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       V Čelákovicích dne 11. 02. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

vedoucí ORM 

 
 
MATERIÁL Č. 3.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 02. 2015 
 
 
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ: SMLOUVA O KOORDINACI POSTUPU PŘI 
REALIZACI STAVEBNÍ AKCE „PŘÍSTAVIŠTĚ ČELÁKOVICE“ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Česká republika - Ředitelství vodních cest (dále jen ŘVC) usiluje o vybudování 
přístaviště v Čelákovicích. Pro tento účel nechalo ŘVC zpracovat dokumentaci pro 
společné územní a stavební řízení. Účel a rozsah přístaviště jsou patrné z článku I 
návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu. 
Výstavba přístaviště ovlivní využití přilehlé břehové plochy vedle stávající lávky. Zde 
se nachází jednak pozemky města (viz. příloha č. 3 - barevné), jednak pozemky tří 
soukromých subjektů.  
ZM Čelákovic se již spoluprací na projektu „Přístaviště Čelákovice“ zabývalo a dne 
24.4.2014 přijalo usnesení č. 28/2014/173. V usnesení konstatovalo, že záměr 
reprezentovaný studií, není v souladu s platným „Územním plánem sídelního útvaru 
města Čelákovice“, ale podnět k zařazení do nového územního plánu již ZM schválilo 
dne 24.4.2013. Úplné znění obou usnesení je v přílohách č. 4 a 5. 
Jelikož ŘVC může investovat pouze do součástí vodní cesty, je třeba navazující 
infrastrukturu zabezpečit městem. V tomto případě se navazující infrastrukturou  
rozumí přívodní vodovodní řad (z ulice U Stabenovky k hranici s pozemkem parc.č. 
1681/8, k.ú. Čelákovice) a městský mobiliář (koše na odpadky, informační tabule, 
lavičky, stojany na kola). Z důvodu nutné koordinace investic ŘVC a Města Čelákovic 
je předkládán tento návrh smlouvy. Ostatní vybavenost, převážně na soukromých 
pozemcích, bude soukromou investicí. 
ŘVC může, v souladu s platným Územním plánem města a na základě příslušného 
povolení, vybudovat mola a přístavní zařízení na pozemcích spravovaných Povodím 
Labe. V souvislosti s tím může město, po vydání stavebního povolení, přivést 
k přístavišti vodovodní řad. Ostatní stavby, které budou přístaviště doplňovat a které 
spočívají na pozemcích určených platným ÚP jako „přírodní nelesní porosty“ 
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(restaurace s veřejnými záchody, sportoviště apod.), mohou být realizovány až 
v souladu s novým Územním plánem, pokud ten tyto stavby umožní.  
Odhad investice města, stanovený projektantem, je:  

- Vodovodní řad 1 060 000,- Kč 
- Mobiliář 200 000,- Kč 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit návrh smlouvy v předloženém znění.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Uzavření smlouvy bude mít přímý vliv na rozpočty města v následujících letech. 
Smlouva předepisuje investice města: městský mobiliář a vodovodní řad v celkových 
odhadovaných nákladech 1 260 tis. Kč včetně DPH.  
Dále se smlouvou Město Čelákovice zavazuje k údržbě stavby dle budoucí smlouvy 
mezi oběma partnery uzavřené před kolaudací stavby. Zde se předpokládá údržba 
majetku ŘVC za úplatu. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM č. 20/2013/6.5 ze dne 24.4.2013. 
ZM č. 28/2014/173 ze dne 24.4.2014. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

3.1.1 schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Smlouvu o koordinaci postupu při realizaci stavební akce „Přístaviště 
Čelákovice“ mezi ČR – Ředitelstvím vodních cest ČR a Městem 
Čelákovice.  

 
PŘÍLOHY 
č. 1 – návrh smlouvy - 2 listy 
č. 2 – grafická prezentace stavby „Přístaviště Čelákovice“ – 4 listy 
č. 3 – grafické vyznačení pozemků města v prostoru přístaviště – 1 list 
č. 4 – usnesení ZM č. 20/2013/6.5 – 1 list 
č. 5 – usnesení ZM č. 28/2014/173 – 1 list 
 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

vedoucí ORM 

 
……………………………………………… 

právnička MěÚ 
 


