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       V Čelákovicích dne 3. 5. 2021 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta I 

 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta I  
 
 
 
MATERIÁL Č. 6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 19/2021 DNE 12. 5. 2021 
 
 
Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zastupitelstvo města svými usneseními č. 17/2021/5.1 až 5.4 schválilo pořízení změny 
č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ Čelákovice) z vlastního 
podnětu, a to zkráceným postupem pořizování. Zajištění pořízení a zpracování změny 
a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice zajišťuje společnost PRISVICH, s.r.o. 
 
Změnou č. 6 jsou dotčeny dvě lokality, a to u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina a 
u vrchu Šibeňák. Změna je vyvolána optimalizací železniční trati v souvislosti 
s výstavbou parkoviště a přemostění trati pro budoucí silniční obchvat. 

a) železniční zastávka Čelákovice-Jiřina – nutný posun podchodu pro pěší o cca 
30 m, vybudování parkoviště a cyklověže, realizace v rámci stavby Správy 
železnic, s. o., Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – 
Čelákovice (mimo), která je v realizaci. 

b) vrch Šibeňák – přemostění železniční trati pro silniční obchvat včetně křižovatky 
v souvislosti s přeložkou trati a zrušením železničních přejezdů, vyhrazení části 
opuštěného drážního tělesa pro komunikaci, obchvat v ZÚR obecně prospěšná 
stavba (D135), v rámci stavby Správy železnic, s. o., Optimalizace traťového 
úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), u které je vypsána veřejná 
zakázka. 

 
Krajský úřad Středočeského kraje nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 
6 ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA). 
 
a) 
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b) 

 
 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Pro pořízení změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice v rozpočtu 2021 vyhrazena částka 300 tis. 
Kč. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení Zastupitelstva města č. 19/2021/6.1 a 6.2. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení Zastupitelstva města č. 17/2021/5.1 až 5.4. 
 
 
PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Obsah změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (05/2021) 
Příloha č. 2: Stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje k navrhovanému 
obsahu změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (30. 4. 2021) 
NÁVRH USNESENÍ 
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Zastupitelstvo města 
6.1 schvaluje obsah změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
6.2 bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, k navrhovanému obsahu změny 
č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 55a odst. 3 
stavebního zákona, čj. 049009/2021/KUSK ze dne 30. 4. 2021, jako 
příslušných orgánů ochrany přírody a posuzování vlivů na životní 
prostředí, kterým byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou 
lokalitu nebo ptačí oblast a nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů 
změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice na životní 
prostředí (tzv. SEA), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 



 Příloha č. 1 

 
 
 
 

O B S A H  
 z m ě ny  č .  6   

územního plánu sídelního útvaru 

Č E L Á K O V I C E  
 
 

zpracovaný podle § 55a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění 
(zkrácený postup pořizování změny územního plánu). 

 
 

okres Praha-východ; kraj Středočeský 
 

návrh ke schválení 
květen 2021 

 
 

Předkládá pořizovatel: 
Městský úřad Čelákovice 

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice 
 
 
 

Ing. Josef Pátek 
starosta města 
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Návrh obsahu zpracoval a k projednání připravil výkonný pořizovatel: 
Bc. Ladislav Vich, DiS., PRISVICH, s.r.o. 

Ing. Ladislav Vich, PRISVICH, s.r.o. 

Spolupráce: 
Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta I města Čelákovice 
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1. Důvody k pořízení změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice a vymezení řeše-
ného území 

Důvodem pro pořízení Změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Čelákovi-
ce (dále také jen „ÚPnSÚ Čelákovice“) z vlastního podnětu je požadavek na změnu 
pravidel ve využití a uspořádání území stanovených a vymezených v ÚPnSÚ Čelákovi-
ce, schváleného dne 19. září 1994, ve znění změny č. 1, schválené dne 15. prosince 
2004, změny č. 2 účinné dne 3. června 2009, změny č. 3 účinné dne 8. října 2009 
a změny č. 5 účinné dne 10. července 2020, za účelem zajištění územně plánovacích 
podmínek vyvolaných přípravou investičních akcí v souvislosti s optimalizací železnič-
ní trati na území města Čelákovice ve 2 lokalitách. 

Pořizovatelem změny č. 6 je Městský úřad Čelákovice, který zajistil v souladu 
s § 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně 
plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, právnickou osobou, společností 
PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, jejíž pracovník, Bc. Ladislav Vich, DiS., má 
osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování 
č. 800062677 a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. 

Řešené území změny č. 6 (dále jen „řešené území“) je vymezeno územím 
změnových lokalit Z6-1 a Z6-2 (cca 26600 m2), které leží v katastrální území Čeláko-
vice a Záluží u Čelákovic, a je plošně vymezeno v situacích a v grafické příloze navrže-
ného obsahu. 

 

2. Návrh obsahu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice 

 Lokalita Z6-1  
Stávající využití dle platného ÚPnSÚ: 
DG – garáže 
IZ – izolační zeleň 
 
Požadované využití změnou č. 6: 
DPO – parkoviště 
Plocha pro umístění parkoviště pro max. 60 osobních automobilů a pro umístění cyklo-
věže o průměru 8 m, výšce 12 m a kapacitě pro 118 kol. 

 Lokalita Z6-2  
Stávající využití dle platného ÚPnSÚ: 
IZ – izolační zeleň 
LR – lesní porosty 
DZ – zařízení železnice 
 
Požadované využití změnou č. 6: 
Koridor pro umístění silnice III. třídy 
Koridor pro silniční obchvat v souvislosti s přeložkou trati a zrušením železničních pře-
jezdů v rámci stavby Správy železnic „Optimalizace traťového úseku Čelákovice – 
Mstětice. 
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ZMĚNA Č. 6 ÚPNSÚ ČELÁKOVICE – PŘEHLED LOKALIT ZMĚN 

Označení 
lokality 

Dotčené pozem-
ky parc. č. 

Rozloha 
lokality 

[m2] 

Funkční využití území Rozšíření 
zastavitelné 
plochy [m2]  dle platného ÚPnSÚ navrhované změnou č. 6 

Z6-1 1654/1 
1654/2 
v k.ú. Čelákovice 

2618 DG – garáže 
IZ – izolační zeleň 

DPO – parkoviště – 

Z6-2 časti pozemků 
4334/5 
47/1 
248/5 
60/1 
44/1 
4334/10 
v k.ú. Záluží 
u Čelákovic 
 
časti pozemků 
3430/225 
4334/9 
3430/114 
3421/4 
3421/3 
3866 
v k.ú. Čelákovice 

cca 
24000 

IZ – izolační zeleň 
LR – lesní porosty 
DZ – zařízení železnice 

Koridor pro umístění silnice 
III. třídy 

cca 3000 

 
Situace vymezení změnové lokality Z6-1 z plochy DG a IZ na plochu DPO 
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Situace vymezení změnové lokality Z6-2 z plochy DZ, LR a IZ na koridor pro umístění 
silnice III. třídy 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny č. 6 
ÚPnSÚ Čelákovice, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit vý-
znamný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast) 

Lokality Z6-1 a Z6-2, jejíž řešení je obsahem změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice, 
nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 
2000. 

K návrhu obsahu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice vydal stanovisko Krajský 
úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 
čj. 049009/2021/KUSK ze dne 30. dubna 2021, orgán ochrany přírody příslušný dle 
§ 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 citovaného 
zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu samostatně nebo ve spojení 
s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky vý-
znamných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními ve 
správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje. Krajský úřad zohlednil zejmé-
na skutečnost, že se v místě předmětných změnových ploch žádné evropsky významné 
lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nenacházejí 
[nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0214007 Káraný – Hrbáč-
kovy tůně s předměty ochrany sedmi typy evropských stanovišť a dvěma evropsky vý-
znamnými druhy, kterými jsou čolek velký (Triturus cristatus) a roháč obecný (Lucanus 
cervus) – je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 0,7 km severním smě-
rem]. Dále také vzhledem k velikosti a charakteru koncepce s lokálně omezeným roz-
sahem a nízkou intenzitou očekávaných přímých i nepřímých vlivů vyplývajících z na-
vrhovaného obsahu změny územního plánu na okolní prostředí, ve vztahu k poměrům 
a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení žádné evrop-
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sky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu předpoklá-
dat. Orgán ochrany přírody proto vydal stanovisko ve smyslu výše uvedeného výroku. 
 

4. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí k provedení zjišťovacího ří-
zení k navrhovanému obsahu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice, ve kte-
rém uvede, zda má být návrh změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice posu-
zován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví po-
drobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí 

Požadavky na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 na udržitelný rozvoj 
území se nestanovují. Změnou č. 6 se nepředpokládá negativní vliv na udržitelný roz-
voj území. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kra-
je, příslušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“), ve stanovisku čj. 049009/2021/KUSK ze dne 30. dubna 2021 k ná-
vrhu obsahu změny č. 6 sděluje, že na základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. 
a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. k předloženému návrhu zadá-
ní změny nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice 
na životní prostředí (tzv. SEA). 

Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s 
ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a 
synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té 
míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze 
vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní pro-
středí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. V podkladech pro poří-
zení změny nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakte-
ristikami území nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vlivů provedení kon-
cepce lze vyloučit. 

S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být 
navrhovaným obsahem změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu kon-
cepce není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na život-
ní prostředí. Ostatní kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu 
navrhovaného obsahu změny relevantní. 

 

5. Grafická příloha obsahu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice 

Příloha č. 1: Vymezení lokalit změn Z6-1 a Z6-2 na podkladě koordinačního výkre-
su ÚPnSÚ Čelákovice po změně č. 1, 2, 3 a 5, bez měřítka 





 

11  150 21   Praha 5                 tel.: 257 280 773                   rybar@kr-s.cz                     www.kr-stredocesky.cz  
  

   

Praha: 30. 04. 2021  
 

 
 

 049009/2021/KUSK 
 SZ_049009/2021/KUSK/2 

 Ing.  / l. 773 
 /AR 

 

 
5a odst. 2  d) a e), v souladu s 

 stav
ve ato 
 
 

S T A N O V I S K A 
k     

 

  

 l dne 19. 04. 2021 
 stanoviska ke     

 
2

,  

  
: 

 Z6-1  1654/1 a 1654/  
DG   IZ    

 Z6-2   
 3430/225, 4334/9, 3430/114, 3421/4, 3421/3 a 3866  

    
 

 

S
         (Ing. , l. 944) 

 
 

 
 

   
na   

.  

P ÍLOHA . 2

mailto:rybar@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz


strana 2 / 3 

 

v CH, s. r.  
1)   

-   
 

 

2)  
v 
3421/3 a 3866 v   
les   

 souvislosti s  
  

 
 EVL CZ0214007   

 s 
Triturus cristatus) a Lucanus cervus)  

 vzhledem k velikosti 
a  

 
ve vztahu k  

 
 

 z k 
. Vzhledem k charakteru, rozsahu 

 ekologi

 a jejic

 
porost), 

-2 v roce  (Turdus 
iliacus) a v 

Perdix perdix). voje nebo 

o   114/1992 Sb. 

 
 100/2001 Sb., o 

  
(Ing. A. ) 

 d) 
 100/2001 Sb., o 

    8  
    

na  
 
 



strana 3 / 3 

 

 Z6-1  1654/1 a 1654/2  
2 z   

   
, a Z6-2  

   
a DZ   souvislosti s 

 
  

 -   
-  -   
 

ochrany.  lokality Z6-  
2.  

a 
II/

 

 

 zranitelnost oblasti, 
za 
lze  
a  

 

 
 

 

 
 
 
 

  
 

a  
 
 
 
 
 
 

 v z. Ing.  
   

ho  
 


	6 Podklad - Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
	6 Příloha č. 1 - Obsah změny č. 6_ÚPnSÚ_Čelákovice
	Čelákovice_Z6_ÚPnSÚ_Obsah_Návrh_ke_schválení_text
	Čelákovice_Z6_ÚPnSÚ_Obsah_Návrh_Příloha_1

	6 Příloha č. 2 - Stanoviska KÚSK k navrhovanému obsahu změny č. 6_ÚPnSÚ_Čelákovice

