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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
12. 5. 2021 od 18.00 hodin 

 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Pí F. – jaká je představa o využití nové cyklověže, která má být vybudována v Jiřině? 
Místostarosta I – vnímali jsme požadavky občanů, kteří využívají cyklostojany, kde je stále obsazeno, a je 
velký nedostatek míst. Lokalita „Jiřiny“ a „Zadráhy“ je více rozlehlá, tvořena rodinnými domky, a domníváme 
se, že cyklověž u této zastávky bude daleko více využívána než cyklověž u žel. stanice Čelákovice, kde je 
okolní prostor hodně tvořen sídlištní zástavbou. Významný důvod je i to, že výstavbu cyklověže jak u žel. 
stanice, tak u žel. zastávky nefinancuje město Čelákovice ze svého rozpočtu, ale je financovaná 
prostřednictvím Správy železnic a jejich finančních prostředků. Diskutovali jsme s firmou, která cyklověže 
vyrábí i o nějaké méně kapacitní cyklověži, nicméně oni mají jeden typ pro 118 jízdních kol, a tato cyklověž 
bude u žel. zastávky v Jiřině umístěna. Zároveň to vychází také z doporučení, které je součástí Koncepce 
mobility města Čelákovice, kterou zastupitelstvo projednávalo na svém prosincovém zasedání ZM. 
Pí F. – domnívá se, že cyklověž nebude využitá a obyvatelé budou preferovat cyklostojany, nějaké kryté, 
šikovnější, než tam jsou nyní, už pro jejich rychlejší obsluhu. 
Místostarosta I – poznamenal, že bylo natočeno krátké instruktážní video k uložení kola do cyklověže 
a že úložní doba se vším všudy trvá asi 25 sekund. Než zapnete zámek u kola, tak to trvá podobně dlouho. 
A to je i důvod, že tato cyklověž v Jiřině bude de facto v metrové vzdálenosti od nástupiště. Je to jeden 
z důvodu, proč se mění poloha podchodu, a i se prodlužuje nástupiště. Cyklověž bude bezprostředně 
u vyústění podchodu a u vstupu na nástupiště. Docházková vzdálenost už kratší ani nemůže být. 
Pí F. – nešlo by k té cyklověži přidat ještě normální, klasický cyklostojan, krytý stříškou, šikovnější konstrukce, 
než je tam nyní.  
Místostarosta I – našim cílem bude naučit lidi ukládat kola do cyklověže. Je to bezpečnější. 
Pí F. – lidé In-Karty nemají, nejsou k tomu tlačeni. Všichni máme „lítačky“ a není důvod, proč bychom si 
pořizovali In Kart“ a tudíž bychom museli za cyklověž platit. 
Místostarosta I – to je ale volba každého cestujícího. Může být námět integrovat do „Lítačky“ pro podporu 
cyklistické dopravy a i na „Lítačku“ to udělat bezplatné. Trend výstavby cyklověží bude, zejména v PID, 
přibývat. 
 
 
Pí P. – za obyvatele ulice Jana Zacha – kdy a kde bude nový územní plán představen a projednán? 
Místostarosta I – vysvětlil, že z důvodu ukončení spolupráce s původní zpracovatelkou ÚP Ing. arch. Fikarovou 
v loňském roce, byla následně uzavřena smlouva s Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, nicméně po jednom 
měsíci se ukázalo, že nemůže pokračovat ve zpracování ÚP, protože byla v r. 2013  náhradnicí Komise pro 
posuzování urbanistické soutěže o návrh ÚP, a pokud by zůstala součástí zpracování Česká komora 
architektů, prostřednictvím druhého místopředsedy, jí oznámila, že by jí odebrali licenci na zpracování ÚP, 
a museli jsme spolupráci ukončit. Od března je uzavřena smlouva o zpracování ÚP s panem Eduardem 
Žaludou. Nyní má dva měsíce na to, aby všechny podklady, které byly Ing. arch. Fikarovou předány v tištěné 
i el. Podobě, si dal do své podoby, a zároveň musí zapracovat aktualizaci tzv. územně-analytických podkladů 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs n./L. – St. Boleslav, které prošly aktualizací v r. 2020. 
To samozřejmě nebylo reflektováno ani v tom předchozím zpracování, ani to nebylo součástí veřejného 
projednání, které se uskutečnilo v lednu 2019.  
Předpokládáme, že v druhé polovině května 2021 proběhne jednání mezi městem, zpracovatelem, 
p. Eduardem Žaludou, a výkonným pořizovatelem, kterým je spol. Prisvich, s. r. o., kde si jasně stanovíme 
další harmonogram postupů prací. Ta smlouva počítá s tím, že na dokončení ÚP je zhruba potřeba 350 dnů.  
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Je to tedy přibližně před koncem volebního období – a to je nejoptimističtější varianta a určitě se to nestihne 
projednávat v roce 2022. V r. 2021 budeme rádi, pokud se nám podaří uskutečnit tzv. opakované veřejné 
projednání.  Na základě návrhů ÚP, který byl projednáván v lednu 2019 v rámci veřejného projednání ÚP v KD 
Čelákovice, bylo předáno 242 námitek, připomínek a stanovisek. „Námitky“ jsou vlastníci pozemků, 
„připomínky“ jsou všichni a „stanoviska“ jsou dotčené orgány, a tyto se musí vypořádat s nějakým 
doporučením. A protože jich je velké množství a ten návrh ÚP, který byl pro veřejné projednání určen, dozná 
významných změn, musí proběhnout opakované veřejné projednání. Aby ten proces někdy skončil, tak 
u veřejného opakovaného projednání už se budeme věnovat jen těm věcem, které zazněly na veřejném 
projednání v r. 2019. Není možné tam neustále přidávat další a další věci. Pak následuje lhůta na zapracování, 
de facto dokončení všech těch prací. Je tam ještě jeden moment, který nevíme, jak dopadne, zda si Krajský 
úřad Středočeského kraje vyžádá i upravenou verzi tzv. SEA. Tzn. Dopady hodnocení strategie návrhu ÚP 
na udržitelný rozvoj území a životního prostředí. My máme SEU povinnou, máme ji zpracovanou, ale tím, 
že těch připomínek, námitek a stanovisek je hodně, je možné, že bude muset být SEA také upravována. 
Až toto doběhne, bude návrh ÚP předložen zastupitelstvu města k projednání, schválení, vydání 
a prostřednictvím opatření obecné povahy bude moci začít platit. Skromný odhad je, že to bude, pokud vše 
dobře půjde, na začátku roku 2023. Dnes budeme projednávána 6. změnu současného, platného ÚP sídelního 
útvaru Čelákovice, který je platný již 27 let, takže změnu potřebuje. Tato změna se týká oblasti zastávky Jiřina 
a silničního obchvatu města v lokalitě Šibeňák.  
Pí P. – ke změně č. 6 – v dubnu jsem ji marně hledala, čeho se týká, na webu. Něco bylo popsáno ve 
Zpravodaji města Čelákovice, a bylo to tam tak spojené, že nám to nedávalo logiku „stavba Jiřina“ a zároveň 
„obchvat“.  Předpokládám, že ten obchvat nebude nic jiného, než jsme slyšeli při projednávání v r. 2019? 
Místostarosta I – k této změně jsme dospěli v souvislosti s optimalizací železniční trati. Zastávka „Jiřina“ je 
jedna lokalita, tzn. vymezení prostoru pro vybudování parkoviště, prostoru pro cyklověž, posunu podchodu, 
aby to bylo provázané. Tyto investice už jsou součástí realizované stavby, tzn. to bude financovat Správa 
železnic. Druhá lokalita je „vrch Šibeňák“, kde je před spuštěním aktuálně Správa železnic, už soutěží 
zhotovitele stavby Optimalizace traťového úseku Mstětice, včetně Čelákovice (mimo), což je přeložka trati. 
Nám se podařilo vyjednat zrušení žel. přejezdů a jejich nahrazení silničním přemostěním. 
Tou 6. změnou reagujeme na nutné napojení silnice III. třídy, dnes spojující Čelákovice se Zálužím na napojení 
silničního obchvatu se silnicí III. třídy do Záluží a do budoucna obchvat „Cihelny“ a napojení na dálnici D11. 
Což jsou další investice vyvolané plánovanou výstavbou terminálu vysokorychlostní trati Praha-východ. 
Pí P. – ovlivní to ÚP, který nám byl představen v r. 2019? 
Místostarosta I – je to tam. Pouze se mění funkční využití ploch. 
Pí P. – pro nás, kteří bydlíme za dráhou, to vyústění u benzínky zůstává stejné, to platí? 
Místostarosta I – ano, vše zůstává: průchod „krátkou Linvou“ a vyústění u čerpací stanice platí. 
 
Pí P. – na prosincovém ZM byla panem starostou představena nová možnost průjezdní silnice mezi ulicí 
Rooseveltova a Mochovská – někde kde jsou pozemky za hřbitovem. Je to reálně? V jakém je to stavu? Dalo 
by se to realizovat jako napojení na výstup u benziny, toho kruháku, co tam bude nebo jestli to je nereálný 
plán? 
Starosta – jednal jsem se zástupcem jednoho vlastníka pozemku a zemědělského družstva, které na těch 
polích hospodaří a diskutovali jsme o tom, který úsek by byl ideální vést tuto propojku mezi Mochovskou 
a Rooseveltovou. Na základě diskuse přišlo jako nejvhodnější řešení, které musíme v rámci projednávání 
nového ÚP probrat, jestli je to možné nebo ne, a to napojení z Mochovské téměř na konci, jak jde svah dolů 
směrem k Šusce, tam by byla křižovatka směrem k hnojnému platu, které je dnes u pískovny. Tam se napojila 
na komunikaci, co vede podél pískovny na sedlčanskou křižovatku, kde by mohl vzniknout kruhový objezd. 
Pí P. – ta by byla určena pro nákladní dopravu nebo pro kohokoliv? 
Starosta – byla by to silnice III. třídy, krajská silnice. Důležité je, aby tato spojka odvedla všechny ty, co přijedou 
z obchvatu a budou to chtít zkrátit směrem na Sedlčánky, Císařskou Kuchyni a Přerov nad Labem. A na ulici 
Jana Zacha by zůstali „Jiřiňáci“. 
Pí P. – nyní je v ul. Jana Zacha zátěž 3,5 t a pravděpodobně tato značka s ukončením prací na železnici zmizí. 
Nešla by odvést nákladní doprava na Vámi navrhované propojení komunikací Mochovská a Rooseveltova a 
ul. Jana Zacha by byla pouze pro dopravní obslužnost a měla zákaz pro auta nad 3,5 t?  
 
Starosta – samozřejmě že se počítalo pro tuto komunikaci s nákladní dopravou. Aktuálně projednáváme 
zachování rychlosti 30 km/hod. MP provádí kontroly a měření. Co se týká nákladní dopravy, je to hodně 
na posouzení Krajské policie dopravního inspektorátu. Než se umístí jakákoliv značka zákazu, musí stanovit, 
posoudit, kudy to nákladní vozidlo do té oblasti se může dostat. 
Diskutujeme o náhradních dopravních trasách, aby dopravní obslužnost byla zachována. 
Pí P. – bylo by to v souvislosti s ÚP nebo by to šlo mimo? Myslím tím tu cestu do těch polí. 
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Starosta – ta cesta do polí má souvislost s ÚP, protože dnes v ÚP není. 
Pí P. – bude v ÚP po těch připomínkách? 
Starosta – udělám maximum pro to, aby ta komunikace v ÚP byla. 
Pí P. – doporučení zpracovatele dopravní studie: město by mělo mluvit s vedením firem, aby si tam 
nezkracovali cestu. Neumím si to v praxi moc dobře představit. Je to vůbec možné? Máte vůbec nějaké páky 
na majitele firem, kteří tam jezdí? Jezdí tam traktory z místních farem, jezdí tam obrovské nákladní vozy 
do Fermaty, a. s., spousta nákladních vozů jezdí do Kovohutí. Když to bylo výsledkem „doporučení“, jestli je 
to vůbec reálné, aby vás někdo poslechl?  
 
Starosta – primárně to je o dohodě, není to o nátlakovém řešení. Firmu nezajímá, který kamion to přiveze, 
to je záležitost spediční firmy, a na to nemá místní firma až takový vliv. My můžeme nastavit určitá dopravní 
značení po dohodě s danou firmou, jako je např. v ul. Zárubova, kde je průjezd zakázán, ale je to samozřejmě 
i o té sankci. Tzn. Městská policie má za úkol, když monitoruje tento prostor, aby tam skutečně projela, a když 
tam projede kamion, aby ho zároveň pokutovala. 
Pí P. – farmářské stroje můžou jezdit kolem Cucovny, přesto stále jezdí přes ul. Jana Zacha. Jednali jste 
i se zástupci místních farmářských firem? 
Starosta – se zástupci těchto firem diskutujeme stále na různá témata – pozemkové záležitosti, špinavé 
komunikace od zemědělských strojů atd. V tomto případě je to však stále o člověku, který ten vůz řídí. 
Pí P. – mysleli jsme, že uzavírka mostů bude do prosince 2021, a ředitel TS nám sdělil, že to bude uzavřené 
ještě v roce 2022. Do kdy teda ta objížďka a uzavírka bude?  
Starosta – „Zachovka“ je do konce roku 2021, ale celá stavba železnice je až do konce června 2022. 
Místostarosta I – schválená je do 15. 12. 2021, ale reálně, pokud vše půjde dobře, by to mělo trvat 
do 3. 12. 2021. 
Starosta – doplnil, někdy na konci září 2021 má být dokončena kolej směrem do „Jiřiny“ a do „Zadráhy“ a pak 
se bude dělat na té druhé koleji a je možné, že „Zachovkou“ ještě nějaké stavební auto projede, ale nemělo 
by to být už tak dramatické. 
Pí P. – budeme moci od června nebo od července již z Jiřiny chodit na pravou kolej? 
Místostarosta I – minimálně do konce srpna budou na této pravé koleji pracovat. Takže nejdříve v září. 
Starosta – oficiální termín druhé koleje je 20. 9. 2021. 
 
Pí K. – jsem také z ulice Jana Zacha. Podávali jsme připomínky, že by případně naše ulice měla sloužit jako 
součást napojení z toho obchvatu. Kdy budou tyto připomínky projednány? Jestli už projektant, který 
na tom bude pracovat na dokončení návrhu, jestli ty připomínky vezme v úvahu, resp. jestli je možné je vzít 
v úvahu? 
Místostarosta I. – Všechny námitky, připomínky a stanoviska jsou vypořádávány postupně. Některé jsou 
i protichůdné, záleží na tom, kdo je podává. Budou součástí veřejného opakovaného projednávání ÚP, kde 
bude zřejmé, komu bylo vyhověno a kterým ne, a jak budou zapracovány do finální verze návrhu ÚP. Pokud 
se tam podaří zahrnout tu komunikaci od lokality „Bílý vrch“ ke hnojnému platu, tak bude moci být těmto 
připomínkám vyhověno.  
 
Pí B. – jsem také z ulice Jana Zacha. Málokdo dodržuje rychlost 30 km/hod. a jezdí tam často auta nad 3,5 
tuny. Chtěli bychom požádat o častější kontroly rychlosti vozidel městskou policií a navrhujeme, aby to bylo 
ráno mezi 8.00 a 10.00 hod. a odpoledne mezi 16.30 a 19.30 hod., a přestupky pokutovat. 
Starosta – městská policie má v popisu práce tam jezdit a rychlost měřit. Váš požadavek předáme řediteli MP. 
 
Bc. P. – v souvislosti se stavbou sítí v „Kolonce“ se bude dělat nová přeložka el. sítě? Nevíme, zda to není jen 
dezinformace, ale ta pokládka el. vedení neproběhla přesně v souladu s projektovou dokumentací, 
a bude se to muset přeložit, aby se tam všechny ty sítě vešly. 
Starosta – neumím odpovědět, ale projekt „kanalizace a vodovod“ má stavební povolení a v rámci tohoto 
stavebního povolení muselo být i stanovisko od ČEZ Distribuce, a. s., které vlastní tuto el. síť nebo tyto kabely 
a museli se k projektu vyjadřovat. Takže to musí být v souladu s tou elektrikou. Pokud by to někde bylo 
v nesouladu nebo v kolizi, tak ČEZ Distribuce, a. s, ty přeložky chce. Opravdu nevíme, ale zjistíme. Neznám 
projekt dopodrobna.  
Požádal o zaslání dotazu e-mailem. 
 
Bc. P. – požádala ředitele TS o úpravu povrchu v ul. Křižíkova – křižovatka ulic mezi domy č. p. 298 a 299, 
vysypáním štěrkem. Bylo by možné nějaký štěrk, povrch navézt? 
Starosta – o této situaci jsem s ředitelem TS jednal. Budeme mít k dispozici obrus z komunikací a ten by byl 
vhodnější nežli štěrk. Nechám na dohodě Vás s ředitelem TS, jestli štěrk nebo obrus. 
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Bc. P. – nechystá se výhledově nějaká úprava, např. v podobě zpomalovacích pruhů, na silnici před 
Kovohutěmi? Je tam špatně vidět, chodí tam děti do školy a začíná to být nebezpečné. Po komunikaci se jezdi 
vcelku rychle. 
Starosta – jak znám názor Dopravního inspektorátu, tak tím, že je tam nákladní doprava do areálu, tak tam 
určitě zpomalovací pruh nepovolí. Asi bude lepší varianta požádat městkou policii, aby tam občas změřila 
rychlost. Nutno požádat i Dopravní inspektorát o povolení měření v Křižíkově ulici a případně nechám 
zkontrolovat zvýraznění přechodu pro chodce, který tam je. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 12. 5. 2021 


