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       V Čelákovicích dne 27. 11. 2014 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 
……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, referent odboru 

rozvoje města 

 
 

 
MATERIÁL Č. 8 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 2/2014 DNE 10. 12. 2014 
 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Územní plán Čelákovic 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

8.1 Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 47 odst. 1 a následujících 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem 
pro pořízení územního plánu Čelákovic Ing. Petra Studničku. 

8.2 VARIANTA VYHOVUJE 
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, že vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 107 navrhovatelky Bc. A. P., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1782, st. p.č. 1783, st. 
p.č. 1781, p.č. 1786 a p.č. 1788 všechny v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu 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. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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VARIANTA NEVYHOVUJE 
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, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 107 navrhovatelky Bc. A. P., Čelákovice, kterým 
navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1782, st. p.č. 1783, st. p.č. 
1781, p.č. 1786 a p.č. 1788 všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 

8.3 VARIANTA VYHOVUJE 
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, že vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 108 navrhovatele R. T., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku st. p.č. 1783 v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu 
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. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
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, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 108 navrhovatele R. T., Čelákovice, kterým navrhl 
změnu využití pozemku st. p.č. 1783 v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice z původního využití pro průmyslovou výrobu na využití 
pro bydlení. 

8.4 VARIANTA VYHOVUJE 
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, že vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 109 navrhovatelky M. R., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1781, st. p.č. 1782 a st. 
p.č. 1783 všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního 
využití pro průmyslovou výrobu 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. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
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, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
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plánu Čelákovic č. 109 navrhovatelky M. R., Čelákovice, kterým 
navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1781, st. p.č. 1782 a st. p.č. 
1783 všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití 
pro průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 

8.5 VARIANTA VYHOVUJE 
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, že vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 110 navrhovatelky E. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití pozemků st. p.č. 1782 a st. p.č. 1783 oba 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu 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. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
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, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 110 navrhovatelky E. K., Čelákovice, kterým navrhla 
změnu využití pozemků st. p.č. 1782 a st. p.č. 1783 oba 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 

8.6 VARIANTA VYHOVUJE 
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, že vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 111 navrhovatele P. B., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků st. p.č. 1781, st. p.č. 1782 a st. 
p.č. 1783 všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního 
využití pro průmyslovou výrobu 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. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
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, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 111 navrhovatele P. B., Čelákovice, kterým navrhl 
změnu využití pozemků st. p.č. 1781, st. p.č. 1782 a st. p.č. 1783 
všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu na využití pro bydlení. 

8.7 VARIANTA VYHOVUJE 
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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, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 112 navrhovatelů V. I., Čelákovice, M. I., Čelákovice, H. N. 
Čelákovice a Z. N., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití pozemku 
p.č. 1753/1 v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice z původního využití pro 
komunikaci v ploše pro bydlení 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. 

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, že nevyhovuje návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 112 navrhovatelů V. I., 
Čelákovice, M. I., Čelákovice, H. N. Čelákovice a Z. N., Čelákovice, 
kterým navrhli změnu využití pozemku p.č. 1753/1 v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice z původního využití pro komunikaci v ploše pro 
bydlení na využití pro bydlení. 

 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Z důvodu skončení mandátu předchozího Zastupitelstva města je nutné znovu určit 
zastupitele pro pořízení územního plánu Čelákovic.  
Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány návrhy na pořízení změny 
stávajícího Územního plánu sídelního útvaru (dále jen „návrh“). K datu 27. 11. 2014 
bylo předloženo celkem 6 návrhů. 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. 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 20/2013/6.2.24 ze dne 24. 4. 2013 ze dne 
nevyhovělo návrhu navrhovatele P. S., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití 
pozemků sousedících s pozemky navrhovatelů z žádostí č. 107-111 – viz zákres 
návrhů, který je přílohou tohoto podkladu. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE 
 
Zpracovatel na základě stanoviska pořizovatele doporučuje schválit usnesení č. 8.1, 
dále usnesení č. 8.2 ve variantě nevyhovuje, 8.3 ve variantě nevyhovuje, 8.4 
ve variantě nevyhovuje, 8.5 ve variantě nevyhovuje, 8.6 ve variantě nevyhovuje a 8.7 
ve variantě vyhovuje. 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo, 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Paragraf 3635 – Územní plánování, položka 6119 – Nákup nehmotného majetku  
 
 
LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
VZTAH KE STRATEGICKÉMU PLÁNU 
 
Klíčová oblast 8 Vzhled města a bydlení; 
Podoblast 8.1 Územní plánování; 
Specifický cíl 8.1.1 Zpracovat nový Územní plán odpovídající předpokládanému 

počtu obyvatel do r. 2030 (cca 16 tis.) a respektující a naplňující 
cíle stanovené ve Strategickém plánu. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
Soupis návrhů včetně stanoviska pořizovatele 
Zákres návrhů  
Harmonogram zpracování ÚP 
 

 

 

 
Podkladový materiál revidoval/a 

 
……………………………………………… 
 

 


