
Výměra

 v m2

129/1 22837
882/2 35
882/11 481

∑ 23353

2

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

4112123

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 3 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 124 v k. ú. Sedlčánky 
z původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 4 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 129/1, 882/2, 882/11 
v k. ú. Sedlčánky z původního využití 
– orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 1 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 87 v k. ú. Sedlčánky z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a 
plochy sloužící oddechu na využití 
pro bydlení.

20/2013/6.2.1 24.4.2013

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 2 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 123 v k. ú. Sedlčánky 
z původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a 
přírodní nelesní zeleň na využití pro 
bydlení.

20/2013/6.2.2. 24.4.2013

20/2013/6.2.3 24.4.2013

24.4.201320/2013/6.2.4

Nevyhovuje se!

jak byly uplatněny v souladu se stavebním zákonem a které pořizovatel posoudil podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona a předložil je se svým stanoviskem Zastupitelstvu města Čelákovice k rozhodnutí podle § 46 odst. 3 stavebního zákona

Příloha č. 3                  NÁVRHY NA POŘÍZENÍ ÚP Čelákovic

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 

nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

Bydlení

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou 
infrastrukturu. Další rozšiřování 
zástavby mezi městskými částmi 
Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

S Přirozený rozvoj 
lokality

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny SO - sloužící 
oddechu

627287S1

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dbpravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

4

3381124S

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

Bydlení

3

S2

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

815/1 20143
815/9 160
882/6 9

∑ 20312

127 2928
128 5391

∑ 8319

3

4 8 20/2013/6.2.8

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 6 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 3257/38 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 5 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 815/1, 815/9, 882/6 v 
k. ú. Sedlčánky z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

182743257/38

S

Rozšíření bytových 
možností v oblasti, 
propojení částí Jiřina 
a Sedlčánky.

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny SP - sloužící 
sportu ZN - přírodní 
nelesní porosty

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 8 
navrhovatele Z. K., Sedlčánky, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 127 a 128 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Stavební parcely 24.4.2013Nevyhovuje se!

7 S 147 12934 24.4.201320/2013/6.2.7nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 7 
navrhovatelek Ing. I. K., Praha a O. 
Č., Praha, kterým navrhly změnu 
využití pozemků p. č. 147 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

Nevyhovuje se!

20/2013/6.2.5

24.4.201320/2013/6.2.6

24.4.2013Nevyhovuje se!

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou 
infrastrukturu. Další rozšiřování 
zástavby mezi městskými částmi 
Čelákovice a Sedl-čánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

C

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou 
infrastrukturu. Další rozšiřování 
zástavby mezi městskými částmi 
Čelákovice a Sedl-čánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

6

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

S5
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

120/1 3467
120/2 3845
∑ 7312

5

6

12 24.4.201320/2013/6.2.12nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 12 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, 
kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 154 v k. ú. Sedlčánky 
z původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a 
přírodní nelesní porosty na využití 
pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

12671154S

11 24.4.201320/2013/6.2.11nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 11 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, 
kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 120/1 a 120/2 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníS

129/44S

3239/18Č

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

1426 Stavební parcelyBydlení9

24.4.201320/2013/6.2.10nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 10 
navrhovatelů B. S., Hagenhausen, 
DE a P. Š., Aldorf, DE, kterým 
navrhli změnu využití pozemku p. č. 
3239/18 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

10

24.4.201320/2013/6.2.9nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 9 
navrhovatele Z. K., Sedlčánky, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 129/44 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

2269

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

Stránka 3 z 23



Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

3242/11 2384
3242/13 5283

7667

179 st. 1785Č BydleníVP - průmyslové 
výroby

519

24.4.201320/2013/6.2.16nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 16 
navrhovatele RNDr. J. K., Bratislava, 
SK, kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 3242/11 a 3242/13 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
– orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

24.4.201320/2013/6.2.24nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 17 
navrhovatele P. S., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku st. 1785 v k. ú. Čelákovice 
z původního využití průmyslové 
výroby na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Bydlení je v této 
lokalitě pro svoji polohu velice 
nevhodné. V bezprostřední blízkosti 
je zde železnice a areál průmyslové 
výroby. Případné jiné řešení než na 
plochu průmyslové výroby bude 
řešeno v rámci nového územního 
plánu.

8 16 Č

14

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Návaznost na lokalitu 
„Pod Přerovskou 
cestou II"

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

157 Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou 
infrastrukturu. Další rozšiřování 
zástavby mezi městskými částmi 
Čelákovice a Sedl-čánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Ekonomické 
zhodnocení

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

4753 Bydlení

24.4.201320/2013/6.2.14nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic  č. 14 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, 
kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 122 v k. ú. Sedlčánky 
z původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a 
přírodní nelesní porosty na využití 
pro bydlení.

Nevyhovuje se!

3242/12C 24.4.201320/2013/6.2.15nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic  č. 15 
navrhovatele T. R., Nehvizdy, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
3242/12 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

1252122S

129/48S

Nedoporučuje se! Cást pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Celákovi-ce a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

13 24.4.201320/2013/6.2.13nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic  č. 13 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, 
kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 129/48 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

17852
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1692/235 1492

1692/236 1503
1692/116 289
∑ 3284

3237/1 1373
3239/1 10114
3239/2 163
3239/23 232
∑ 11882

125 1710
162/93 2386
∑ 4096

18 OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

15049 BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

Bydlení 24.4.201320/2013/6.2.18nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 21 
navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice 
a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 125 a 
162/93 v k. ú. Sedlčánky z 
původního využití – orná půda, 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dbpravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

24.4.201320/2013/6.2.19nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 22 
navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice 
a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 162/1 v 
k. ú. Sedlčánky z původního využití – 
orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

162/1S22

19

20 Č

Č

S21

24.4.201320/2013/6.2.17nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 20 
navrhovatelů J. Š., Přerov nad 
Labem a Ing. M. Š., Přerov nad 
Labem, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 3237/1, 3239/1, 
3239/2, 3239/23, 3237/2, 3237/3 a 
3237/4 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – řeky, potoky, 
rybníky a vodní nádrže, orná půda, 
plochy pro pěstování zeleniny a 
přírodní nelesní porosty na využití 
pro bydlení.

Nevyhovuje se!

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro bydlení. Pozemek se nachází v 
záplavovém území řeky Labe a 
navazuje na areál průmyslové 
výroby.

Soukromé 24.4.201320/2013/6.2.25nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 19 
navrhovatele J. K., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 1692/235, 1692/236 a 
1692/116 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – řeky, potoky, 
rybníky a vodní nádrže, sloužící 
sportu a komunikace na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Vhodná lokality, 
řešení vlastního 
nedostatku pozemků 
pro rodinnou výstavbu

BydleníVOP - řeky, potoky, 
rybníky, vodní nádrže 
OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

BydleníVOP - řeky, potoky, 
rybníky, vodní nádrže 
SP - sloužící sportu 
komunikace

14

15

24.4.201320/2013/6.1.3.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 18 
navrhovatelky A. E., Horoušany, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 279 v k. ú. Záluží u 
Čelákovic z původního využití – 
všeobecně obytné a komerce, 
nerušící výroba na využití pro 
bydlení.

Vyhovuje se!Z 27918 Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

BydleníOV - všeobecně 
obytné VN - komerce, 
nerušící výroba a 
sklady

737213

Stránka 5 z 23



Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

3810/24 1577
3810/25 668
3810/26 891
∑ 3136

st. 147 240
st. 148 35
149 664
∑ 939

21

2724

Nedoporučuje se! Pro toto území se 
spíše jeví vhodnější ponechání 
parkové zeleně. Důvodem je také, že 
část pozemků se nachází v 
záplavovém území.

Historicky stavební 
pozemky

BydleníZN - přírodní nelesní 
porosty

24.4.201320/2013/6.2.28nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 28 
navrhovatelky Z. H., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků st. 147 a 148 a p. č. 149 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro přírodní nelesní porosty na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Č2825

24.4.201320/2013/6.1.5.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 27 
navrhovatele VPCH-Kovohutě s.r.o., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p. č. 1354/46 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu a parkoviště na 
využití pro bydlení a občanskou 
vybavenost.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Bezbariérový dům s 
pečovatelskou 
službou

Bydlení / občanská 
vybavenost

Občanská 
vybavenost

IZ - izolační zeleň

VP - průmyslové 
výroby DPO - 
parkoviště

3593

179/9Z

Č

7731

1354/46Č

Skladovací plochy, 
nerušící výroba

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

2522

24.4.201320/2013/6.2.27nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 26 
navrhovatele J. K., Praha 8, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p. č. 
3810/24, 3810/25 a 3810/26 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
izolační zeleň na využití pro 
občanskou vybavenost.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Stavba 
uvedeného záměru se jeví v této 
lokalitě pro svoji polohu velice 
nevhodná. V bezprostřední blízkosti 
prochází železnice a z opačné strany 
silnice II. třídy.

Stavba multifunkční 
budovy

24.4.201320/2013/6.2.26nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 25 
navrhovatele D. L., Praha 4, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
179/9 v k. ú. Záluží u Čelákovic z 
původního využití – orná půda, 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro nerušící výrobu a 
skladovací plochy.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Město 
Čelákovice nemá doposud využity 
maximálně stávající zasta-vitelné 
plochy s tímto funkčním využitím 
vymezené stávajícím územním plán 
sídelního útvaru. Další rozmělňování 
výstavby do různých koutů území je 
nežádoucí.

Soukromý zájem

2319

2623

S24

24.4.201320/2013/6.2.20nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 23 
navrhovatele P. M. H., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 3242/10 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – 
orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!3242/10Č

180807/26 24.4.201320/2013/6.1.4.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 24 
navrhovatele J. M., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 807/26 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití pro 
izolační zeleň na využití pro bydlení.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

V současné době 
nelze využít pozemek 
v mém vlastnictví pro 
parkování a vjezd na 
zahradu z důvodu 
terénních nerovností.

BydleníIZ - izolační zeleň

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou 
infrastrukturu. Další rozšiřování 
zástavby mezi městskými částmi 
Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Vznik nové lokalityBydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

4750
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1686/3 318
 1687/3 629
∑ 947

1688/8 167
1687/9 197
∑ 364

27

28

29 33 24.4.201320/2013/6.1.14vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 33 
navrhovatelky J. B., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1688/8 a 1687/9 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného stavu

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č32

Č

31

24.4.201320/2013/6.1.6vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 32 
navrhovatele F. M., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemku st. 
1457 v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro průmyslovou výrobu na 
využití pro občanskou vybavenost.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Z objektu pro bydlení 
zřídit objekt pro 
obchody, služby, 
provozovny, ubytovna

24.4.201320/2013/6.1.13vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 31 
navrhovatelky L. S., Šestajovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/185 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

Nevyhovuje se!

439st. 1457 Občanská 
vybavenost

VP - průmyslové 
výroby

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

261

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Výstavba chatyRekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

2541692/185Č

162/83S

Č

2926

24.4.201320/2013/6.1.12vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 30 
navrhovatelky L. S., Šestajovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1686/3 a 1687/3 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Výstavba chatyRekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

30

24.4.201320/2013/6.2.21nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 29 
navrhovatelky B. B., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 162/83 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – 
orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru.

Oplocení pozemku a 
sjednocení funkčního 
využití s pozemkem 
parc. č. 162/37

Bydlení
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

3430/146 2376
3430/145 2219
3430/143 2253
∑ 6848

3430/171 3929
3430/170 7082
3430/172 4902
3430/175 4539
3430/176 10043
∑ 30495

33

31

32

Veřejná komunikacekomunikace IZ - 
izolační zeleň OV - 
všeobecně obytné

24.4.201320/2013/6.2.31nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 38 
navrhovatelů A. S., Čelákovice a D. 
S., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 
3430/171, 3430/170, 3430/172, 
3430/175 a 3430/176 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
komunikace, izolační zeleň a 
všeobecně obytné na využití pro 
komunikace.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Problematika 
„veřejné komunikace" není 
předmětem ani otázkou územního 
plánu.

Napojený uvedených 
parcel a naší 
nemovitosti na 
pozemku parc. č. 
3488 na veřejnou 
komunikaci.

Č38

24.4.201320/2013/6.2.30nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 37 
navrhovatelů A. S., Čelákovice a D. 
S., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 
3430/146, 3430/145, 3430/143 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití 
pro průmyslovou výrobu na využití 
pro bydlení nebo izolační zeleň.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Je zapotřebí řešit 
komplexně celou lokalitu a ne 
jednotlivé fragmenty.

Bezprostřední blízkost 
průmyslové zóny od 
našich pozemků

Bydlení nebo zeleň 
oddělující 
průmyslovou zónu

37

24.4.201320/2013/6.2.29nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 36 
navrhovatele F. M., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
42/1 v k. ú. Záluží u Čelákovic z 
původního využití pro izolační zeleň 
na využití pro zachování provozovny 
stavebnin.

Nevyhovuje se!

Č

st. 
1427/19

Č

VP - průmyslové 
výroby

642042/1Z36 Nedoporučuje se! Město 
Čelákovice nemá doposud využity 
maximálně stávající zasta-vitelné 
plochy s tímto funkčním využitím 
vymezené stávajícím územním plán 
sídelního útvaru. Další rozmělňování 
výstavby do různých koutů území je 
nežádoucí. Dále by došlo ke kolizi s 
optimalizací železniční tratě.

Provozovna stavebnin 
je zavedená, má svoji 
pravidelnou klientelu

Zachování 
provozovny stavebnin

IZ - izolační zeleň

Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Poptávka po 
malometrážních 
bytech, restaurace je 
zavedená a má svoji 
pravidelnou klientelu.

Bydlení a zachování 
současné provozovny 
restaurace

DG - garáže 24.4.201320/2013/6.1.7.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 35 
navrhovatele F. M., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemku st. 
1427/19 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro garáže na 
využití pro bydlení a zachování 
současné provozovny restaurace.

Vyhovuje se!

24.4.201320/2013/6.1.1.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 34 
navrhovatelky V. Š., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 3239/17 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – 
orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

24033239/17Č

19035

3430
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1665/18 547
st. 4408 263
∑ 810

st.4/3 3348
st. 4/6 271
st. 4/7 179
4018/2 74
4298 1893
4315 17
4316 87
∑ 5869

3430/145 2219
3430/143 2253

∑ 4472

38 43 Lokalita je pro tento 
účel vhodná, v 
sousedství RD

Bydlení 24.4.201320/2013/6.2.32nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 43 
navrhovatelů Ing. M. S., Praha 3 a 
Ing. J. S., Praha 10, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 
3430/145 a 3430/143 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!

36

Nedoporučuje se! Je zapotřebí řešit 
komplexně celou lokalitu a ne 
jednotlivé fragmenty.

Č

24.4.201320/2013/6.1.16vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 42 
navrhovatelky M. V., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/197 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro dlouhodobou 
rekreaci.

Nevyhovuje se!

1692/178Č

Č Dlouhodobá 
rekreace, rekreační 
objekt

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Bydlení a občanská 
vybavenost

VS - mateřské, 
základní a střední 
školy VM - Městská 
správa OV - 
všeobecně obytné 
DPO - parkoviště

Č40

41

37

24.4.201320/2013/6.1.15vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 41 
navrhovatelů E. D., Čelákovice a I. 
D., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/178 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemek se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Odpovídá 
současnému využití

Dlouhodobá 
rekreace, rekreační 
objekt

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

42 1692/197

Č

24.4.201320/2013/6.1.9.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 40 
navrhovatele Společenství vlastníků 
jednotek domu Náměstí 5. května 
2/12, Čelákovice, kterým navrhl 
změnu využití pozemků st. 4/3, 4/6, 
4/7 a p. č. 4018/2, 4298, 4315 a 
4316 v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro mateřské, základní a 
střední školy, Městskou správu, 
všeobecně obytné a parkoviště na 
využití pro bydlení a občanskou 
vybavenost.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností.

Od počátku vzniku 
společenství slouží 
budova čp. 2/12 
manažerskému 
vzdělání a školícím 
účelům, ubytování 
přechodného i 
dlouhodobého 
charakteru a bydlení. 
Dále pro stravovací a 
restaurační zařízení

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemek se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Odpovídá 
současnému využití

24.4.201320/2013/6.1.8.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 39 
navrhovatelů M. Š., Čelákovice a R. 
Š., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 
1665/18 a st. 4408 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
bydlení se zastavěností 30% na 
využití pro bydlení se zastavěností 
35%.

Vyhovuje se!

35

VP - průmyslové 
výroby

34 39

345

315

Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Stavba dvou 
zahradních domků.

Bydlení se 
zastavěností 
pozemku 35%

OV - všeobecně 
obytné
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

st. 3578/6 63

3578/2 1017
∑ 1080

3810/34 192
3810/7 1615
3810/8 333
3810/9 11

3810/10 212
3810/11 309
3810/12 333
3810/13 331
3810/14 153
3810/15 208
3810/16 307
3810/17 313

 3810/18 304
3810/19 297
3810/20 220

∑ 5138

Č

3301/89Č

4642

43

24.4.201320/2013/6.1.20vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 48 
navrhovatele F. Š., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití p. č. 
3810/34, 3810/7, 3810/8, 3810/9, 
3810/10, 3810/11, 3810/12, 
3810/13, 3810/14, 3810/15, 
3810/16, 3810/17, 3810/18, 3810/19 
a 3810/20 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro izolační zeleň 
na využití pro zahrádky a rekreaci.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města již není vhodné rozšiřovat 
plochy pro další zahrádky, ty jsou na 
sousedních pozemcích.

24.4.201320/2013/6.2.33nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 47 
navrhovatele V. H., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 3301/89 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
komerci a nerušící výrobu na využití 
pro bydlení.

Nevyhovuje se!

4844 Č Pozemky jsou po 
třicet let využívány 
jako zahrádky.

ZahrádkyIZ - izolační zeleň

1270

24.4.2013

47 Nedoporučuje se! Z hlediska 
negativních vlivů ze sousedních 
pozemků a komunikace je zde 
bydlení nevhodné.

V sousedství RDBydleníVN - komerce, 
nerušící výroba a 
sklady

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Pozemek je užíván 
předem pro rekreaci a 
odpočinek dle 
stávajícího 
uspořádání

Dlouhodobá rekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

4541

24.4.201320/2013/6.1.19vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 46 
navrhovatelky J. B., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/149 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro dlouhodobou 
rekreaci.

Nevyhovuje se!5621692/149

Dlouhodobá 
rekreace, rekreační 
objekt

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 45 
navrhovatelky H. R., Nehvizdy, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/229 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro dlouhodobou 
rekreaci.

Nevyhovuje se!

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 44 
navrhovatele P. N., Zeleneč, kterým 
navrhl změnu využití pozemků st. 
3578/6 a p. č. 3578/2 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.17

2951692/229Č

24.4.2013

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemek se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace staveb pro 
KN

20/2013/6.1.18

39 44 Č ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Narovnání 
současného stavu. 
Na pozemku je 
stavba pro rodinnou 
rekreaci č.e. 42

Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností.
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

st. 1572/8 65

1572/7 296
∑ 361

st. 3906 311
3907/2 245
3907/4 104
3887/2 14
st. 3927 12
st. 3928 12
26/21 242
st. 144 51
st. 145 5
245/3 16
∑ 1012

1681/6 299
1681/7 441

∑ 740

1592/1 1070
st. 1592/2 377

∑ 1447

48

24.4.201320/2013/6.1.11vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 53 
navrhovatele Mgr. V. P. K., Plzeň, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků st. 1592/2 a p. č. 1592/1 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
všeobecně obytné s podlažností 3 
nadzemní podlaží na využití pro 
bydlení s podlažností 5 nadzemních 

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Záměr je vůči 
okolní zástavbě nevhodný, v lokalitě 
se nachází stavby rodinných domů.

Vybudování nástavbyBydlení se zvýšením 
podlažnosti ze tří na 
pět pater

OV - všeobecně 
obytné

5349

24.4.201320/2013/6.2.35nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 52 
navrhovatelů Z. M., Čelákovice a J. 
M., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 1681/6 
a 1681/7 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro přírodní nelesní 
porosty na využití pro zahrádky.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města již není vhodné rozšiřovat 
plochy pro další zahrádky, ty jsou na 
sousedních pozemcích. Pozemky se 
dále nachází v záplavovém území 
řeky Labe.

Pozemky sousedí 
přímo se stávající 
zahrádkářskou 
osadou.

Zahrádky52 ZN - přírodní nelesní 
porosty

Č

3578/8Č 1425

Č

5046

Č 

Z

5147 Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností. Na pozemku 
parc. č. st. 3906 a st. 144 je budova 
s číslem popisným 201 se způsobem 
užití RD

Soulad s reálným 
stavem.

BydleníIZ - izolační zeleň ZN - 
přírodní nelesní 
porosty

Bydlení

24.4.201320/2013/6.1.10vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 51 
navrhovatele Ing. T. J., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků st. 3906, 3927 a 3928 a p. 
č. 3907/2, 3907/4 a 3887/2 v k. ú 
Čelákovice a pozemků p. č. 26/21 a 
245/3 a st. 144 a 145 v k. ú. Záluží u 
Čelákovic z původního využití pro 
izolační zeleň a přírodní nelesní 
porosty na využití pro bydlení.

Vyhovuje se!

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
bydlení z důvodů negativních vlivů z 
přilehlé komunikace.

Využití vlastního 
pozemku k odpočinku 
a rekreaci

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

24.4.201320/2013/6.2.36nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 50 
navrhovatele M. N. Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 3578/8 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

45 49 Č 24.4.201320/2013/6.2.34nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 49 
navrhovatelky L. V., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků st. 1572/8 a p. č. 1572/7 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro komerci a nerušící výrobu a 
sklady na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
bydlení z důvodů záplavového území 
řeky Labe.

Stavba RD, na 
pozemku je stavba 
pro rodinnou rekreaci 
č.e. 19

BydleníVN - komerce, 
nerušící výroba a 
sklady
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

886/30 587
 st. 185 51

∑ 638

1687/2 491
1688/7 15

∑ 506

10

58 Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Bydlení149S

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 59 
navrhovatelů D. J., Čelákovice a J. 
J., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1687/2 a 
1688/7 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.22 24.4.2013

24.4.2013-návrh stažen navrhovatelem

BydleníOP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

20849

SP - sloužící sportu 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

6984

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace

24.4.201320/2013/23nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 57 
navrhovatelky L. E., Praha 5, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
3242/9 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – orná půda, 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

3242/9Č57

24.4.201320/2013/6.2.22nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 56 
navrhovatelky M. P., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 3239/19 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – 
orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Bydlení9763239/19 OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny ZN - přírodní 
nelesní porosty

54

162/75S55

56 Č

50

24.4.201320/2013/6.1.2.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 55 
navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice 
a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 162/75 
v k. ú. Sedlčánky z původního využití 
pro sport na využití pro bydlení.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

BydleníSP - sloužící sportu208418

24.4.201320/2013/6.1.21vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 54 
navrhovatelky V. Ž., Čelákovice-
Sedlčánky, kterým navrhla změnu 
využití pozemků st. 185 a p. č. 
886/30 v k. ú. Sedlčánky z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností.

Narovnání 
současného stavu. 
Na pozemku je 
stavba pro rodinnou 
rekreaci č.e. 9

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

51 59 Č
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1692/146 321
1692/147 70

∑ 391

1686/4 162
1687/4 193

∑ 355

1688/3 110
1687/7 269

∑ 355

1688/2 113
1692/144 282

∑ 395

1692/142 160
1692/155 223

∑ 383

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 63 
navrhovatelky M. Z., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1688/3 a 1687/7 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.26 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 64 
navrhovatelky Z. M., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1688/2 a 1692/144 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.27 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 65 
navrhovatele J. K., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 1692/142 a 1692/155 
v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.28 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 60 
navrhovatelů J. Z., Čelákovice a M. 
Z., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/148 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.23 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 61 
navrhovatelky M. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1692/146 a 1692/147 
v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.24 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 62 
navrhovatelky A. N., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1686/4 a 1687/4 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.25 24.4.2013

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Č

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

62

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

55

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Nevyhovuje se!

57

56

Nevyhovuje se!

Č63

64

65 Č

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

Rekreace

6153

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

3891692/148Č

Nevyhovuje se!

54

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

6052
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1692/157 5
1692/138 34
1692/156 366

∑ 405

1687/6 67
1688/1 231
1692/139 86

∑ 384

20/2013/6.1.33 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 71 
navrhovatele P. L., Praha 9, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
1687/1 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.34 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 67 
navrhovatelky B. M., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/141 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.30 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 69 
navrhovatelů J. S., Čelákovice a J. 
S., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/140 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.32 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 70 
navrhovatele V. D., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 1687/6, 1688/1 a 
1692/139 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

24.4.201320/2013/6.1.29vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 66 
navrhovatelky PharmDr. H. S., 
Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využití pozemků p. č. 1692/157, 
1692/138 a 1692/156 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 68 
navrhovatelů V. N., Čelákovice a D. 
N., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/137 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.31 24.4.2013ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

3701692/137Č Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

3641687/1Č

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

71

67

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

63

62

61

60

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

59

58 66

68

Rekreace

Rekreace

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!

Nevyhovuje se!

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

3781692/140Č

380 ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

Č

1692/141

69

70
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1687/8 124
1686/1 240

∑ 364

1692/187 186
1692/193 263

∑ 449

st.4274 19
1687/5 315
1688/4 26
1688/5 117
1688/6 180
1692/20 548
1692/34 441
1692/35 912
1692/36 596
1692/41 593
1692/43 600
1692/133 53
1692/134 333
1692/135 128
1692/136 615
1692/143 107
1692/145 390
1692/150 79
1692/151 123
1692/152 39
1692/153 488
1692/154 367
1692/158 340
1692/159 393
1692/160 132
1692/161 108
1692/162 400
1692/163 490
1692/164 57
1692/165 68
1692/166 1
1692/167 52
1692/168 481
1692/169 278
1692/170 378
1692/171 71

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 94 
navrhovatele Osada Nedaniny, o. s., 
Mochov, kterým navrhl změnu využití 
plochy zahrádkářské kolonie č. 7 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se! 26.6.201323/2013/1.2.1.21

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 72 
navrhovatele V. R., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p. č. 
1687/8 a 1686/1 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.35 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 73 
navrhovatelů L. J., Čelákovice a V. 
J., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1692/187 a 
1692/193 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.36 24.4.20137365

64 72

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části 
města není vhodné rozšiřovat plochy 
pro rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou 
osadu. Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

Č ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace

RekreaceZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

66 Č94 Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1692/172 303
1692/173 63
1692/174 19
1692/175 279
1692/176 287
1692/177 425
1692/179 66
1692/180 93
1692/181 4
1692/182 342
1692/183 37
1692/184 306
1692/186 77
1692/188 331
1692/189 349
1692/190 10
1692/191 344
1692/192 417
1692/194 442
1692/195 355
1692/196 239
1692/198 259
1692/199 272

∑ 15637
1686/2 147

1692/175 279

1692/134 333
1692/161 108
∑ 441

1692/192 417

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 76 
navrhovatelů JUDr. L. K., Čelákovice 
a H. K., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/192 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 

23/2013/1.2.1.3 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 74 
navrhovatele J. Š., Praha 9, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
1692/175 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.1 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 75 
navrhovatelů J. H., Čelákovice a J. 
H., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 
1692/134 a 1692/161 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.2 26.6.2013

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Č69 76

67 74

68 75

Č

Č

Č

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1692/158 340

1692/154 367

1692/153 488

1692/177 425

1692/162 400

1692/181 4
1692/182 342
∑ 346

1692/145 390 Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 82 
navrhovatelů J. Ž., Čelákovice a H. 
Ž., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 
1692/181 a 1692/182 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.9 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 83 
navrhovatele Ing. Z. L., Mochov, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 1692/145 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.10 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 79 
navrhovatelů Z. Š., Čelákovice a J. 
Š., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/153 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.6 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 80 
navrhovatelů J. Š., Čelákovice a J. 
Š., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/177 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.7 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 81 
navrhovatelů P. N., Čelákovice a H. 
N., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/162 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.8 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 77 
navrhovatelky Z. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/158 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.4 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 78 
navrhovatelky E. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/154 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.5 26.6.2013

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

77

78 ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Č

71 Č

Č

72 79

73 80

74 81

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

70

Č

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace

RekreaceČ

Č

Č

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

75 82

76 83

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1692/168 481
1692/169 278
∑ 759

1692/159 393
1692/152 39
∑ 432

1692/41 593

1688/5 117
1692/136 615
∑ 732

1692/188 331
1692/189 349
1692/190 10
∑ 690

1692/183 37
1692/196 239
∑ 276

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 89 
navrhovatelů E. Č., Čelákovice a J. 
Č, Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1692/183 a 
1692/196 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.16 26.6.2013

26.6.201323/2013/1.2.1.15vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 88 
navrhovatele M. D., Praha 14, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 1692/188, 1692/189 a 
1692/190 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 85 
navrhovatelů J. M., Mochov a M. M., 
Mochov, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1692/159 a 
1692/152 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.12 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 86 
navrhovatelky J. N., Praha 7, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
1692/41 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.13 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 87 
navrhovatele J. Š., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 1692/136 a 1688/5 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

23/2013/1.2.1.14 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 84 
navrhovatelky A. F., Praha 20, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1692/150, 1692/168 a 
1692/169 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.11 26.6.2013

88 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

81 Rekreace

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

82 89 Č

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

79 86 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

77 84

80 87

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

RekreaceČ

78 85 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1692/172 303
1692/184 306
st. 4274 19
∑ 628

1692/36 596

1692/43 600
1692/176 287
∑ 887

1692/170 378

1692/195 355

∑ 355

96 Č 3370/16 32 125 VN – komerce, 
nerušící výroba 
a sklady

Obytná zástavba

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy pro bydlení a na technickou 
infrastrukturu. Další rozšiřování 
bytové zástavby v této lokalitě není 
momentálně aktuální. Město 
Čelákovice nemá doposud 
vyčerpány z větší části dnes 
nabízené návrhové plochy pro 
bydlení vymezené platným územním 
plánem sídelního útvaru.

Nevyhovuje se!

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou 
osadu stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

26.6.2013

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 96 
navrhovatelky D. S., Chotusice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 3370/16 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití 
zčásti pro komerci a nerušící výrobu 
a zčásti pro ornou půdu a plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

23/2013/1.2.2 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 95 
navrhovatelů J. Š., Čelákovice a O. 
Š., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/195 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.21

23/2013/1.2.1.19 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 93 
navrhovatelů A. B., Praha 8 a P. B., 
Praha 8, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/170 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

23/2013/1.2.1.20 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 91 
navrhovatelky A. B., Praha 8, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
1692/36 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.18 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 92 
navrhovatelky H. H., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1692/43 a 1692/176 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 90 
navrhovatele P. R., Jilemnice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 1692/172 a 1692/184 
a st. 4274 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.17 26.6.2013

Rešení bytové 
situace v rodině

OP– orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

86 93 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

87 95 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

88

84 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

85 92 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

91

83 90 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

1681/9 5535
1674/2 441
∑ 5976

st. 3491/1 349

3491/2 663
∑ 1012

3492/2 528
st. 3492/3 496

∑ 1024

3492/2 528
st. 3492/3 496

∑ 1024

SVO - smíšené 
obchodu a služeb

SVO - smíšené 
obchodu a služeb

11.12.2013

11.12.201326/2013/102vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 100 
navrhovatelky Š. J., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 3492/2 a st. p. č. -
3492/3 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro plochy 
smíšené obchodu a služeb na využití 
pro bydlení

26/2013/103vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 101 
navrhovatele L. J., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 3492/2 a st. p. č. -
3492/3 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro plochy 
smíšené obchodu a služeb na využití 
pro bydlení

Č

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečným stavem dle 
katastru nemovitostí.

Lokalita byla vždy 
využívána k bydlení a 
současný stav 
územního plánu je v 
rozporu se 
skutečností.

Bydlení

99

Č

91

92 100

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečným stavem dle 
katastru nemovitostí.

Lokalita byla vždy 
využívána k bydlení a 
současný stav 
územního plánu je v 
rozporu se 
skutečností.

Bydlení

SVO - smíšené 
obchodu a služeb; 
komunikace

93 101

90 97

23.10.201325/2013/35.2vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 98 
navrhovatele L. A., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 1681/9 a 1674/2 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití 
pro přírodní nelesní porosty na 
využití pro sport a rekreaci.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a pořizovatel ho doporučuje 
prověřit v rámci projednání územního 
plánu. Pouze poukazuje na možné 
omezení plynoucí ze záplavového 
území toku Labe.

V souvislosti s 
výstavbou lávky přes 
Labe se nabízí 
příležitost vybudování 
volně aktivního centra 
(lezení, volejbal

Sport a rekreaceZN - přírodní nelesní 
porosty

Č

11.12.2013

1676Č

Č 26/2013/101vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 99 
navrhovatele Z. L., Čelákovice, 
kterým navrhl zrušení využití části 
pozemku p. č. 3491/2 v k. ú. 
Čelákovice pro komunikace a změnu 
využití pozemků p. č. 3491/2 a st. p. 
č. -3491/1 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro plochy 
smíšené obchodu a služeb na využití 
pro bydlení

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečným stavem dle 
katastru nemovitostí. Ohledně vedení 
komunikace je navrhovaný záměr 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

9889

23.10.201325/2013/35.1vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 97 
navrhovatelů J. A., Praha 4 a M. K., 
Praha 4, kterým navrhli zrušení 
využití části pozemku p. č. 1676 v k. 
ú. Čelákovice pro komunikace.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Dle současně 
platného územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice nemá takto 
vedená komunikace opodstatnění. 
Případné zachování komunikace 
pořizovatel spatřuje jedině v tom, že 
by se u plochy severně od 
komunikace měnila koncepce jejího 
využití pro zasta-vitelné plochy. Dále 
není pro vedení této navrhované 
komunikace ani opora v údajích 
katastru nemovitostí.

Cesta dle 
současného ÚP 
znemožní užívání 
zadní části pozemku 
a prakticky 
znehodnotí celý 
pozemek

Zrušení komunikace 
přes pozemek

OV - všeobecně 
obytné; ZN - přírodní 
nelesní porosty; 
komunikace

Lokalita byla vždy 
využívána k bydlení. 
Komunikace rozděluje 
pozemek parc. č. 
3491/2 na dvě části a 
tím ho zcela 
znehodnocuje.

Bydlení; Zrušení a 
posunutí komunikace

1994
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

3301/91 3622
3301/92 3927
∑ 7549

ZN - přírodní nelesní 
porosty

Sport a rekreace Lepší využití pozemku Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu. 
Pořizovatel pouze poukazuje na 
možné omezení plynoucí ze 
záplavového území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 106 
navrhovatele L. Ž., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití 
pozemku p. č. 1672/1 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
přírodní nelesní porosty na využití 
pro sport a rekreaci

Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu. Jedná 
se o sloučení dvou funkčních využití 
do jediného pro bydlení. Pozemky 
par. č. 162/38 a 162/82 slouží jako 
zahrada pro rodinný dům čp. 180 a 
jsou pod jedním oplocením.

BydleníOV - všeobecné 
území; VN - komerce, 
nerušící výroba a 
sklady; IZ - izolační 
zeleň OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleni

98 106 Č 1672/1 704

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 105 
navrhovatelů J. Ch., Čelákovice a J. 
Ch., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 162/82 
v k. ú. Sedlčánky z původního využití 
pro ornou půdu, plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro 

28/2014/175 24.4.2014

261

250 OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

Bydlení Oplocení pozemku a 
sjednocení funkčního 
využití s pozemkem 
parc. č. 162/38

S 162/82

162/83S

Sport, rekreace a 
bydlení

28/2014/174vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 104 
navrhovatelů B. B., Čelákovice a M. 
B., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 162/83 
v k. ú. Sedlčánky z původního využití 
pro ornou půdu, plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro 

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr 
je možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu. Jedná 
se o sloučení dvou funkčních využití 
do jediného pro bydlení. Pozemky 
par. č. 162/37 a 162/83 slouží jako 
zahrada pro rodinný dům čp. 179 a 
jsou pod jedním oplocením.

96 104

10294

97

28/2014/176 24.4.2014

95 103 134871681/10Č

OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

105

11.12.201326/2013/105vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 103 
navrhovatelky J. L., Louny, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
1681/10 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro přírodní nelesní 
porosty na využití zčásti pro sport a 
rekreaci a zčásti pro bydlení

Vyhovuje se částečně v 
souladu se stanoviskem 
pořizovatele! 

Doporučuje se částečně! 
Navrhovaný záměr je možný s tím, že 
na pozemku nebudou umožněny 
plochy s funkčním využitím bydlení. 
Pořizovatel takto redukovaný záměr 
doporučuje prověřit v rámci 
projednání územního plánu. Pouze 
poukazuje na možné omezení 
plynoucí ze záplavového území toku 
Labe.

Využití pro stavbu RD 
a pro volnoča-sové 
aktivity

ZN - přírodní nelesní 
porosty

Doporučuje se částečně! Plochu je 
možné využít pro navrhovaný záměr 
a prověřit ho v rámci projednávání 
územního plánu s tím, že řešena 
plocha bude umožňovat pouze jednu 
řadu rodinných domů (na stávající 
ploše OV dle ÚPnSÚ) navazující na 
východní hranici zastavěného území 
a zastavitelných ploch. Případně 
může dojít k nezbytnému rozšíření 
této plochy pro potřeby vybudování 
dopravní a technické infrastruktury. 
Ostatní řešit v duchu stávajícího 
ÚPnSÚ.

Stavba RD, řešení 
vlastní bytové situace

Č

24.4.2014

11.12.201326/2013/104vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 102 
navrhovatelky I. Š., Praha 10, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 3301/91 a 3301/92 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
zčásti pro bydlení, zčásti pro 
komerci a nerušící výrobu, zčásti pro 
izolační zeleň a zčásti pro ornou 
půdu a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení

Vyhovuje se částečně v 
souladu se stanoviskem 
pořizovatele!

Oplocení pozemku a 
sjednocení funkčního 
využití s pozemkem 
parc. č. 162/37

Bydlení
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

99 107 Č st. 1782
st. 1783
st. 1781
1786
1788 

569
518
516
415
842

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení V průmyslové zóně 
nemohou vlastníci rd 
očekávat výstavbu 
kanalizace a 
vodovodu. Situace 
pro obyvatele 
„Dělnických domů“ je 
neúnosná.

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 107 
navrhovatelky Bc. Andrey Pencové, 
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.

2/201418.2 10.12.2014

100 108 Č st. 1783 518 VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Požadavek vodovodu 
+ kanalizace

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 108 
navrhovatele Richarda Tyroka, 
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.

2/2014/8.3 10.12.2014

101 109 Č st. 1782
st. 1783
st. 1781

569
518
516

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Požadujeme vybu-
dování kanalizaci a 
vodovod

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízeni 
Územního plánu Čelákovic č. 109 
navrhovatelky Marie Richtrmocové, 
Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využiti 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 využiti pro bydlení.

2/2014/8.4 10.12.2014

102 110 Č st. 1782
st. 1783

569
518

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Požadujeme vybu-
dovat kanalizaci a 
vodovod

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízeni 
Územního plánu Čelákovic č. 110 
navrhovatelky Emílie Kováčové, 
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 využiti 
pro bydlení.

2/2014/8.5 10.12.2014

103 111 Č st. 1782
st. 1783
st. 1781

569
518
516

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Výstavba kanalizace 
a vodovodu

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 111 
navrhovatele Petra Běliny, 
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.

2/2014/8.6 10.12.2014
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Výměra

 v m2

2 nevyhovuje návrhu na pořízení 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě 
posouzení a stanoviska 

pořizovatele v souladu s § 46 
odst. 3 stavebního zákona a v 
souladu s koncepcí rozvoje 

města, že:
Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj BydleníOP - orná půda, 627287S1

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žád
osti

104 112 Č 1753/1 1205 OV – všeobecně 
obytné;
komunikace

Bydlení Toto je z doby, kdy 
příjezdová cesta do 
ulice Přístavní byla v 
majetku Kovohutí a.s. 
Odprodejem cesty 
městu tento důvod již 
není. Na všechny 
parcely je v 
současnosti přístup z 
hlavní silnice.

Doporučuje se!
Navrhovaný záměr je možný a bude 
prověřen v rámci projed-návání 
územního plánu. Jedná se o sloučení 
dvou funkčních využití na jednom 
pozemku do jediného pro bydlení.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 112 
navrhovatelů Věry Ivičičové, 
Čelákovice, Miroslava lvičiče, 
Čelákovice, Hany Němečkové 
Čelákovice a Zdeňka Němečka, 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1753/1 v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice z 
původního využiti 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.

2/2014/8.7 10.12.2014
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