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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
23. 6. 2021 od 18.00 hodin 

 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Bc. P. – je nějaký časový plán v souvislosti s kanalizací v Kolonce? Existuje nějaká technická studie (neviděla 
jsem žádné informace, ani v zápisech z rady), kdy se budou podepisovat smlouvy s občany a zda se to dá 
nějak časově odhadnout? 
Starosta – ano, nahrubo časový odhad můžeme poskytnout. Průzkum už je objednaný. To nejde přes radu 
města, je to klasická malá objednávka. Vše by mělo být hotové do konce prázdnin a výsledky zapracujeme  
do smluv. Na přelomu prázdnin (to znamená srpen/září), bychom vás měli postupně oslovovat s návrhy smluv 
a uzavírat je všechny naráz. 
 
Bc. P. – požádala o vysypání cesty v ul. Křižíkově. Začátkem týdne byl silný déšť a byli jsme opět zatopeni. 
Chtěla jsem to vysypat zeminou, ale bez výsledku. 
Starosta – bohužel zemina tomu nepomůže. Jsme domluveni s panem ředitelem Technických služeb 
Čelákovice, p. o., aby navezli materiál z frézování, které probíhalo v ulici Na Švihově. Čekáme jen na lepší 
počasí a počítáme s tím materiálem k vám.  
 
Bc. P. – upozornila na nebezpečný přechod u Kovohutí, na který již minule upozorňovala. Není tam oficiální 
přechod.  
P Starosta – které místo přesně myslíte? 
Bc. P. – myslím to, jak navazuje na chodníček v tom parčíku. Tam opravdu není téměř vidět z jedné strany 
přes zeleň. Nejsem příznivcem kácení zeleně, ale možná by to opravdu potřebovalo trochu zredukovat. Při 
vyjíždění u Kovohutí je špatně vidět z obou stran. Děti z Jiřiny budou v září chodit zase do školy a bude  
to nebezpečné místo. 
Starosta – děti v září tudy ještě chodit nebudou, protože tunýlek bude uzavřen až do konce roku. Ale určitě  
to předáme Technickým službám Čelákovice, p. o., jestli tam nepůjde udělat nějaký ořez.  
 
Ing. K. – Čelákovice a jejich řeka má strategickou polohu pro umístění nějakého jaderného modulárního 
reaktoru.  Zajímal by mě přístup města, kdyby se stalo, že naše město bude vybráno, jak by se město k tomu 
postavilo, zda by souhlasilo anebo se tomu bránilo jako 5G sítím?  
Starosta – Je to velice odborný dotaz. Ale myslím, že bude-li naše lokalita vybrána, měli by o tom hlasovat 
občané města, a to formou občanského referenda. 
 
Ing. K. – nyní nás čeká rekonstrukce městského parku kolem městské knihovny. Mám pravdu? 
Starost – v delším časovém horizontu určitě ano. 
Ing. Knap – můj dotaz se týká dotačních výsadeb, které se nyní vztahují pouze na vysazování listnatých 
stromů.  
Starosta – zatím o tom nemáme žádné informace.  
Ing. K. – je to novinka, věnoval jsem se tomu tak před půl rokem. Zjistím vám aktuální stav daného tématu a 
dám vám vědět. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, dne 23. 6. 2021 


