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1. Důvody k pořízení územního plánu Čelákovic a vymezení řešeného 
území 

Město Čelákovice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán 
sídelního útvaru Čelákovice (dále také jen „ÚPnSÚ Čelákovice“), schválený dne 
19. září 1994, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města 
Čelákovice. V následujícím období byly pořízeny tři jeho změny. 

Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), usnesením č. 17/2012/5.2 
ze dne 31. října 2012 o pořízení územního plánu Čelákovic (dále jen „územní plán“ 
nebo také „ÚP“), který nahradí stávající ÚPnSÚ Čelákovice. 

V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva města Čelákovic o pořízení ÚP bylo 
následně rozhodnuto podle § 46 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvem města Čelá-
kovic usneseními ze dne 24. dubna 2013, 26. června 2013, 23. října 2013, 11. prosince 
2013, 24. dubna 2014 a 10. prosince 2014, o 112 návrzích na pořízení územního plá-
nu, které byly uplatněny na Městském úřadu Čelákovice. Zastupitelstvem města Čelá-
kovic bylo schváleno do zadání ÚP zařadit 69 návrhů, kterým bylo vyhověno nebo 
částečně vyhověno. Dále byly Zastupitelstvem města Čelákovic schváleny podněty ze 
strany města Čelákovice, které byly rovněž zařazeny do zadání územního plánu. Sou-
hrnně jsou rozvojové záměry obce uvedeny v kapitole 4 „Požadavky na rozvoj 
území obce“. 

Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Čelákovice, který zajistil v souladu s § 6 
odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně pláno-
vací činnosti podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím výkonného pořizovatele, 
Ing. Ladislava Vicha, ze společnosti PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, s níž jako práv-
nickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti schválila uzavření 
smlouvy na pořízení územního plánu Rada města Čelákovic usnesením 
č. 16/2012/4.6.2 ze dne 2. srpna 2012 podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona. 

Řešeným územím územního plánu je celé území města Čelákovice v rozsahu 
katastrálních území Čelákovice, Záluží u Čelákovic, a Sedlčánky o celkové výměře 
1587,4 ha (dále také jen „řešené území“). K lednu 2014 činil počet obyvatel 11 866 
osob. 

 

2. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě 
z dalších širších územních vztahů 

Město Čelákovice je dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR 
ČR), schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, sou-
částí rozvojové oblasti „OB1 Rozvojová oblast Praha“, vymezené pro řešené území 
správním obvodem města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozšířenou působ-
ností). 
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Řešené území je v PÚR ČR dále dotčeno vymezenými koridory dopravní infra-
struktury: 

a) koridor dopravní infrastruktury pro vodní dopravu „VD1“ Labe: Pardubice 
– hranice SR, vymezeným k zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty 
mezinárodního významu; 

b) koridor konvenční železniční dopravy C-E61, Děčín-Nymburk-Kolín, Kolín-
Havlíčkův Brod – koridor trati č. 231. 

PÚR ČR 2008 stanovuje v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32, obecné 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Územním plánem Čelákovic se požaduje prověření respektování těchto obecných re-
publikových priorit územního plánování. 

 
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočes-

kého kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního 
zákona na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK 
ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. 

Pro území města Čelákovice ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující hlavní po-
žadavky, jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně pro-
spěšné stavby a opatření: 

a) koridor silnice II/245: napojení Čelákovic na D11 (VPS: D135); 
b) koridor železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice, přeložky, rekonstrukce 

(VPS: D207); 
c) koridor vedení 400 kV – TR Výškov – TR Čechy Střed (posílení v celé dél-

ce); (VPS: E02); 
d) územní systémy ekologické stability: 

– nadregionální biokoridor Stříbrný roh – Polabský luh (VPO: NK 10), vč. 
jeho ochranné zóny 

– nadregionální biokoridor Vidrholec – K68 (VPO: NK 67), vč. jeho 
ochranné zóny 

– regionální biocentrum Niva Labe u Čelákovic a Přerova (VPO: RC 368). 

Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky: 

a) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití 
s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na 
možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), li-
mity rozvoje území a ochranu krajiny; 

b) navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu 
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje; 

c) vymezit územním plánem jako limit využití území: 
– přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně (rozloha 21 ha), 
– evropsky významnou lokalitu CZ0213802 – Káraný – Hrbáčkovy tů-

ně (rozloha 380 ha), která je součástí evropské soustavy území NATURA 
2000, 

– ochranné pásmo lázeňského zdroje Toušeň; 

d) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na 
základě podrobnějších informací v řešeném území (krajinné typy v řešeném 



– 5 – 
Zadání územního plánu Čelákovic (návrh k projednání) 

území jsou S – krajina sídelní, U – krajina příměstská, W – krajina vodáren-
ská; 

Z hlediska širších vztahů v území budou respektovány vazby řešeného území lo-
kalit na okolní obce, řešení územního plánu bude podle potřeby koordinováno s územ-
ními plány sousedních územních obvodů. 

Město Čelákovice sousedí s městem Lysá nad Labem, městysi Lázně Toušeň 
a Nehvizdy a obcemi Přerov nad Labem, Mochov, Vyšehořovice, Zeleneč a Káraný. 

 

3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkla-
dů, zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací do-
kumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů. 

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod 
ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byla provedena v roce 2012. 

V souladu s § 11 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických pod-
kladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos-
ti, byly pro nový územní plán provedeny doplňující průzkumy a rozbory (zejména 
s ohledem na aktualizaci zastavěného území a limitů využití území). 

Z územně analytických podkladů a z provedených doplňujících průzkumů 
a rozborů vyplývají následující požadavky k řešení: 

a) respektovat vstupní limity využití území; 
b) chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území; 

c) prověřit a řešit úkoly vyplývající z PÚR ČR a ze ZÚR Stč. kraje; 
d) prověřit a řešit zjištěné problémy a známé záměry města Čelákovice a fyzic-

kých a právnických osob; 
e) při řešení problémů a záměrů v území sledovat zejména zájem na eliminaci 

slabých stránek a hrozeb a na posilování silných stránek a příležitostí v jed-
notlivých oblastech života města; 

f) usilovat o docílení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní pro-
středí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel obce – udrži-
telný rozvoj území. 

 

4. Požadavky obce k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Rozvoj obce bude posuzován na dosud nevyužitých zastavitelných plochách pře-
vzatých z dosavadního územního plánu sídelního útvaru a nově navrhovaných zastavitel-
ných plochách, které byly schváleny rozhodnutím Zastupitelstva města Čelákovic k jejich 
prověření. Všechny uplatněné návrhy na pořízení ÚP jsou i s rozhodnutím zastupitelstva 
uvedeny v příloze č. 3 tohoto zadání. 

Nové a převzaté zastavitelné (rozvojové) plochy, se požadují prověřit pře-
devším v lokalitách znázorněných v grafické příloze č. 2 tohoto zadání.  

Dále bude předmětem nového územního plánu zejména: 
a) prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztah 

s okolím; 
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b) pro všechny oblasti zahrádek (kolonie U Přívozu, Zájezd, u Kovohutí, 
U Zdymadel, Při trati Čelákovice – Brandýs…) vypracovat regulativy (veli-
kost povolené zástavby, podlažnost, % zastavení, využití …); 

c) stanovit plochy pro výstavbu podmíněnou regulačním plánem; 
d) prověřit ukončení zástavby (hranice zastaveného území), zejména v oblasti 

mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami; 
e) prověřit možnost asanace průmyslových zón; 

f) prověřit možnost využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro 
umístění přístaviště pro rekreační plavbu a související vybavenost (restaura-
ce, sportoviště…); 

g) prověřit možnosti oddělení rozvojové plochy Krátká Linva od průmyslového 
areálu; 

h) prověřit možnosti využití plochy v oblasti dělnických domků u Kovohutí; 

i) prověřit možnosti zřízení ploch pro snížení rizika záplav a povodní – su-
chých poldrů; 

j) prověřit možnosti pro umístění víceúčelových parků; 
k) prověřit potřebu a možnost umístění multifunkční budovy sloužící volnoča-

sovým aktivitám (kino, divadlo…); 
l) prověřit možnost založení souvislého prstence vzrostlé zeleně kolem jednot-

livých sídel; 
m) vymezit nové plochy pro zeleň; 

n) rozvoj bydlení bude podpořen odpovídající občanskou vybaveností a služ-
bami. 

 

5. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

5.1. Požadavky na urbanistickou koncepci 
V územním plánu bude vymezeno zastavěné území města v souladu s § 58 sta-
vebního zákona. 
V rámci zastavěného území budou na základě prověření vymezeny plochy sta-
bilizované, nevyžadující změnu využití území (funkčního využití ani charakteru 
zástavby) a plochy, které vzhledem ke svému současnému nevyhovujícímu sta-
vebně-technickému stavu nebo způsobu využití, vyžadují změny využití území 
nezbytné k naplnění navrhovaného rozvoje města – plochy přestavby.  
Mimo zastavěné území města budou vymezeny zastavitelné plochy. Návrh za-
stavitelných ploch bude vycházet z urbanistické struktury jednotlivých částí 
města, bude respektovat hodnotné prvky urbanistické a architektonické. Zastavi-
telné plochy budou navrženy v rozsahu odpovídajícímu aktuálnímu stavu území 
a jeho předpokládanému vývoji s ohledem především na předpokládané trendy 
demografického, hospodářského a socioekonomického vývoje území. Jako pod-
klad pro vymezení zastavitelných ploch bude použito zejména prověření a vy-
hodnocení dosud nevyužitých návrhových ploch vymezených v dosavadním 
územním plánu sídelního útvaru ve znění jeho změn, známých záměrů města 
a záměrů vlastníků pozemků a staveb i dalších fyzických a právnických osob. 
Pro potřebu stanovení urbanistické koncepce bude území města členěno na plo-
chy podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití – plochy s rozdílným 
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způsobem využití a to podle jejich významu s ohledem na specifické podmínky 
a charakter území. 
Způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití bude stanoven v souladu 
s § 4 až 18 popř. 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-
žití území, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na specifické podmínky 
a charakter území je možné podrobnější členění ploch a v odůvodněných přípa-
dech lze stanovit způsob využití odlišně s ohledem na specifické podmínky 
v daném území. 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití budou stanoveny podmínky s určením 
hlavního využití, přípustného, popř. podmínečně přípustného a nepřípustného 
využití a stanoveny podmínky jejich prostorového uspořádání. 
Budou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu. 
Pokud to bude účelné pro zajištění koordinace a postupného naplňování priorit 
a hlavních cílů rozvoje města, stanoví územní plán pořadí změn v území (etapi-
zaci). 
Územní plán vymezí architektonicky nebo urbanisticky významné stavby 
a území, pro které může zpracovávat architektonickou část projektové dokumen-
tace pouze autorizovaný architekt, bude-li to účelné, a to zejména s ohledem na 
ochranu přírodního a kulturního dědictví, urbanistických, architektonických, 
kompozičních a civilizačních hodnot. 

5.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
5.2.1. Požadavky na řešení dopravní infrastruktury: 
a) v územním plánu bude navržena koncepce veřejné dopravní infrastruktury 

města odpovídající navrženému rozvoji města a v souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací (PÚR ČR a ZÚR Stč. kraje); 

b) návrh prověří a navrhne plánované jižní komunikační propojení zastavěných 
částí města v lokalitě Pod Šibeňákem a Krátká Linva (jižní obchvat města) 
v souladu se ZÚR a vydaným územním rozhodnutím, případně navrhne tuto 
stavbu v II. etapě, popř. jako územní rezervu; 

c) pro řešení dopravní koncepce má velký význam zkapacitnění podjezdů 
a podchodů pod tělesem železniční trati v rámci akce „Optimalizace tratí Ly-
sá nad Labem – Praha – Vysočany, „II. stavba“. Návrh dopravní koncepce 
bude na nové skutečnosti reagovat; 

d) návrh prověří možnost obnovy propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
(Toušeňská) na západním okraji města v historické trase; 

e) bude řešena dopravní obsluha dosud nezastavěných ploch v prostoru před 
areálem Kovohutí. Součástí návrhu bude řešení cyklistické dopravy, směřu-
jící na novou lávku přes Labe mimo průmyslový areál firmy AMIRRO; 

f) budou hledány plochy pro odstavování a parkování vozidel, a to zejména ve 
vazbě na železnici. Výhledově je nutné zajistit plochy pro umístění objektů 
hromadného parkování v přednádražním prostoru a v blízkosti sídlišť; 

g) plochy veřejného parkování budou doplněny podle potřeby v rozsahu odpo-
vídajícím navrhovanému rozvoji města. Bude respektován záměr na nové 
parkovací plochy u sportovního areálu v Čelákovicích; 

h) v návaznosti na generel splavnění Labe a v souladu s požadavky města bu-
dou v návrhu vymezeny plochy pro výstavbu přístaviště osobních a sportov-
ních lodí v mlýnském náhonu a na řece u lávky pro pěší; 
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i) podél řeky Labe je vedena pěší a cyklistická trasa, řeka je chápána jako zele-
ná osa města, na kterou jsou vázány rekreační a sportovní aktivity. Návrh 
bude hledat možnosti zkvalitnění cyklistické trasy č. 0019 podél řeky; 

j) cyklistické trasy budou navrženy v souladu s generelem cyklistické dopravy, 
případně budou v návrhu doplněny novými trasami na území města Čeláko-
vic; 

k) budou hledány možnosti obnovy původních, dnes nefunkčních pěších cest 
v zastavěném území i v krajině; 

l) bude navrženo zprůchodnění města v severojižním směru (náměstí – nábřeží, 
sídliště – nábřeží). Návrh prověří možnosti zlepšení pěšího propojení jednot-
livých městských částí, zejména trasu Čelákovice – Záluží. 

5.2.2. Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury 
V návrhu ÚP Čelákovic budou respektována stávající zařízení technické infra-
struktury a navrhovaný rozvoj technické infrastruktury bude odpovídat cílovým 
demografickým bilancím. Ve velké míře bude zachována dosavadní koncepce 
technické infrastruktury obce, stanovená ve schválené územně plánovací doku-
mentaci. Jako limity využití území budou popsány v textové části a znázorněny 
v koordinačním výkresu odůvodnění územního plánu. 

a) Vodohospodářské sítě 
V územním plánu bude řešena možnost umístění nového vodojemu, který 
kapacitně zajistí stoupající potřebu pitné vody pro město. Bude prověřena 
možnost zásobení Záluží z vodojemu Čelákovice. Dále bude řešeno zásobo-
vání nově vymezených zastavitelných ploch pitnou vodou.  
V územním plánu bude rovněž řešena základní koncepce zajištění požární 
vody. Pro potřebu požární vody budou využívány pokud možno jiné zdroje, 
než je veřejný vodovod. 
Dále bude řešeno prověření dostatečnosti kapacity ČOV s ohledem na před-
pokládaný rozvoj. V části sídel, kde není možné se napojit na ČOV, se poža-
duje likvidace splaškových vod v souladu s platnými právními předpisy. 
V územním plánu musí být zahrnuta povinnost časové koordinace výstavby 
a to tak, že musí být upřednostněna výstavba veřejné kanalizace a vodovodu 
před výstavbou obytné zástavby, občanského vybavení, pokud je to technic-
ky proveditelné. 

b) Zásobování zemním plynem 
S předpokládaným rozvojem se požaduje i další rozvoj zásobování plynem. 

c) Zásobování elektrickou energií 
V územním plánu je nutné respektovat energetický koridor, vedený v nadřa-
zené územně plánovací dokumentaci kraje jako veřejně prospěšnou stavbu 
E02 pro vedení VVN 400kV TR Výškov – TR Čechy Střed v šířce koridoru 
600 m. 
Požadavkem v oblasti energetiky je rozvézt distribuční síť (zejména pod-
zemními kabely) do území určených k rozvoji obce. 

d) Nakládání s odpady 
Stávající systém likvidace komunálního odpadu bude zachován, nestanovují 
se požadavky na vymezení nových ploch pro likvidaci odpadu. 

5.2.3. Požadavky na řešení občanského vybavení: 
a) do nového územního plánu budou převzaty plochy občanského vybavení na 

území obce a prověřena jejich vhodnost; 
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b) návrh nových ploch pro rozvoj občanského vybavení města zejména v oblas-
ti školství, sociálních a zdravotních služeb; 

c) dovybavení okrajových částí města s individuální výstavbou zařízením zá-
kladní občanské vybavenosti (obchodní síť, MŠ,...); 

d) budou hledány a navrženy plochy pro volnočasové aktivity dětí, mládeže 
i seniorů; 

e) plochy pro umístění občanské vybavenosti budou řešeny buď samostatně ne-
bo v rámci návrhu přípustného využití jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití. 

5.2.4. Požadavky na řešení veřejných prostranství 
Požadavky na veřejná prostranství obecně řeší § 7 a § 22 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, 
které je nutno při řešení všech lokalit respektovat. Součástí veřejných prostran-
ství se stanou rovněž obslužné, pěší a cyklistické komunikace, zařazené mezi 
požadavky na dopravní infrastrukturu. Územně rozsáhlejší lokality, ve kterých je 
předpoklad vzniku nových veřejných prostranství, se požaduje řešit regulačním 
plánem nebo územní studií. 

5.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
Územním plánem se požaduje navrhnout opatření pro zvýšení ekologické 
stability krajiny, retence vody v krajině, zvýšení schopnosti přírodního prostře-
dí odbourávat škodliviny a vyrovnávat se s extrémními vlivy. Nakládání se sráž-
kami bude v maximální možné míře řešeno jejich vsakováním a zpomalením od-
toku. 
Územní systém ekologické stability (ÚSES), navržený v dosavadním územním 
plánu obce, se požaduje prověřit a případně zpřesnit jeho průběh dle požadavků 
vyplývající ze ZÚR Stč. kraje a ÚAP. V koncepci uspořádání krajiny budou 
respektovány požadavky vyplývající ze ZÚR Stč. kraje a ÚAP. 
Územním plánem se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umís-
ťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 sta-
vebního zákona. 
Pro potřebu stanovení koncepce uspořádání krajiny bude nezastavěné území 
města (podobně jako území urbanizované) členěno na plochy podle stávajícího 
nebo požadovaného způsobu využití – plochy s rozdílným způsobem využití 
a podle jejich významu s ohledem na specifické podmínky a charakter krajiny – 
na stabilizované plochy krajiny, nevyžadující změnu stávajícího využití území 
a plochy změn v krajině vymezené za účelem změny využití nezastavěného 
území.   
Pro jednotlivé plochy budou stanoveny podmínky s určením hlavního, přípust-
ného, popř. podmínečně přípustného a nepřípustného využití. 

5.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Územní plán bude tzv. usilovat o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech slo-
žek území a osídlení – tedy zachování historických, kulturních a přírodních hod-
not v území při zajištění podmínek pro rozvoj obce. 

5.4.1. Ochrana nemovitých kulturních památek 
Územním plánem se požaduje respektovat všechny nemovité kulturní památky 
nacházející se v řešeném území v souladu se zákonem č. 20/1887 Sb., o státní 
památkové péči. 



– 10 – 
Zadání územního plánu Čelákovic (návrh k projednání) 

Do nového územního plánu se dále požaduje uvést, že celé řešené území je úze-
mím s možnými archeologickými nálezy. 

5.4.2. Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny 
Při řešení návrhu územního plánu se požaduje respektovat rozsah vymezených 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) a zajistit jejich ochranu. 
Pro vymezení prvků lokálního ÚSES bude sloužit jako podklad Generel místní-
ho ÚSES. Dále se požaduje respektovat evidované plochy a prvky podléhající 
ochraně přírody a krajiny. 

5.4.3. Vodní hospodářství 
Vodní toky budou územním plánem respektovány jako významné zelené osy 
krajinou a městem, vyžadující dosadby břehových porostů, případně úpravy má-
lo vodných potoků, směřující k zadržení vody v území. 

5.4.4. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) 
V návrhu územního plánu bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného 
řešení na zemědělský půdní fond. 
Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou 
v návrhu územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře 
a bonitovaných půdně ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve 
smyslu zásad ochrany ZPF, uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 a 4 
vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona o ochra-
ně ZPF a z grafických příloh musí být zřejmé vymezení zastavěného území 
a dříve schváleného zastavitelného území ÚPO Čelákovice. 
V souladu se zásadami ochrany ZPF a nezastavěného území bude součástí odů-
vodnění územního plánu vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vy-
hodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 
písm. d) stavebního zákona. 

5.4.5. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
Zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou nedojde k dotčení pozemků ur-
čených k plnění funkcí lesa. Některé části řešeného území leží ve vzdálenosti do 
50 m od okraje lesa. K dotčení tohoto území je nutný, dle ustanovení § 14 odst. 2 
lesního zákona, souhlas orgánu státní správy lesů. Udělení tohoto souhlasu není 
nárokové a nelze předjímat výsledky jednotlivých správních řízení. Žádné poža-
davky se nestanovují. 

5.4.6. Ochrana ovzduší 
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpoví-
dající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižo-
vání emisí znečišťujících látek. 

5.4.7. Odpadové hospodářství 
Požadované rozvojové záměry se podstatným způsobem nedotýkají problemati-
ky likvidace odpadů na území města Čelákovic. Navrhované využití ploch, které 
jsou předmětem řešení, nevyvolává produkci nebezpečného odpadu nebo jeho 
extrémního množství. Předpokládané odpady z řešených ploch budou likvidová-
ny dle koncepce nakládání s odpady v městě Čelákovice. 

5.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

5.5.1. Požadavky na ochranu veřejného zdraví 
V řešeném území budou dodržovány veškeré hygienické předpisy. Při zpracová-
ní územního plánu budou podle potřeby zapracovány požadavky na ochranu vy-
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braných částí území před účinky automobilové a železniční dopravy, nicméně 
v rozvojových koncepcích obce se nevyskytují požadavky na nové rozsáhlé plo-
chy obytných území navazujících bezprostředně na významné úseky dopravních 
staveb. Při umisťování staveb pro bydlení vedle ploch výroby a skladování 
(a naopak) je třeba dodržet požadavky nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

5.5.2. Požadavky na požární a civilní ochranu 
Z hlediska zájmů požární a civilní ochrany bude územní plán obsahovat: 
a) požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám 

podle charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN 
o požární bezpečnosti staveb; 

b) jednoznačné řešení zásobování požární vodou dle ČSN 73 0873, vztahující 
se k zamýšleným lokalitám změn, a to ve vztahu k jejich charakteru; 

c) požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., a to 
v případě nutnosti podle požadavku na technologie provozu a stavebního vy-
užití zamýšlené zástavby; 

d) požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) zákona 
č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgá-
nu. 

5.5.3. Požadavky na obranu státu a civilní obranu 
Žádné požadavky se nestanovují. Nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti 
státu. 

5.5.4. Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin 
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací 
prostor ani výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat. 

5.5.5. Požadavky na ochranu geologické stavby území 
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují. 

5.5.6. Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními 
jevy 

Územní plán se požaduje zpracovat v souladu se závaznou částí Plánu hlavních 
povodní, schváleného Nařízením vlády ČR č. 262/2007 Sb., odst. 2.1.3 Prevence 
před povodněmi, písm. f), podle kterého je nutné omezovat aktivity 
v záplavových územích zhoršující odtokové poměry a zvyšující povodňová rizi-
ka. Budou respektovány požadavky na vytváření podmínek pro preventivní 
ochranu území před povodněmi dle PÚR ČR kap. 2 Republikové priority územ-
ního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a dle priorit pro ochranu 
území před potenciálními riziky a přírodními riziky stanovenými v ZÚR Stč. 
kraje. 
Záplavové území včetně aktivní zóny je rozhodnutím vodoprávního úřadu sta-
noveno pro řeku Labe a pro Výmolu. Potoky Čelákovický, Zálužský a Jiřinský 
záplavové území stanovené nemají. 
Návrh územního plánu Čelákovic zohlední úvahy o vzniku poldru s víceúčelo-
vým parkem v lokalitě Na Skalce (soutok Čelákovického a Zálužského potoka) 
a na Jiřinském potoce s cílem snížit riziko zaplavení domů v intravilánu města 
v okolí Čelákovického potoka. 
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují. 
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6. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na sta-
novení jejich využití, které bude nutno prověřit 

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nestanovují, v ÚP 
se jejich vymezení nepožaduje. 

 

7. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, ve-
řejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplat-
nit vyvlastnění nebo předkupní právo 

V novém územním plánu budou vymezeny veřejně prospěšné stavby pro do-
pravní a technickou infrastrukturu, případně pro občanské vybavení. 

Prvky územního systému ekologické stability budou podle potřeby vymezeny 
jako veřejně prospěšná opatření. 

Požadavek na asanaci se stanovuje v plochách devastovaných a v plochách 
s evidovanou ekologickou zátěží. Dále se požaduje možnost asanace průmyslových zón. 

Nepožaduje se vymezit plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

8. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bu-
de rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulační-
ho plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody 
o parcelaci 

Územní plán pro nové rozvojové lokality větší rozlohy a pro některá již vyme-
zená zastavitelná území převzaté z platného ÚPnSÚ prověří možnost pořízení regulač-
ního plánu jako podmínku pro rozhodování o změnách ve využití území podle § 43 
odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bude uvedeno, jestli se 
jedná o regulační plán z podnětu nebo na žádost. U regulačního plánu pořizovaného 
z podnětu bude stanovena přiměřená lhůta pro jeho vydání. Budou-li v územním plánu 
vymezeny plochy nebo koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vy-
dáním regulačního plánu, pak součástí textové části územního plánu bude návrh zadání 
regulačního plánů v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 

Dále se požaduje prověřit vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo 
prověření změn jejich využití územní studií nebo uzavřením dohody o parcelaci. 
U územní studie bude stanovena přiměřená lhůta pro její pořízení. 

 

9. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu územního plánu 

V souladu s § 11 odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických pod-
kladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnos-
ti, ve znění pozdějších předpisů, zadání ukládá pouze ve výjimečných a zvlášť odůvod-
něných případech požadavek na prověření variantních řešení dílčích problémů v řeše-
ném území. Variantní řešení bude zpracováno v případě, že prokazatelně nebude možno 
dospět k jednoznačnému návrhu řešení. 
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Pro záměry republikového nebo nadmístního významu mohou být variantní ře-
šení zpracována na základě zpřesňování cílů a úkolů stanovených pro zpracování územ-
ního plánu nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

 

10. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu 
a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů 
a počtu vyhotovení 

Územní plán bude zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) v digitální podobě a formátu podle metodiky vydané Krajským úřadem 
Středočeského kraje „MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územ-
ních plánů v GIS“ (verze 2.2, aktualizace duben 2010). Obsah územně plánovací do-
kumentace a způsob jejího zpracování bude odpovídat ustanovením vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Územní plán bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové 
a grafické části odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: 

10.1. Textová část výroku se požaduje členit na články odstavce písmena a body 
(legislativní členění). 

10.2. Požaduje se, aby textová část odůvodnění obsahovala následující body: 
a) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plá-

novací dokumentací vydanou krajem; 
b) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 

s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území 
a požadavky na ochranu nezastavěného území; 

c) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prová-
děcích právních předpisů; 

d) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů; 
e) zpráva o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území ob-

sahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsled-
ků vyhodnocení vlivů na životní prostředí; 

f) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty; 
g) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch; 
h) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území; 

i) vyhodnocení splnění požadavků zadání; 
j) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společ-

ném jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona; 
k) vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty 

a podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního 
zákona; 

l) vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu 
v případě postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona, resp. podle § 53 
odst. 3 stavebního zákona; 
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m) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu před vydá-
ním podle § 53 odst. 1 stavebního zákona; 

n) vyhodnocení souladu s pokyny k podstatné úpravě návrhu územního plánu 
podle § 53 odst. 2 stavebního zákona; 

o) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě 
postupu podle § 54 odst. 3 stavebního zákona; 

p) vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho 
změny a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zá-
kona; 

q) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení; 

r) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

10.3. Regulace bude vyjádřena stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pří-
pustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného vy-
užití těchto ploch a podmínek prostorového uspořádání, včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu. 

10.4. Grafická část bude zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemo-
vitostí, která bude převedena do měřítka 1 : 5000. 

10.5. Obsah grafické části návrhu územního plánu: 
a) Výkres základního členění území (bude obsahovat vyznačení hranic řešené-

ho území, zastavěného území a zastavitelných ploch, měřítko 1 : 5000); 
b) Hlavní výkres (bude obsahovat graficky vyjádřitelnou urbanistickou koncep-

ci a další údaje odpovídající podrobnosti 1 : 5000 a obsahu stanoveném 
v příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.); 

c) Výkres koncepce veřejné infrastruktury (1 : 5000), pouze v případě, že kon-
cepce veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní 
a technickou infrastrukturu, by činilo hlavní výkres nepřehledným; 

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000); 

e) Výkres etapizace (1 : 10 000), pouze v případě, že bude potřeba stanovení 
pořadí změn v území. 

10.6. Obsah grafické části odůvodnění územního plánu: 
a) koordinační výkres 1 : 5000, obsahující kromě údajů hlavního výkresu navíc 

limity využití území a další významné informace o území; 
b) výkres širších vztahů, dokladující vztahy v území mimo řešené území; 

c) výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL. 
 

Pro prezentaci návrhu pro společné jednání budou odevzdány 2 kompletní vyho-
tovení a 1× otisk dokumentace ve formátu PDF a pro veřejné projednání bude odevzdá-
no 1 kompletní vyhotovení a 1× otisk dokumentace ve formátu PDF. 
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Po vydání územního plánu bude zpracováno konečné znění v 5 kompletních vy-
hotoveních, včetně záznamu o účinnosti, a předán také digitálně ve formátu PDF a ve 
zdrojových souborech v editovatelném formátu. 

 

11. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu 
na udržitelný rozvoj území 

Vzhledem k rozsahu řešeného území a složitosti problematiky se předpokládá 
vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území. Tento předpoklad je opí-
rán i o fakt, že dosud nebyla územně plánovací dokumentace ÚPnSÚ Čelákovice posu-
zována ohledně vlivu na životní prostředí a na území NATURA 2000. 

Tato kapitola bude upřesněna na základě stanoviska příslušného dotčeného or-
gánu, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zeměděl-
ství, k návrhu zadání ÚP Čelákovic. 

Pokud krajský úřad ve svém stanovisku k návrhu zadání ÚP Čelákovic uplatní 
požadavek na zpracování posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí 
(tzv. SEA dle cit. zákona č. 100/2001 Sb.), nebo pokud nevyloučí významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast (území NATURA 2000 dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), budou po-
žadavky na vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území formulovány 
ve smyslu § 47 odst. 3 stavebního zákona ve spolupráci s určeným zastupitelem v rámci 
úpravy návrhu zadání ÚP Čelákovic na základě výsledků projednání před jeho schvále-
ním. 

V případě uplatnění požadavku na vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na životní 
prostředí bude toto zpracováno oprávněnou osobou podle přílohy stavebního zákona 
jako část A. vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území. 

V případě, že nebude vyloučen závažný vliv ÚP Čelákovic na území NATURA 
2000, bude vyhodnocení vlivů na území NATURA 2000 zpracováno oprávněnou oso-
bou jako část B. vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území. 

Kompletní obsah vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území 
bude odpovídat příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a bude součástí odůvodnění ÚP 
Čelákovic. 

 

12. Textové a grafické přílohy zadání územního plánu Čelákovic 

Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu platného koordinačního 
výkresu ZÚR Stč. kraje), grafické měřítko 

Příloha č. 2: Vymezení záměrů a problémů v území na podkladě katastrální mapy, 
bez měřítka 

Příloha č. 3: Návrhy na pořízení ÚP Čelákovic 


