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       V Čelákovicích dne 11. 2. 2015 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Jan Baran, tajemník 
vedoucí OIT 

 vedoucí  OŠIK 

 
 

 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 2. 2015 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Návrh změn názvů ulic a stanovení uličních čar  
 
 
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  
§ 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.  
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Účinnost uvedených změn byla stanovena na 1. 10. 2015 tak, aby v době kdy si lidé, 
kterých se akce týká, půjdou udělat změnu dokladů, stihli pracovníci MěÚ Čelákovice 
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 
zdravotnické záchranné služby.  
 

Seznam dotčených ulic s uvedením počtu obyvatel, kterých se týká 
změna, výsledky ankety a návrh nových názvů ulic je uveden v příloze a).  
 

Vedení města ve spolupráci s předsedou Osadního výboru Sedlčánky Petrem 
Kabátem uspořádalo setkání s občany v Sedlčánkách dne 12. ledna 2015. Setkání 
s občany v Záluží bylo uspořádáno ve spolupráci s předsedou Osadního výboru 
Záluží dne 15. ledna 2015. Tímto bylo naplněno usnesení Zastupitelstva města 
Čelákovic č. 3.1 ze dne 10. prosince 2014. Následně probíhala ve dnech 16. – 23. 
Ledna 2015 anketní šetření, během kterého bylo odevzdáno celkem 45 anketních 
lístků se 104 hlasy. 
 
 Změna názvů ulic se týká i 62 podnikatelských subjektů (právnické osoby i 
podnikající fyzické osoby) v měněných ulicích. 
 
 V návaznosti na změny názvů ulic (účinné od 1. 10. 2015) a nové stanovení 
vybraných uličních čar (účinné od 1. 4. 2015) připravuje město Čelákovice aktualizaci 
obecně závazných vyhlášek a nařízení, aktualizaci MIOS, přípravu map apod. 
 
Stanovení uličních čar 
 

ad usnesení 2.2.1a) 
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. 
 
ad usnesení 2.2.1b) 
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 tiskový výstup z katastru nemovitostí 1b. 
Z důvodu nápravy je potřeba odstranit duplicitu v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace). 
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Vchod do prodejny je z ulice Stankovského. V ulici Stankovského je vedena i budova 
č.p. 1650 (Městský úřad Čelákovice, Česká pošta, Česká spořitelna, atd.), která je 
naproti této stavbě, viz katastrální mapa 1b. 
 
ad usnesení 2.2.1c) 
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 (11 osob s trvalým pobytem) je vedeno v ISÚI v ul. Kostelní a č.p. 462 (11 
osob s trvalým pobytem) v ul. Na Hrádku, viz katastrální mapa 1c a tiskové výstupy 
z katastru nemovitostí 1c. 
Pro nápravu je 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 2.2.1d) 
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 2.2.1e) 
Při kontrole uličních čar a č.p., byla zjištěna nesrovnalost u č.p. 269, které je 
přiřazeno k ul. Svatopluka Čecha (viz tiskový výstup z katastru nemovitostí 1e).  
Č.p. 1213 (ul. S. K. Neumanna, 6 osob s trvalým pobytem) a č.p. 269 (ul. Svatopluka 
Čecha, 
2 osoby s trvalým pobytem) mají zanesené definiční body z nepojmenované části 
ulice. 
Pro nápravu je potřeba překreslit uliční čáru ul. S. K. Neumanna až ke křižovatce 
s ul. Svatopluka Čecha a přeřadit č.p. 269 k ul. S. K. Neumanna, z které má hlavní 
vstup do budovy.  
 
ad usnesení 2.2.2a) 
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 tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 2a. 
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 k 
ulici Sedláčkova, viz katastrální mapa 2a. 
 
ad usnesení 2.2.2b) 
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 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) k ulici Ruská, viz katastrální mapa 2b. 
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ad usnesení 2.2.2c) 
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 2.2.3a) 
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 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 2.2.3b) 
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 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 Ke Křížku, viz 
katastrální mapa 3b. 
 
ad usnesení 2.2.3c) 
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 tiskový výstup z katastru nemovitostí 3c. 
Pro nápravu je potřeba přeřadit č.ev. 126 v systému Základního registru ISÚI 
(Informační systém územní identifikace) z ulice V Zátiší do ulice Na Hrázi, viz 
katastrální mapa 3c, z které je vstup k adresnímu místu. 
 
ad usnesení 2.2.3d) 
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 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 2.2.3e) 
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 tiskový výstup z katastru 
nemovitostí 3e. 
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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 2.2.3f) 
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 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 
 
Zpracovatelé doporučují schválit všechna výše uvedená usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Žádný 
 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Odstranění duplicitních názvů ulic 
 

2.1. 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 Sokolovská (k.ú. Čelákovice), U Přívozu na U Labe (k.ú. 
Čelákovice), Dělnická na Zábranská (k.ú. Sedlčánky), Družstevní 
na Na Hrázi (k.ú. Sedlčánky), Jiřinská na Ke Křížku (k.ú. Sedlčánky), 
Husova na Na Vošverku (k.ú. Sedlčánky), Jiráskova na Průběžná (k.ú. 
Sedlčánky), Mochovská na U Dubu (k.ú. Sedlčánky), V Zátiší na Na 
Plácku (k.ú. Sedlčánky), U Hřiště na U Tratě (U Trati) (k.ú. Záluží), 
s účinností od 1. 10. 2015.    
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Změny vedení uličních čar 

 

usnesení 2.2.1a) 

Zastupitelstvo města 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. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.1b) 

Zastupitelstvo města 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. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.1c) 

Zastupitelstvo města 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. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.1d) 

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, změnu ulice u č.p. 1685 z ul. Spojovací na ul. 
Toušeňská, s účinností od 1. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.1e) 

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, změnu ulice u č.p. 269 z ul. Svatopluka Čecha 
na ul. S. K. Neumanna, s účinností od 1. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.2a) 

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, 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. 4. 2015.    
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usnesení  2.2.2b) 

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, změnu ulice u č.p. 656 z ul. U Přívozu na ul. 
Ruská, s účinností od 1. 4. 2015.    

 

 

usnesení  2.2.2c) 

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, 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. 4. 
2015.    

 

usnesení  2.2.3a) 

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, změnu ulice u č.p. 101 z ul. Před Labem na ul. 
Ferlesova, s účinností od 1. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.3b) 

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, změnu ulice u č.p. 130 z ul. Družstevní na ul. 
Na Hrázi, s účinností od 1. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.3c) 

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, změnu ulice u č.ev. 126 z ul. V Zátiší na ul. Na 
Hrázi, s účinností od 1. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.3d) 

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, změnu ulice u č.ev. 136 z ul. Před Labem na 
ul. U Přívozu, s účinností od 1. 4. 2015.    
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usnesení  2.2.3e) 

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, změnu ulice u č.ev. 154 z ul. Před Labem na 
ul. U Přívozu, s účinností od 1. 4. 2015.    

 

usnesení  2.2.3f) 

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, změnu ulice u č.ev. 156 z ul. Za Labem na ul. 
Před Labem, s účinností od 1. 4. 2015.    

 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Příloha:  

a) tabulka duplicitních názvů ulic s výsledky ankety a návrhy nových názvů 
b) 1x příloha č. 1 – katastrální mapa č. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 
c) 1x katastrální mapa 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 
d) 1x tiskový výstup z katastru nemovitostí 1a, 1b, 1c, 1d, 1e 
e) 1x příloha č. 2 – katastrální mapa č. 2a, 2b, 2c 
f) 1x katastrální mapa 2a, 2b, 2c 
g) 1x tiskový výstup z katastru nemovitostí 2a, 2b, 2c 
h) 1x příloha č. 3 – katastrální mapa č. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 
i) 1x katastrální mapa 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 
j) 1x tiskový výstup z katastru nemovitostí 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f 

 

 

 

 

 
Podkladový materiál revidoval/a 

 
……………………………………………… 

 vedoucí OSTA 
 



Příloha a) 

Odstranění duplicitních názvů ulic – výsledky ankety a návrh nových názvů ulic 

 
Současný 

název ulice 

Místo Počet 

obyvatel 

Místo 

 

Počet 

obyvatel 

Změna 

názvu 

Navržený název 

kulturní komise 

Navržený název 

osadní výbor 

Výsledky ankety Rozhodnutí o novém 

názvu ulice 

NOVÝ NÁZEV 

OD 1. 10. 2015 

Dělnická Čelákovice 71 Sedlčánky 51 (42) Sedlčánky Zábranská Zábranská Zábranská – 7 hl. 

Slunečná – 4 hl. 

Císařská – 1 hl. 

Dle kulturní komise  

i osadního výboru 

ZÁBRANSKÁ 

(Sedlčánky) 

Družstevní Čelákovice 107 Sedlčánky 13 (11) Sedlčánky Zemědělská Arazimova Zemědělská – 3 hl. 

Arazimova – 2 hl. 

Na Hrázi – 6 hl. 

Dle hlasování občanů NA HRÁZI 

(Sedlčánky) 

Husova Čelákovice 61 Sedlčánky 51 (36) Sedlčánky K Nouzovu Na Vošverku K Nouzovu – 0 hl. 

Na Vošverku – 17 hl. 

K Tůním – 3 hl. 

K Palouku – 1 hl.  

Dle osadního výboru NA VOŠVERKU 

(Sedlčánky) 

Jiráskova Čelákovice 45 Sedlčánky 28 (22) Sedlčánky Průběžná Soukupova Průběžná – 14 hl. 

Soukupova – 1 hl. 

Havlova – 7 hl. 

Dle kulturní komise PRŮBĚŽNÁ 

(Sedlčánky) 

Jiřinská Čelákovice 40 Sedlčánky 20 (16) Sedlčánky K Božím mukám Ke Křížku  K Božím mukám – 1 hl. 

Ke Křížku – 11 hl.  

Dr. Černého – 1 hl.  

K Jiřině – 2 hl. 

Dle osadního výboru KE KŘÍŽKU 

(Sedlčánky) 

Mochovská Čelákovice 90 Císařská 

Kuchyně 

15 (11) Sedlčánky K Říčáku U Dubu  K Říčáku – 0 hl. 

U Dubu – 5 hl. 

Dle osadního výboru U DUBU 

(Sedlčánky)  

Mstětická Čelákovice 1 (1) Záluží 35 Čelákovice Zelenečská ---  Bez ankety Dle kulturní komise SOKOLOVSKÁ 

(Čelákovice) 

U Hřiště Čelákovice 49 Záluží 18 (15) Záluží U Tratě Bez návrhu 

 

U Tratě – 15 hl. Dle kulturní komise U TRATĚ 

(U TRATI) 

(Záluží) 

U Přívozu Čelákovice 5 (5) Sedlčánky 11 Čelákovice U Labe ---  Bez ankety Dle kulturní komise U LABE  

(Čelákovice) 

V Zátiší Čelákovice 51 Sedlčánky 13 (13) Sedlčánky Na Plácku Na Plácku Na Plácku – 11 hl. Dle kulturní komise i 

osadního výboru 
NA PLÁCKU 

(Sedlčánky) 

 

Na základě doporučení zastupitelky města PhDr. Zdeňky Tiché byl požádán o odborné stanovisko k nově navrhovaným názvům ulic vedoucí oddělení 

onomastiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., PhDr. M. H., Ph.D. K datu zpracování podkladového materiálu (12. 2. 2015) nebylo zatím jeho stanovisko 

k dispozici. 

Počty obyvatel jsou aktualizovány k 10. 2. 2015. 

 

() – počet osob s OP 
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