
 
 

Komise pro kulturu, 
cestovní ruch  
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ZÁPIS Č. 4  
Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, CESTOVNÍ RUCH  

A OSTATNÍ SPOLKOVÉ AKTIVITY 8. 9. 2014 
 

 
Přítomni: Helešic Jan, Soňa Husáriková, Petišková Ladislava PhDr., Polnický Petr, Mgr. Staněk    
               Tomáš, Špaček Jaroslav 
                
                Jana Pezlová - tajemnice komise 
 
Omluveni: Hodyc Jaroslav Mgr., Burda Michal, Krejčí Jana 
 
 
Program jednání: 
 

1)  Přivítání účastníků  
2)  Schválení programu 
3)  Schválení minulého zápisu 
4)  Nové názvy duplicitních ulic 
5)  Přemístění pomníčku Zdeňka Austa a Miroslava Maška 
6)  Různé 

 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice I, MěÚ v Čelákovicích 
 
 

 
1) Přivítání účastníků 

•  předseda komise přivítal členy na jednání komise 
 
2) Schválení programu 

•  předseda vybídl členy k doplnění programu 
•  žádný bod nebyl přidán 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 8. 9. 2014 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
 

3) Kontrola a schválení zápisu č. 3/2014 
•  kontrola zápisu z minulého zasedání – bez výhrad 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje zápis č. 3/2014 bez výhrad  

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 

4) Nové názvy duplicitních ulic  
p. Špaček – seznámil členy komise s dopisem Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, ve 
kterém vyzývá město Čelákovice na základě přechodného ustanovení části devadesáté třetí zákona č. 
227/2009 Sb., k odstranění shodných názvů ulic v obci Čelákovice. Termín pro přípravu komplexních 
podkladů pro zasedání Zastupitelstva města na řešení odstranění shodných názvů ulic v obci byl 
stanoven do 30. listopadu 2014. Jedná se celkem o 10 ulic – 214 obyvatel. p. Špaček dále informoval 
o podaném písemném dotazu na Ministerstvo vnitra, zda požadavek ČÚZK není nad rámec platné 
legislativy. Dle došlé odpovědi se musí změny provést. P. Špaček kontaktoval zástupce výboru Rodáci 
Sedlčánek p. Bendu, aby výbor navrhl nové názvy pro Sedlčánky. Výbor Rodáci Sedlčánek zaslal 
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seznam nových názvů ulic a zároveň vznesl požadavek, vzhledem k věku a zdravotnímu stavu 
některých občanů, kterých se bude změna týkat, aby výměna všech stávajících dokladů byla 
provedena v pobočce Městské knihovny v Sedlčánkách a to bezplatně.  
 
Změna názvů ulic se dotýká těchto ulic a tohoto počtu obyvatel: 

 
katastrální 
území 

stávající 
název ulice 

počet 
obyvatel 

nový název 
ulice 

katastrální 
území 

stávající 
název ulice 

počet 
obyvatel 

nový název 
ulice 

Čelákovice Dělnická 71 -- Sedlčánky Dělnická 53 Zábranská 
Čelákovice Družstevní 107 -- Sedčánky Družstevní 14 Zemědělská 
Čelákovice Husova  61 -- Sedlčánky Husova  51 K Nouzovu 
Čelákovice Jiráskova 45 -- Sedlčánky Jiráskova  28 Průběžná 
Čelákovice Jiřinská                                      40 -- Sedlčánky Jiřinská  20 K Božím 

mukám 
Čelákovice Mochovská 90 -- Sedlčánky Mochovská  15 K Říčáku 
Čelákovice Mstětická  1 Zelenečská Záluží Mstětická  35 -- 
Čelákovice U Hřiště 49 -- Záluží U Hřiště 16 U Tratě 

Fotbalistů? 
Čelákovice U Přívozu 5 K Labi 

U Labe? 
Sedlčánky U Přívozu 11 -- 

Čelákovice V Zátiší 51  Sedlčánky V Zátiší  11 Na Plácku 
 
     
 
Při změně názvů ulic s nejnižším počtem obyvatel by se změna týkala 214 osob. 
 
Navržené nové názvy ulic: Dělnická – Zábranská, Družstevní - Zemědělská, Husova – K Nouzovu, 
Jiráskova – Průběžná, Jiřinská – K Božím Mukám, Mochovská – K Říčáku, U Hřiště – U Trati 
(Fotbalistů), Mstětická – Zelenečská, U Přívozu – K Labi (U Labe), V Zátiší - Na Plácku  
 
p. Polnický navrhuje, aby byly nové názvy ulic projednány v příslušných osadních výborech. 
p. Špaček počítá s tím, že po předložení Radě města tato dál rozhodne o postupu. 

 
Návrh na usnesení: komise předkládá návrh na změnu názvů předmětných ulic s tím, že 
návrhy budou projednány s osadními výbory  

  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
 
návrh byl schválen 

 
 

 
5) Přemístění pomníčku Zdeňka Austa a Miloslava Maška 
p. Špaček seznámil přítomné se současným umístěním pomníčku Zdeňka Austa a Miroslava Maška. 
Pomníček zasahuje do pozemku Českých drah a.s., což je důvodem diskuse o nutnosti jeho 
přemístění/posunutí, aby byl celý na pozemku města. V současné době je na pomníku 
poškozen/ulomen artefakt - hlava Krista. p. Špaček navrhuje,aby artefakt byl vyroben ze stejného 
materiálu jako pamětní deska na budově Základní školy v Kostelní ulici. 

 
Návrh na usnesení: komise navrhuje Radě města posunutí pomníčku za hranici pozemku 
města a artefakt nechat zhotovit z nekovového materiálu – obdoba materiálu jako na 
pamětní desce bří Petišků na budově školy v Kostelní ulici 

  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0  
 
návrh byl schválen 
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6) Různé 
p. Špaček, seznámil komisi se svým návrhem, který předložil Zastupitelstvu města ve věci udělení 
výroční ceny města za rok 2014, která rozhodnutím Zastupitelstva města nebude udělena. P. Špaček 
se na jednání Zastupitelstva města vzdal kandidatury na tuto cenu a navrhl jako možného kandidáta 
p. doc. PhDr. Jaroslava Kašpara, CSc. Nyní dává na zvážení komisi, zda by tento návrh na udělení 
výroční ceny města doc. PhDr. Kašparovi doporučila Radě města ke schválení. Ještě by bylo možné 
tuto cenu udělit. 
p. Polnický nesouhlasí s předložením dalšího návrhu na kandidáta výroční ceny za rok 2014, neboť by 
nebyly dodrženy zásady a byli by poškozeni případní další možní kandidáti, které by mohl navrhnout 
někdo další. 
pí PhDr. Ladislava Petišková souhlasí, že doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc. si za svou celoživotní 
činnost zaslouží ocenění a navrhuje, aby mu bylo uděleno čestné občanství. 

 
 
Návrh na usnesení: komise navrhuje Radě města Čelákovic zvážit udělení čestného 
občanství města Čelákovic doc. PhDr, Kašpara, CSc. za celoživotní činnost 
  
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
 
návrh byl schválen  
 

doc. PhDr. Jaroslav Kašpar, CSc. 
je občanem našeho města, kde také žije více než 60 let. Narodil se 3. června 1929 ve Svářeni u 
Vysokého Mýta. Byl dlouholetým vysokoškolským pedagogem na FF UK v Praze, pracoval jako 
vědecký pracovník, historik, známe jej jako dlouholetého kronikáře města a autora řady vědeckých a 
vědeckopopulárních studií, zabývajících se předně dějinami pozdního feudalismu a problematikou 
paleografie novověkých písem a i autora četných historických pojednání věnovaných našemu městu. 
 
 
 
 
 
Jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a ostatní spolkové aktivity bylo ukončeno v 19:00 hodin. 
 
 

 
 
 
 
Zapsala: Jana Pezlová, tajemnice 
 
Schválil: Jaroslav Špaček, předseda 
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Zápis č. 4 z jednání komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkové aktivity 
ze dne 8. 9. 2014 

 
Příloha 1: Tabulka kontaktů na členy komise 

 
 

Příjmení Jméno Obec/Instituce 
pozice Email telefon 

Špaček Jaroslav předseda komise   
 spacek.cmm@volny.cz   

Burda Michal občan 
 michalburda@centurm.cz 739 412 851 

Hodyc Jaroslav Mgr. občan 
 hodyc@volny.cz 725 590 280 

Husáriková Soňa občan 
 husarikova@knihovna.celakovice 736 437 887 

Polnický Petr občan 
 jizba.nabytek@tiscali.cz 723 778 885 

Staněk  Tomáš Mgr. občan t.stanek@kdcelakovice.cz 777 091 447 

Helešic Jan občan j.helesic@seznam.cz 732 121 801 

Krejčí Jana občan jana.stenclova@seznam.cz 605 118 482 

Petišková Ladislava 
PhDr. občan ladislavapetiskova@seznam.cz 602 679 843 

Pezlová Jana tajemnice komise jana.pezlova@celakovice.cz 605 425 579 
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