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Návrh usnesení: 

 

9.1. 

VARIANTA VYHOVUJE 

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 č. 104 navrhovatelů B. B., Čelákovice a M. B., Čelákovice, kterým 

navrhli změnu využití pozemku p.č. 162/83 v k.ú. Sedlčánky z původního využití 

pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení a 

schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic 

do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 

 

NEBO 

 

VARIANTA NEVYHOVUJE 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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 č. 104 navrhovatelů B. B., 

Čelákovice a M. B., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití pozemku 

p.č. 162/83 v k.ú. Sedlčánky z původního využití pro ornou půdu, plochy pro 

pěstování zeleniny na využití pro bydlení. 



 

 

9.2. 

VARIANTA VYHOVUJE 

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 č. 105 navrhovatelů J. Ch., Čelákovice a J. Ch., Čelákovice, kterým 

navrhli změnu využití pozemku p.č. 162/82 v k.ú. Sedlčánky z původního využití 

pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení a 

schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic 

do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 

 

NEBO 

 

VARIANTA NEVYHOVUJE 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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 nevyhovuje návrhu 

na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 105 navrhovatelů J. Ch., Čelákovice a 

J. Ch., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití pozemku p.č. 162/82 v k.ú. 

Sedlčánky z původního využití pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny 

na využití pro bydlení. 

 

9.3. 

VARIANTA VYHOVUJE 

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 č. 106 navrhovatele L. Ž., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití 

pozemku p.č. 1672/1 v k.ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní nelesní 

porosty na využití pro sport a rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu na 

pořízení Územního plánu Čelákovic do Návrhu zadání Územního plánu 

Čelákovic a prověření možnosti jeho řešení. 

 

NEBO 

 

VARIANTA NEVYHOVUJE 

Zastupitelstvo města rozhodlo 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 nevyhovuje návrhu 

na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 106 navrhovatele L. Ž., Čelákovice, 



kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1672/1 v k.ú. Čelákovice 

z původního využití pro přírodní nelesní porosty na využití pro sport a rekreaci. 

 

9.4. 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení následujících podnětů města 

Čelákovic do Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic a prověření možnosti 

jejich řešení  

1. Změna využití pozemků p.č. 457/5 a 874/1 v k.ú. Sedlčánky z původního 

využití pro lesní porosty na využití pro sport a rekreaci. 

2. Změna využití pozemku st. p.č. 17 v k.ú. Záluží u Čelákovic z původního 

využití pro všeobecně obytné na využití pro průmysl a nerušící výrobu. 

 

9.5. 

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. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny 

stávajícího Územního plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 11. 4. 2014 

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. 

 

Dále jsou Zastupitelstvu města předloženy k rozhodnutí podněty města, a to: 

sáňkovací kopec – Vyjádření OŽP MěÚ Čelákovice: „rozhodnutí o změně využití 
území bylo vydáno 27. 8. 2012 a je pravomocné od 2. 10. 2012- 
č.j. MUC/09450/2012. Je vydáno na p.č. 457/5 a 874/1 v k.ú.Sedlčánky. 
Za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF platíme každoročně 1 591,-Kč. 
Nejpozději do 31. 12. 2022 musí být dotčené pozemky uvedeny do původního 
stavu a ukončena rekultivace. Nechceme je vracet do původního stavu, 
chceme změnit ÚP. Podle současně platného ÚP by měl být na těchto 
pozemcích les. Proto chceme změnit kulturu jen pod  terénními úpravami 
a okolní les ponechat. Svahy kopce můžeme zalesnit klečí a pod.“ 

Čerpací stanice Záluží – Vyjádření OH MěÚ Čelákovice „prosím o úpravu ÚP 

st.p.č. 17 Záluží u Čelákovic (č.p.53) - ve stávajícím ÚP - obytná zóna = do 

nového ÚP (v tomto duchu byl posuzován i záměr p. U., kterému budeme 

výše uvedenou parcelu odprodávat - průmyslová zóna (měla by tam být 

postavena čerpací stanice)“ 


