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       V Čelákovicích dne 28. 11. 2014 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Jan Baran, tajemník 
Martin Chramosta, vedoucí OIT 
Marie Vávrová, vedoucí  OŠIK 

 
 

 
MATERIÁL Č. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 2/2014 DNE 10. 12. 2014 
 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Návrh změn názvů ulic a stanovení uličních čar  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Odstranění duplicitních názvů ulic 
 

3.1.1  Zastupitelstvo města schvaluje  v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 
84 odst. 2 písm. r,zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, přejmenování ulic: 
Mstětická na Zelenečská (k.ú. Čelákovice), U Přívozu na U Labe (k.ú. 
Čelákovice), Dělnická na Zábranská (k.ú. Sedlčánky), Družstevní na 
Zemědělská (k.ú. Sedlčánky), Husova na K Nouzovu (k.ú. Sedlčánky), 
Jiráskova na Průběžná (k.ú. Sedlčánky), Mochovská na K Říčáku (k.ú. 
Sedlčánky), V Zátiší na Na Plácku (k.ú. Sedlčánky), U Hřiště na U Tratě 
(k.ú. Záluží), s účinností od 1. 3. 2015.    
 
 
 
 
 
 

 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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3.1.2  Zastupitelstvo města schvaluje  v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a § 
84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, přejmenování ulice: 
Jiřinská (k.ú. Sedlčánky) na: 
varianta a) K Božím mukám 
varianta b) K Jiřině  
varianta c) Dr. Černého 
s účinností od 1. 3. 2015.    
 

 

Změny vedení uličních čar 

 

usnesení 3.2.1a) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením 
ustanovením § 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 
1201 z ul. V Prokopě na ul. Stankovského, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.1b) 

Zastupitelstvo města Čelákovice ruší v souladu s ustanovením § 28 odst. 
1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, přiřazení č.p. 1649 k ul. náměstí 5. května, 
s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.1c) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/20.00 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 455 z ul. 
Kostelní na ul. Na Hrádku, a změnu zakreslení uliční čáry ul. Kostelní od 
jižní stěny č.p. 462, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.1d) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 1685 z ul. 
Spojovací na ul. Toušeňská, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.1e) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 3 z 10 
 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 1959 z ul. 
Sokolovská na ul. Toušeňská, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.1f) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přiřazení č.p. 2042 k ul. 
Průmyslová, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.2a) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 3 z ul. Jiřinská 
na ul. Sedláčkova, a změnu zakreslení uliční čáry ul. Jiřinská od hranic 
pozemků st.p.293/2 a p.č. 296, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.2b) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 656 z ul. U 
Přívozu na ul. Ruská, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.2c) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 1887 a č.e. 60, 
63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 z ul. Polská na ul. Miroslava Maška, a 
současně vymezuje uliční čáru ul. Miroslava Maška od stávajícího 
severního konce směrem na západ až k hranici pozemku p.č. 1989/6, 
s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.3a) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 101 z ul. Před 
Labem na ul. Ferlesova, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.3b) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.p. 130 z ul. 
Družstevní na ul. dle usnesení č. 3.1.2 místo ul. Jiřinská, s účinností od 1. 
3. 2015.    

 

 

usnesení  3.2.3c) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.ev. 126 z ul. V 
Zátiší na ul. Družstevní (Zemědělská), s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.3d) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.ev. 136 z ul. Před 
Labem na ul. U Přívozu, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.3e) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.ev. 154 z ul. Před 
Labem na ul. U Přívozu, s účinností od 1. 3. 2015.    

 

usnesení  3.2.3f) 

Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 28 
odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. r, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu ulice u č.ev. 156 z ul. Za 
Labem na ul. Před Labem, s účinností od 1. 3. 2015.    

 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Odstranění duplicitních názvů ulic   
 

V souvislosti s celostátním zaváděním centrálních registrů bylo město Čelákovice 
opakovaně vyzváno, aby odstranilo shodné názvy ulic v katastrálních územích, která 
zahrnuje. 
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), jako správce základního Registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) vyzval dne 11. 3. 2014 město 
Čelákovice k odstranění shody názvů 10 ulic na území města. Výzva je odkázána na  
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§ 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  
Při rozhodování o tom, která ulice bude přejmenovaná, byla důsledně uplatněna 
zásada, aby se změna dotkla pokud možno nejmenšího počtu občanů. 
Navazující výměna občanských průkazů u občanů hlášených v nově pojmenovaných 
ulicích k trvalému pobytu bude provedena bezplatně ( viz § 8 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.  
Účinnost uvedených změn byla stanovena na 1. 3. 2015 tak, aby v době kdy si lidé, 
kterých se akce týká, půjdou udělat změnu dokladů, stihli pracovníci MěÚ provést na 
daných adresách příslušné změny v centrálních registrech. 
Přínos provedených změn se projeví kromě správného doručování zásilek zejména 
ve fungování integrovaného záchranného systému, kdy by prodlení při špatném 
určení adresy mohlo vést ke snížení účinnosti zásahu hasičů, policie nebo záchranné 
služby.     
 
 

Seznam dotčených ulic s uvedením počtu obyvatel:  
 

 
Čelákovice 

 
Dělnická 

 
71 

 
Sedlčánky 

 
Dělnická 

 
53 

 
Čelákovice 

 
Družstevní 

 
107 

 
Sedlčánky 

 
Družstevní 

 
14 

 
Čelákovice 

 
Husova 

 
61 

 
Sedčánky 

 
Husova 

 
51 

 
Čelákovice 

 
Jiráskova 

 
45 

 
Sedlčánky 

 
Jiráskova 

 
28 

 
Čelákovice 

 
Jiřinská 

 
40 

 
Sedlčánky 

 
Jiřinská  

 
20 

 
Čelákovice 

 
Mochovská 

 
90 

 
Sedlčánky 

 
Mochovská 

 
15 

 
Čelákovice 

 
Mstětická 

 
1 

 
Záluží 

 
Mstětická 

 
35 

 
Čelákovice 

 
U Hřiště 

 
49 

 
Záluží 

 
U Hřiště 

 
16 

 
Čelákovice 

 
U Přívozu 

 
5 

 
Sedlčánky 

 
U Přívozu 

 
11 

 
Čelákovice 

 
V Zátiší 

 
51 

 
Sedlčánky 

 
Zátiší 

 
11 

 
 
 
Návrh pro přejmenování ulic, zpracovaný  Komisí pro kulturu, cestovní ruch a 
ostatní spolkové aktivity  dne 8. 9. 2014, předložený Radě města dne 15. 9. 
2014:  

katastrální 
území 

stávající 
název ulice 

nový název 
ulice 

katastrální 
území 

stávající 
název ulice 

nový název 
ulice 

Čelákovice Dělnická -- Sedlčánky Dělnická Zábranská 
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Čelákovice Družstevní
  

-- Sedlčánky Družstevní Zemědělská 

Čelákovice Husova 
  

-- Sedlčánky Husova K Nouzovu 

Čelákovice Jiráskova
  

-- Sedlčánky Jiráskova Průběžná 

Čelákovice Jiřinská                                      -- Sedlčánky Jiřinská K Božím 
mukám 

Čelákovice 
 

Mochovská -- Sedlčánky Mochovská K Říčáku 

Čelákovice Mstětická Zelenečská Záluží Mstětická
   

-- 

Čelákovice U Hřiště
  

-- Záluží U Hřiště U Tratě 

Čelákovice U Přívozu U Labe Sedlčánky U Přívozu
  

-- 

Čelákovice V Zátiší
 
  

-- Sedlčánky V Zátiší Na Plácku 

Po zveřejnění zápisu komise na webových stránkách města byly do podatelny MěÚ 
doručeny další návrhy na přejmenování ulice Jiřinská v Sedlčánkách. 
 
Vendulka Daňkovská, Jiřinská 81, Sedlčánky  (doručeno dne 15. 10. 2014) , 
podpořeno 8 podpisy  
návrh: U Křížku, Ke Křížku, K Jiřině  
 
Zdeněk Janoušek, Jiřinská 23, Sedlčánky (doručeno dne 15. 10. 2014) 
návrh: Dr. Černého  (RNDr. Antonín Černý, sedlčanský rodák  zemřel v roce 1987, 
výzkumný pracovník v oboru výroba léčiv, autor několik patentů, držitel Jánského 
plakety).  
 
 
Stanovení uličních čar 
 

ad usnesení 3.2.1a) 
Z důvodu zjištění chyby při výpisu volebních okrsků ze Základních registrů (RÚIAN) 
Města Čelákovic je u č.p. 1201 chybně uvedena ulice V Prokopě. (viz. tiskový výstup 
z katastru nemovitostí 1a) 
Pro odstranění chyby v systému Základního registru je potřeba přiřadit č.p. 1201 
k ulici Stankovského. 
Zároveň je nutné protáhnout uliční čáru ul. Stankovského až k č.p. 1941 (CZ.TECH 
Čelákovice, a.s.), které je v ISÚI (Informační systém územní identifikace), viz. 
katastrální mapa 1a. 
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ad usnesení 3.2.1b) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna duplicita adresního místa u č.p. 1649 
(prodejna Albert), které je vedeno v ISÚI v ul. Stankovského i v ul. náměstí 5. 
května., viz. viz. tiskový výstup z katastru nemovitostí 1b. 
Z důvodu nápravy je potřeba odstranit duplicitu v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace). 
Vchod do prodejny je z ulice Stankovského. V ulici Stankovského je vedena u 
budova č.p. 1650 (Městský úřad Čelákovice, Česká pošta, Česká spořitelna, atd.), 
která je naproti této stavbě, viz. katastrální mapa 1b. 
 
 
ad usnesení 3.2.1c) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost v zakreslení uličních čar u 
č.p. 455 (Fara) a č.p. 462 (DPS). 
Č.p. 455 je vedeno v ISÚI v ul. Kostelní a č.p. 462 v ul. Na Hrádku, viz. katastrální 
mapa 1c a tiskové výstupy z katastru nemovitostí 1c. 
Pro nápravu potřeba překreslit uliční čáry ulic Kostelní a Na Hrádku dle zakreslení v 
katastrální mapě 1c a přeřadit č.p. 455 z ul. Kostelní do ul Na Hrádku. 
 
 
ad usnesení 3.2.1d) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost u č.p. 1685 (Benzina), které 
je historicky přiřazeno k ul. Spojovací, viz. tiskový výstup z katastru nemovitostí 1d. 
Mezi ul. Spojovací a č.p. 1685 vznikly nové ulice, které „ruší“ přiřazení k této ulici.  
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.p. 1685 k ulici Toušeňská, viz. katastrální mapa 1d. 
 
 
ad usnesení 3.2.1e) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost u č.p. 1959 (Billa), které je 
přiřazeno k ul. Sokolovská (viz. tiskový výstup z katastru nemovitostí 1e.), která končí 
kruhovým objezdem s ulicemi Toušeňská a Mstětická (resp. nově navrhovaná 
Zelenečská), viz katastrální mapa 1e. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.p. 1959 k ulici Toušeňská, z které má hlavní vstup 
do budovy. 
 
 
ad usnesení 3.2.1f) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost u č.p. 2042 (Tesco), které 
nemá přiřazenou ulici (viz. tiskový výstup z katastru nemovitostí 1e.) 
Pro nápravu je potřeba přiřadit č.p. 2042 k ulici Průmyslová, z které má hlavní vstup 
do budovy, viz katastrální mapa 1f. 
 
ad usnesení 3.2.2a) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna duplicita adresního místa u č.p. 3, které 
je vedeno v ISÚI v ul. Jiřinská i v ul. Dělnická., viz. viz. tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 2a. 
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K č.p. 3, které se nachází ve dvoře, je přístup mezi č.p. 315 a č.p.325, které jsou 
vedeny v ul. Sedláčkova. Pro nápravu je potřeba odstranit duplicitu a přiřadit č.p. 3 
v systému Základního registru ISÚI (Informační systém územní identifikace) rovněž 
ulici Sedláčkova, viz. katastrální mapa 2a. 
 
ad usnesení 3.2.2b) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresního místa u č.p. 656, 
které je vedeno v ISÚI v ul. U Přívozu, viz. viz. tiskový výstup z katastru nemovitostí 
2b. 
Ulice U Přívozu koliduje duplicitním názvem v částech obce Čelákovice X Sedlčánky. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.p. 656 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) ulici Ruská, viz. katastrální mapa 2b. 
 
ad usnesení 3.2.2c) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresních míst u č.p. 1887 
a č.e. 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, které jsou vedeny chybně v ul. Polská, viz. 
tiskový výstup z katastru nemovitostí 2c – původní stav. K těmto adresním místům 
není z ulice Polská vstup. 
Protažením uliční čáry Miroslava Maška se tento chybný stav vyřeší. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.p. 1887 a č.e. 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 
v systému Základního registru ISÚI (Informační systém územní identifikace) k ulici 
Miroslava Maška, které se protáhne uliční čára viz. katastrální mapa 2c – navrhovaný 
stav. 
 
ad usnesení 3.2.3a) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresního místa u č.p. 101, 
které je vedeno v ISÚI v ul. Před Labem, viz. viz. tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 3a. 
Č.p. 101 je však v ulici Ferlesova. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.p. 101 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) z ulice Před Labem do ulice Ferlesova, viz. 
katastrální mapa 3a. 
 
ad usnesení 3.2.3b) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresního místa u č.p. 130, 
které je vedeno v ISÚI v ul. Družstevní, viz. viz. tiskový výstup z katastru nemovitostí 
3b. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.p. 130 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) z ulice Družstevní do ulice dle usnesení ZM 
3.1.2 (stávající ul. Jiřinská), viz. katastrální mapa 3b. 
 
ad usnesení 3.2.3c) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresního místa u č.ev. 
126, které je vedeno v ISÚI v ul. V Zátiší, viz. viz. tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 3c. 
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Pro nápravu je potřeba přeřadit č.ev. 126 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) z ulice V Zátiší do ulice Zemědělská, viz. 
katastrální mapa 3c, z které je vstup k adresnímu místu. 
 
ad usnesení 3.2.3d) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresního místa u č.ev. 
136, které je vedeno v ISÚI v ul. Před Labem, viz. viz. tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 3d. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.ev. 126 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) z ulice Před Labem do ulice U Přívozu, viz. 
katastrální mapa 3d, z které je vstup k adresnímu místu. 
 
ad usnesení 3.2.3e) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresního místa u č.ev. 
154, které je vedeno v ISÚI v ul. Před Labem, viz. viz. tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 3e. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.ev. 154 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) z ulice Před Labem do ulice U Přívozu, viz. 
katastrální mapa 3e, z které je vstup k adresnímu místu. 
 
ad usnesení 3.2.3f) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost adresního místa u č.ev. 
156, které je vedeno v ISÚI v ul. Za Labem, viz. viz. tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 3f. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.ev. 156 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) z ulice Za Labem do ulice Před Labem, viz. 
katastrální mapa 3f, z které je vstup k adresnímu místu. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE 
 
Zpracovatel doporučuje schválit všechna výše uvedená usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Žádný 
 
 
LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; 
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech 
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VZTAH KE STRATEGICKÉMU PLÁNU 
 
Žádný 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Příloha: a)1x návrh usnesení   
              b)1x důvodová zpráva 
              c)1xpříloha č.1 – katastrální mapa č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f 
              d)1x katastrální mapa 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f 
              e)1xtiskový výstup z katastru nemovitostí 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f 
              f) 1xpříloha č.2 – katastrální mapa č. 2a, 2b, 2c 
              g)1x katastrální mapa 2a, 2b, 2c 
              h)1x tiskový výstup z katastru nemovitostí 2a, 2b, 2c 
              f) 1x příloha č.3 – katastrální mapa č. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 
              g)1x katastrální mapa 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 
              h)1x tiskový výstup z katastru nemovitostí 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 
              i) 2x návrh občanů na změnu názvu ulice Jiřinské v Sedlčánkách    
  

 

 

 

 
Podkladový materiál revidoval/a 

 
……………………………………………… 
Mgr. Ivana Kašpárková, vedoucí OSTA 

 
 
 

 

 
 


