., Sedlčánky, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 129/44 v k. ú.
Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní 
porosty na využití pro bydlení.

10. č. 10 navrhovatelů B. S., Hagenhausen, DE a P. Š., Aldorf, DE, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 3239/18 v k. ú. Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení.

11. č. 11 navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 120/1 a 120/2 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení.

12. č. 12 navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 154 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení.

13. č. 13 navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 129/48 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení.

14. č. 14 navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 122 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda a plochy 
pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení.

15. č. 15 navrhovatele T. R., Nehvizdy, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 3242/12 v k. ú.
Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

16. č. 16 navrhovatele RNDr. J. K., Bratislava, SK, kterým navrhl změnu využití pozemků p. 
č. 3242/11 a 3242/13 v k. ú. Čelákovice z původního využití – orná půda a plochy pro 
pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení.

17. č. 20 navrhovatelů J. Š., Přerov nad Labem a Ing. M. Š., Přerov nad Labem, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 3237/1, 3239/1, 3239/2, 3239/23, 3237/2, 3237/3 a 3237/4 v k. ú.
Čelákovice z původního využití – řeky, potoky, rybníky a vodní nádrže, orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení.

18. č. 21 navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 125 a 162/93 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro bydlení.

19. č. 22 navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty na využití pro bydlení.

20. č. 23 navrhovatele P. M. H., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 3242/10 
v k. ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení.

21. č. 29 navrhovatelky B. B., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 162/83 v k. 
ú. Sedlčánky z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

22. č. 56 navrhovatelky M. P., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 3239/19 
v k. ú. Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro bydlení.

23. č. 57 navrhovatelky L. E., Praha 5, kterým navrhla změnu využití pozemku p. č. 3242/9 v k. ú.
Čelákovice z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

24. č. 17 navrhovatele P. S., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku st. 1785 v k. ú.
Čelákovice z původního využití průmyslové výroby na využití pro bydlení.

25. č. 19 navrhovatele J. K., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 1692/235, 
1692/236 a 1692/116 v k. ú. Čelákovice z původního využití – řeky, potoky, rybníky a vodní 
nádrže, sloužící sportu a komunikace na využití pro bydlení.

26. č. 25 navrhovatele D. L., Praha 4, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 179/9 v k. ú.
Záluží u Čelákovic z původního využití – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na využití 
pro nerušící výrobu a skladovací plochy.

27. č. 26 navrhovatele J. K., Praha 8, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 3810/24, 
3810/25 a 3810/26 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro izolační zeleň na využití pro 
občanskou vybavenost.
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28. č. 28 navrhovatelky Z. H., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. 147 a 148 a 
p. č. 149 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití pro 
bydlení.

29. č. 36 navrhovatele F. M., Mochov, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 42/1 v k. ú.
Záluží u Čelákovic z původního využití pro izolační zeleň na využití pro zachování provozovny 
stavebnin.

30. č. 37 navrhovatelů A. S., Čelákovice a D. S., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 3430/146, 3430/145, 3430/143 v k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení nebo izolační zeleň.

31. č. 38 navrhovatelů A. S., Čelákovice a D. S., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 3430/171, 3430/170, 3430/172, 3430/175 a 3430/176 v k. ú. Čelákovice
z původního využití pro komunikace, izolační zeleň a všeobecně obytné na využití 
pro komunikace.

32. č. 43 navrhovatelů Ing. M. S., Praha 3 a Ing. J. S., Praha 10, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 3430/145 a 3430/143 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro průmyslovou 
výrobu na využití pro bydlení.

33. č. 47 navrhovatele V. H., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p. č. 3301/89 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro komerci a nerušící výrobu na využití pro bydlení.

34. č. 49 navrhovatelky L. V., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. 1572/8 a p. 
č. 1572/7 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro komerci a nerušící výrobu a sklady 
na využití pro bydlení.

35. č. 52 navrhovatelů Z. M., Čelákovice a J. M., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1681/6 a 1681/7 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní 
porosty na využití pro zahrádky.

36. č. 50 navrhovatele M. N. Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p. č. 3578/8 v k. ú.
Čelákovice z původního využití pro zahrádky, zahrádkářské a rekreační osady na využití pro 
bydlení.

6.3 ZM schvaluje
zařazení návrhů na pořízení Územního plánu Čelákovic, kterým bylo vyhověno dle usnesení 
20/2013/6.1. ze dne 24.04.2013 do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti 
jejich řešení.

6.4 ZM ukládá
starostovi města 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.

6.5 ZM schvaluje zařazení následujících podnětů města Čelákovic do Návrhu zadání Územního 
plánu Čelákovic:

1. Prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztahu s okolím
2. Pro všechny oblasti zahrádek (kolonie U Přívozu, Zájezd, u Kovohutí, U Zdymadel, Při trati 

Čelákovice - Brandýs…) vypracovat regulativy (velikost povolené zástavby, podlažnost, % 
zastavění, využití …)

3. Stanovit plochy pro výstavbu podmíněnou regulačním plánem
4. Prověřit ukončení zástavby (hranice zastavitelného území), zejména v oblasti mezi 

Čelákovicemi a Sedlčánkami
5. Prověřit možnost asanace průmyslových zón
6. Prověřit možnost využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro umístění 

přístaviště pro rekreační plavbu a související vybavenost (restaurace, sportoviště…)
7. Prověřit možnosti oddělení rozvojové plochy Krátká Linva od průmyslového areálu
8. Prověřit možnosti využití plochy v oblasti dělnických domků u Kovohutí
9. Prověřit možnosti Čelákovic pro vyhlášení památkových zón, kulturních památek, historických 

památek…
10. Prověřit možnosti zřízení ploch pro snížení rizika záplav a povodní – suchých poldrů
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11. Prověřit možnosti Čelákovic pro zřízení víceúčelových parků
12. Prověřit potřebu a možnost umístění multifunkční budovy sloužící volnočasovým aktivitám 

(kino, divadlo…)
13. Prověřit možnost založení víceméně souvislého prstence vzrostlé zeleně a vymezit nové 

plochy pro zeleň
14. Napravit chyby původního Územního plánu sídelního útvaru

ZM schvaluje
projednání bodu 1.1, 5., 8. na dnešním ZM.

8. ZM schvaluje
a vydává na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2013 města Čelákovic, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů.

Ing. Josef Pátek
starosta města

V Čelákovicích dne 24. a 25. 4. 2013

Zapsala: Iveta Kolářová

Návrhová komise:

p. Jaroslav Špaček

p. Milan Tichý

Mgr. František Bodlák
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