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8. 

 

 

       V Čelákovicích dne 11. 2. 2015 

 

 

 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 

……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 

……………………………………………… 

 referent odboru rozvoje města 

 

 

 

MATERIÁL Č. 8. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  

Č. 3/2015 DNE 25. 2. 2015 

 

 

Souhrnná informace k projednávání Územního plánu Čelákovic 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený v roce 1994. 

Následně byly projednány tři jeho změny, a to v roce 2004 a dvakrát v roce 2009. 

Podle platného stavebního zákona je nutné provést úpravy a doplnění zastaralých 

územních plánů podle aktuální právní normy nejpozději do roku 2020. ZM proto 

rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Ing. Petr Studnička byl určen 

zastupitelem pro pořízení územního plánu. 

Pořizovatelem územního plánu je příslušný obecní úřad, který pořizuje územně 

plánovací dokumentaci. Územně plánovací činnost vykonává prostřednictvím 

úředníka (MěÚ Čelákovice nedisponuje takovýmto zaměstnancem) nebo jiné fyzické 

osoby, kteří splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti (dále 

jen „Výkonný pořizovatel“). Výkonným pořizovatelem, tedy osobou odborně 

způsobilou v územním plánování, je společnost PRISVICH, s.r.o., Davle. Výkonný 

pořizovatel byl vybrán na základě zadávacího řízení, které proběhlo v roce 2012.  

Zpracovatelem územního plánu je architekt s autorizací v oboru urbanismus. 

Zpracovatelem Územního plánu Čelákovic (dále též „ÚP“) byla na základě ideové 

urbanistické soutěže o návrh probíhající v roce 2013 vybrána Ing. arch. J. F., Ústí 

nad Labem. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Postup pořízení nového územního plánu je přehledně shrnut v příloze č. 1 tohoto 

materiálu. 

Průběh pořízení 

Odbor rozvoje města průběžně shromažďuje návrhy na pořízení územního plánu, 

respektive jeho změny a předkládá je k rozhodnutí Zastupitelstvu města. 

V rámci plnění smlouvy o dílo na zpracování nového Územního plánu Čelákovic již 

byly zpracovány a předány „Doplňující průzkumy a rozbory - podklad pro zpracování 

územního plánu Čelákovic“ (dále jen „DPaR“). Tyto byly připomínkovány výkonným 

pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem a odborem rozvoje města. 

V rámci zpracování DPaR byly shrnuty požadavky nadřazené územně plánovací 

dokumentace, tedy Politiky územního rozvoje České republiky, Zásad územního 

rozvoje Středočeského kraje, Územně analytických podkladů pro obvod ORP 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav (dále jen „nadřazená ÚPD“) a požadavky 

vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Na základě upravených DPaR byl 

výkonným pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracován „Návrh 

zadání ÚP Čelákovic k projednání“. Do návrhu zadání byly zapracovány požadavky 

nadřazené ÚPD, požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů a podněty 

města schválené usnesením ZM č. 20/2013/6.5 ze dne 24. 4. 2013. Přílohu návrhu 

zadání tvoří též souhrn všech usnesení ZM přijatých v rámci projednání jednotlivých 

návrhů na pořízení ÚP, respektive jeho změny. Po projednání návrhu zadání 

s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a každým, kdo v rámci 

projednání uplatní písemné připomínky, bude návrh zadání Územního plánu 

Čelákovic předložen ke schválení Zastupitelstvu města.  
 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

 

Bez doporučení. 

 

VZTAH K ROZPOČTU 

 

Bez vztahu k rozpočtu. 

 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

 

Usnesení ZM č. 17/2012/5.2 ze dne 31. 10. 2012 – rozhodnutí o pořízení ÚP 

Usnesení ZM č. 2/2014/8.1 ze dne 10. 12. 2014 – určený zastupitel 

 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 3 z 3 
 

8. 

NÁVRH USNESENÍ 

 

Zastupitelstvo města 

 

8. 

se seznámilo s dosavadním postupem prací při pořízení Územního plánu 

Čelákovic. 

 

PŘÍLOHY 

 

1. Stav projednání nového Územního plánu Čelákovic 

 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 

……………………………………………… 

 vedoucí odboru rozvoje města 

 

……………………………………………… 

- 

 


