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ZÁPIS Č.1/2015  Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU ZÁLUŽÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

22. února 2015 

 
 
Přítomni:  Bartošová Jana, Forejtová Ludmila, Hruška Josef, Žižka Jaroslav 
 
Hosté: - 
 
Omluveni: - 
 
 
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Schválení programu 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Adresář kontaktů  
5) Agenda 
6) Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18, OO v kabinách TJ Sokola Záluží 

 
 

1) Přivítání účastníků 

 předseda výboru přivítal účastníky a nastínil do současné doby učiněné kroky 
jménem OV Záluží 

 
2) Schválení programu 

 předseda vybídl členy k doplnění programu 

 žádný bod nebyl přidán 
 
Návrh usnesení: Výbor schvaluje program jednání na den 22 února 2015  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 

3) Určení zapisovatele zápisu 

 předseda navrhl p. Bartošovou 
  
 Návrh usnesení: Výbor schvaluje p. Bartošovou 
 Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 
 

 
4) Adresář kontaktů 

 z důvodů potřeby kompletních kontaktních údajů je předkládána tabulka 
s kontakty, která bude přílohou zápisu 

 
5) Agenda 
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1) kanalizace v Záluží a její příprava 
2) veřejné osvětlení 
3) dešťová kanalizace  
4) údržba dětského hřiště 
5) ČOV Nehvizdy 
6) propustku na ulici Zálužská, chodník na mostě 
7) rekonstrukce NN 
8) most nad železnicí 
9) rekonstrukce zastávek 
10 dopravní situace v obci 
11) akce OV na rok 2015 
12) přejmenování ulic v Záluží 
13) vybudování víceúčelového hřiště 
14) zpevněné parkoviště u kabin TJ Sokol Záluží 
15) zpevněné parkoviště u dvou bytových domů v ulici V Zahrádkách 
16) určení termínu konání dalšího jednání OV Záluží 
17) diskuze 
 
 
 
Z diskuse k jednotlivým bodům: 
 

1) V současné době probíhá intenzivní komunikace mezi vedením města a advokátkou majitele 
dotčených pozemků, ke kterým je nutno podepsat smlouvu (o prodeji, věcné břemeno) na 
základě které by pak bylo možno zahájit vlastní k realizaci výstavby kanalizace Záluží. 
Záměrem obce je spádová kanalizace, kdy její vyústění by bylo u tzv. holubářů proti OC 
TESCO. V příloze je možno nahlédnout na předběžnou situaci zamýšlené stavby. Jednání 
s majitelem jsou neustále prodlužovány jeho osobní situací, kdy neustále tato osoba řeší další 
související věci týkající se pozůstalosti. Osoba však jedná v zájmu obce, jak bylo z jeho úst 
přislíbeno a v současné době je pouze problém ohledně formulace návrhové smlouvy, jak byla 
všem stranám předložena. Ze strany obce bylo vstřícné jednání, kterého se účastnil jak 
předseda OV společně s jednou z členek OV a současný starosta MÚ v Čelákovicích. 
Schůzka byla svolána na popud předsedy OV Záluží, který také zajišťuje komunikaci mezi 
majitelem dotčeného pozemku a vedením města. S ohledem na skutečnost, že v Záluží bude 
realizována výstavba kanalizace, byla vedením města obeslána společnost Telefonica Czech 
republic, zda v rámci koordinace staveb by nebylo vhodné provést rekonstrukci telefonního 
vedení a toto umístit do země. Odpověď MÚ Čelákovice do současné doby neobdržel.  

 
Návrh usnesení: OV bere na vědomí informace o stavu řízení týkající se výstavby kanalizace v obci a 
zároveň pověřuje předsedu a Ludmilu Forejtovou, aby se dále tímto problémem zaobíral s cílem 
včasné realizace stavby. 
 

2) Veřejné osvětlení bylo provedeno vybranou firmou, která toto dle názoru členů OV Záluží a i 
na základě ohlasů od občanů provedla špatně. Na tomto základě předseda OV Záluží 
vyhotovil zprávu, ve které uvedl jednotlivé závady. Zpráva byla odeslána emailem k rukám 
pracovnice rozvoje města, která vlastní rekonstrukci koordinovala a byla přítomna na 
jednotlivých kontrolních dnech. Zpráva je přílohou zápisu. 

 
Návrh usnesení: OV bere na vědomí informaci, a doporučuje v záruční době stavbu hlídat a dohlížet 
na splnění nedodělků stavby, jak na ně bylo poukázáno ve zprávě OV zaslané emailem na odbor 
Rozvoje města 
 

3) Osadní výbor neustále poukazuje na nutnost vyčištění dešťové kanalizace v ulici Zálužské, Na 
Radosti a Haškova. Ulice Zálužská v souvislosti s rekonstrukcí VO došlo k zasypání 
povrchové kanalizace, která je umístěna proti depozitu NT Muzea a v prostorech mezi starým 
nádražím a kolejemi. V těchto místech se při deštích hromadí voda, která neodtéká a hrozí 
zde dopravní nehoda. V těchto případech se jedná o nekvalitně odvedenou práci stavební 
firmou provádějící rekonstrukci VO a následně špatnou kontrolou ze strany obce a stavebního  
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dozoru. Tato skutečnost byla řešena na popud předsedy OV v bezpečnostní komisi obce, ze 
které výstup obdržela rada města Čelákovic.  

 
Návrh usnesení: OV pověřuje předsedu jednáním ohledně vyčištění dešťové kanalizace s vedením 
města a TS. 
 

4) Na Dětském hřišti je nutno provádět pravidelnou údržbu a to jak jednotlivých prvků, tak i 
oplocení, které je poškozováno. Ze strany OV bude prováděn dohled prostřednictvím 
jednotlivých členů. Písek, který je pod houpačkou není pravidelně měněn i přes skutečnost, že 
tento dle návodu v projektové dokumentaci by se měl měnit každý rok. Nyní se pouze písek 
dosypává. 

 
Návrh usnesení: Členové OV berou na vědomí bod ohledně Dětského hřiště a zavazují se, že budou  
dohlížet na jeho chod s ohledem na mnohé poškozování prvků.   
 

5) ČOV Nehvizdy v současné době prochází intenzifikací. Předseda OV byl na prohlídce této 
ČOU a je nutno konstatovat, že rekonstrukce je v běhu a pokračuje. Výsledkem my mělo být 
vylepšení kvality odtokové vody. Došlo k vybudování DUN, která by měla eliminovat vodu, 
která by nečištěna protekla zatrubněním mimo ČOV. Zarážející je skutečnost, že do ČOV je 
vstupní průměr trubky 250mm, což nemůže kapacitně stačit kapacitě Nehvizd. Tuto 
skutečnost by měla eliminovat DUN, která je kapacitně vypočtena na oblast Nehvizd. Je nutné 
provést dodatečnou kontrolu stavu, kdy výše uvedené skutečnosti by byly vedením města 
objasněny. Celou skutečnost, že současné vedení Nehvizd bere připomínky OV Záluží vážně 
dokresluje i vybagrování rybníku. 

 
Návrh usnesení: Členové OV berou na vědomí informaci předsedy OV o průběhu intenzifikace ČOV 
Nehvizd. 

 
6) S ohledem na BESIP je nutno přistoupit k obnovení jednání týkajícího se vybudování 

propustku na ulici Zálužská mezi zahradnictvím a dvojicí bytových domů. Ve směru na 
Nehvizdy se při pravém kraji vozovky hromadí voda, která zaplavuje jízdní pruh v celé šíři. 
Voda nahromaděná nikam neodtéká a hrozí zde dopravní nehoda. 

 
Návrh usnesení: Členové OV berou na vědomí bod ohledně BESIPU v obci a pověřují předsedu 
projednáním s dotčenými orgány (SÚS) 
 

7) Rozvody NN jsou v obci ve špatném stavu. Vedení města nově otevřelo jednání s ČEZ 
distribuce ohledně rekonstrukce NN v naší obci. Vedení města osobním jednání se zástupcem 
ČEZu projednal tuto otázku. Dne 22. 1. 2015 byla na stavební odbor podána žádost o územní 
rozhodnutí ve věci rekonstrukce NN. Samo vedení obce dohlédne, tak jak přislíbilo na její 
zrychlené projednání. Ze strany vedení obce byl ČEZ distribuce informován o zamýšlené 
realizaci výstavby kanalizace v obci Záluží, kdy bylo navrženo, aby v rámci koordinace stavby 
proběhly případně obě akce společně. Výsledek, který povede k jednotlivé realizaci stavby je 
na dotčených společnostech, které budou tyto stavby realizovat. Obec a OV Záluží pouze 
shodně navrhují obě akce spojit a realizovat souběžně.   

 
Návrh usnesení: Členové OV berou na vědomí bod ohledně opětovně otevřených jednání týkající se 
rekonstrukce NN v obci. 
 

8) Ze strany OV Záluží je nutno neustále komunikovat s osobou jenž má dohled nad mosty ve 
Středočeském kraji. Při jednání předsedy s touto osobou bylo shodně konstatování, že most 
je v havarijním stavu.  Pata mostu se rozevírá do strany, kdy následně h schodů umístěných 
na jednom rohu mostu se zde propadá vozovka. Neustálé navyšování živice na vozovce nic 
neřeší. Mostní části jsou narušeny, zábradlí je zkorodováno a ochranné desky jsou uvolněny. 
Dešťová kanalizace mostu se neudržuje a je zanesena. Vozovka je samá výtluka. Dochází 
průběžně k upevnění a výměně ochranných desek. Most je pravidelně měřen a byl uveden do  
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stavu, kdy měření probíhá jednou ročně.  V případě realizace napřímeni trati z Prahy na Lysou 
nad Labem požadujeme, aby most byl odstraněn.  

 
Návrh usnesení: Členové OV pověřují předsedu a paní Janu Bartošovou a Jiřím Hruškou 
pokračováním v jednání týkajícím se stavu mostu, případně jeho odstranění. 

 
9) Zastávky BUS na ulici Zálužská. Došlo k rekonstrukci zastávky na ulici Zálužská ve směru do 

Čelákovic. Na místo byla nainstalována zastávka na betonovém panelu, která je flexibilní. 
Před vlastní zastávkou byl vybudován nový chodník v délce cca 30 metrů. Vlivem 
rekonstrukce VO došlo k poškození obrub chodníku i nových desek, které zde byly umístěny. 
Formou, která prováděla rekonstrukci VO nevyměnila poškozené desky, které byly poškozeny 
vlastní prací týkající se rekonstrukce VO. Nutno trvat na výměně poškozených desek. 
V opačném směru je pouze dopravní značka označující zastávku. Čekající na BUS se zde 
nemůže nijak ukrýt před nepřízní počasí. Chodník po celé délce zastávky je znečištěn, jsou 
zde trsy trávy. Dále tento chodník není nijak upraven a vlivem parkování nákladního vozidla 
došlo k jeho poškození a zvlnění.  

 
Návrh usnesení: Členové OV berou na vědomí bod ohledně zastávek a pověřují k jednání s vedením 
města a TS vedoucím k sjednání nápravy  
 

10) Požádat opětovně MP a PČR, aby pravidelně byla měřena rychlost v obci, která je zde 
mnohokrát překračována. S ohledem na neustále se opakující ignoraci rychlosti v obci 
žádáme projednání umístění příčného prahu na ulici Zálužská u posklizňové linky. Dořešit 
přechod pro chodce na křižovatce u „ Starého nádraží „ 

 
Návrh usnesení: Členové OV pověřují předsedu OV k jednání s PČR a MP, aby byla sjednána 
náprava. 

 
11) pálení čarodějnic 
      Dětský den 
      běh Zálužím 
      ukončení léta 
      Mikulášská nadílka 

             setkání občanů s vedením města 
            setkání žen 

      setkání mužů 
      pouštění draků 
 

Návrh usnesení: Členové OV souhlasí s akcemi, jenž bude pořádat a zároveň každý z členů se 
pokusí vymyslet nějakou novou atrakci.  
 

12) Osadní výbor Záluží akceptuje návrh Města Čelákovic, aby ulice U Hřiště byla přejmenována 
na ulici U Trati. Název ulice byl akceptován i anketou osob trvale bydlících v dotčené ulici. 

 
Návrh usnesení: Členové OV berou na vědomí skutečnost ohledně nutnosti přejmenování ulice U 
Hřiště. 

 
13) Osadní výbor žádá o vybudování víceúčelového hřiště v prostorách TJ Sokola Záluží (viz 

žádost ze dne 2. 12. 2012) 
 

Návrh usnesení: Členové OV pověřují předsedu OV, a Jaroslava Žižku k jednání týkající se 
vybudování víceúčelového hřiště v prostorách TJ Sokola Záluží. 

 
14) Osadní výbor požaduje vybudovat zpevněné parkoviště u kabin TJ Sokola Záluží přístupné 

z ulice První (viz žádost ze dne 2. 12. 2014) 
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Návrh usnesení: Členové OV pověřují předsedu OV, a Jaroslava Žižku k jednání týkající se 
vybudování zpevněného parkoviště u kabin TJ Sokola Záluží. 

 
15) Osadní výbor žádá o vybudování zpevněného parkoviště u dvou bytových domů v ulici 

V Zahrádkách. V současné době projednáno s vedoucím TS a vedením města Čelákovice. 
Realizace by měla proběhnout v souběhu s budování zpevněné plochy u kabin TJ Sokola 
Záluží. 

 
Návrh usnesení: Členové OV pověřují předsedu OV, a Jaroslava Žižku k jednání týkající se 
vybudování zpevněného parkoviště u dvojice bytových domů v ulici V Zahrádkách. 

 
16) U kabin TJ Sokola Záluží požadujeme provést výměnu vstupních dveří, které jsou poškozené 

a rozklížené. Cenová nabídka byla vyhotovena v nabídce, jež proběhla v souvislosti 
s výměnou vstupních dveří do volební místnosti. V rozpočtu by měly být vyčleněny finanční 
prostředky právě na nákup vstupních dveří, což potvrdil vedoucí FO. 

 
Návrh usnesení: Členové OV berou na vědomí informaci ohledně výměny vstupních dveří do kabin 
TJ Sokola Záluží. 

 
17) diskuze 
 
 
- Jaroslav Žižka poukázal na nové tvoření nedovolené skládky v ulici Pátá u závory do bývalé 
Cihelny. 
Věc osobně projedná předseda OV s vedoucím MP, aby byla sjednána náprava. 
 
- Ludmila Forejtová poukázala na hromadění odpadků za areálem bývalých stavebnin mezi 
vlečkou do Brandýsa nad Labem a bývalou jednokolejkou do Mochova. V obci není vidět práci TS 
(neuklizené chodníky, při práci TS je vynaloženo větší množství osob na práci, kterou zastanou 
např. 2 osoby a zbytek se po celou dobu na místě nudí a nic nedělá) 
Věc osobně projedná předseda OV s vedoucím TS Čelákovice. 
 
- Ludmila Forejtová se dotázala na skutečnost, jak bude naloženo s domem čp. 56 v Cihelně.  
Stav věci osobně zjistí předseda OV. 
 

 
 
Termín dalšího jednání OV Záluží byl stanoven na 26. 3. 2015 v kabinách TJ Sokola Záluží.  
 

 
 
 
 
Jednání osadního výboru bylo ukončeno v 19:05 hodin. 
 
 
 
Vyhotovila: Bartošová Jana                                Předseda OV Záluží: 

 


