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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E 

Obecně závazná vyhláška E  1/2015 města Čelákovic o stanovení 

míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry 

     Zastupitelstvo města Čelákovic schválilo dne ………… usnesením č. ………….  na základě ustanovení § 

50 odst. 4 zákona č.  202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto Obecně 

závaznou vyhlášku E  1/2015 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány 

loterie a jiné podobné hry (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 
     Tato vyhláška stanovuje místa ve městě Čelákovice, na kterých mohou být provozovány sázkové 
hry podle § 2 písm. e), g), i), l), m), a n) zákona o loteriích, loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) 
a § 50 odst. 3 zákona o loteriích (dále jen “loterní činnost“). 
 

Čl. 2 
Určení míst 

 
     Loterní činnost dle čl. 1 této vyhlášky lze provozovat pouze na místech uvedených v Příloze č. 1 

této vyhlášky. 

Čl. 3 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2015. 
 

Čl. 4 
Zrušující ustanovení 

 
     Zrušuje se Obecně závazná vyhláška E 1/2012 města Čelákovic o stanovení míst, na kterých mohou 

být provozovány loterie a jiné podobné hry. 

 
 
 
         Ing. Miloš Sekyra                                                                Ing. Josef Pátek 
            místostarosta               starosta   
            

Vyvěšeno:  
 
Sejmuto:     
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce E 1/2015 o stanovení míst, na kterých mohou být 

provozovány loterie a jiné podobné hry 

 

V Prokopě č.p. 1672 
Rybářská č.p. 155 
J. Zacha č.p. 979 
Sedláčkova č.p. 103 
Stankovského č.p. 745 
náměstí 5. května č.p. 113/3 
náměstí 5. května č.p. 114 
Masarykova č.p. 24 
Rumunská č.p. 1485 
Sedláčkova č.p. 47 
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       V Čelákovicích dne 10. 04. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková, OSTA, 
 Ing. Karel Majer, OFaP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 9.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2015 DNE 29. 04. 2015 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 1/2015 MĚSTA ČELÁKOVIC O STANOVENÍ 
MÍST, NA KTERÝCH MOHOU BÝT PROVOZOVÁNY LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ 
HRY 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Po přijetí usnesení o změně názvu některých ulic na minulém ZM je nutné uvést do 
souladu některé obecně závazné vyhlášky, kterých se tato změna týká. U předložené 
vyhlášky byl rovněž zohledněn skutečný stav provozování hracích automatů na 
stávajících místech. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM 3/2015/2.1 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

9.1 schvaluje a vydává na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona  
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s 
ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně 
závaznou vyhlášku E 1/2015 města Čelákovic o stanovení míst, na 
kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry. 

 
PŘÍLOHY 
 
OZV 1/2015 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, 
starosta 

bez smlouvy 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 
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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E  

 
Obecně závazná vyhláška E 2/2015  města Čelákovic, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovic  
 
 

    Zastupitelstvo  města  Čelákovic schválilo dne ……..…… usnesením č. …….….. a vydává na základě 
ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně závaznou 
vyhlášku E 2/2015 města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Čelákovic (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1 
Závaznost vyhlášky 

     Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Čelákovice, včetně nakládání se stavebním 
odpadem1) (dále jen „systém“).   

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu 

 
1) Komunální odpad se třídí na složky: 
 

a) biologické odpady rostlinného původu  
b) papír, 
c) plasty včetně PET lahví, 
d) nápojové kartony, 
e) sklo, 
f) kovy a kovové obaly, 
g) nebezpečné odpady, 
h) objemný odpad, 
i) směsný komunální odpad. 

 
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění 

podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) a h). 
___________________________ 
1)

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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Čl. 3 
Shromažďování tříděného odpadu 

 
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob na místech k tomu určených: 

   a) kontejnery na tříděný odpad, uvedený v čl. 2 písm. b), c), d), a e), umístěné v obytné 
zástavbě, které jsou označené dle složky odpadu, pro kterou jsou určeny, 
   b) separační dvůr pro všechny složky tříděného komunálního odpadu,  
   c) mobilní sběrná místa pro vybrané druhy tříděného komunálního odpadu, 
   d) místa zpětného odběru v prodejní síti nebo jiných zařízeních, která jsou označena slovně 
nebo symbolem vybírané složky komunálního odpadu. 

 
2) Místa určená pro třídění a sběr jednotlivých složek tříděného odpadu jsou blíže určena v Příloze 

č. 1 této vyhlášky.  
 

3) Kontejnery na tříděný odpad jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 
 

a) Papír - barva modrá, 
b) Plasty, PET lahve, nápojové kartony - barva žlutá, 
c) Sklo - barva zelená. 
 

4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které 
jsou určeny. 

 
 

Čl. 4 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

 
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován na separačním dvoře.  

 
 
 

Čl. 5 
Sběr a svoz objemného odpadu 

 
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do 

sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek apod.). 
 
2) Sběr objemného odpadu je zajišťován na separačním dvoře nebo prostřednictvím mobilních 

sběrných míst. 
 
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2)

 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
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Čl. 6 
Shromažďování a svoz směsného komunálního odpadu  

 
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se 

sběrnými nádobami rozumějí: 
a) typizované sběrné nádoby (popelnice a kontejnery) o objemu 110 l, 240 l a  

1.100 l, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu, 
b) plastové pytle s logem svozové firmy ve výjimečných případech, 
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou typizované sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. 
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. Komunální odpad 
nelze ukládat mimo sběrné nádoby. 

 
3) Svoz směsného komunálního odpadu je prováděn v režimu sídlištní zástavba, vilová zástavba a 

rekreační objekty. Tato pojmy jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2 této vyhlášky. Systém svozu 
směsného komunálního odpadu je stanoven následovně: 

 
A. Sídlištní zástavba 
Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn týdně, vždy v termínu určeném pro danou 
svozovou oblast. 
  
B. Vilová zástavba 
a) Sběrná nádoba bude ke svozu vystavována na veřejné prostranství. 
b) Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn dle svozového kalendáře, vždy v termínu 
určeném pro danou svozovou oblast. Svozový kalendář je zveřejňován na webových stránkách 
města a v místním tisku. 
  
C. Rekreační objekty 
a) V lokalitách nedostupných pro svozovou techniku bude odvoz odpadu řešen po dohodě se 
samosprávou chatové osady. 
b) V lokalitách dostupných pro svozovou techniku budou sběrné nádoby vystaveny ke svozu na 
veřejné prostranství. 
c) Svoz směsného komunálního odpadu bude prováděn v režimu vilové zástavby (viz. odst. B). 
 

 
 

Čl. 7 
Nakládání se stavebním odpadem 

 
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem 

komunálním. 
 
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 
 
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné za úplatu (po dohodě) využít separační dvůr nebo za 

úplatu objednat u Technických služeb města Čelákovic velkoobjemový kontejner.  
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Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Čelákovic číslo  

E 5/2006, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Čelákovic ze dne  
20. 9. 2006. 
 

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ................................................                                ................................................ 
             Ing. Miloš Sekyra                                                    Ing. Josef Pátek 
                místostarosta                                                              starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
 
 
Sejmuto dne:   
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Příloha č. 1 

 
  

Místa určená pro třídění a sběr jednotlivých složek tříděného odpadu 
  

1) Kontejnery na separovaný odpad v obytné zástavbě  
Vybírané složky komunálního odpadu - papír, plasty, PET lahve, nápojové kartony, sklo 
Kontejnery jsou rozmístěny v obytné zástavbě dle potřeby a jejich umístění (situační plán) je 
zveřejněno na webových stránkách města. 

  
2) Separační dvůr - Mochovská ulice, část areálu „Špička“ nebo sběrné místo separačního dvora 
v Sedlčánkách, ul. Družstevní (od 1. 10. 2015 ul. Na Hrázi) 
Vybírané složky komunálního odpadu – uvedené takto v Katalogu odpadů2), např. papír, lepenka, 
sklo, drobné plastové předměty - PET, ostatní plasty, nápojové kartony, drobné kovové předměty, 
kovové obaly, ostatní kov, dřevo, oděvy, textilní materiál, olověné akumulátory, nádobky od sprejů, 
elektrotechnický odpad, biologický odpad rostlinného původu (např. tráva, větve, plody, kůra, zbytky 
rostlin, štěpka, kuchyňský odpad rostlinného původu), objemný odpad, pneumatiky, zbytkový 
komunální odpad (z hygienických důvodů není na separačním dvoře odebírán kuchyňský odpad 
živočišného původu a zbytky jídel nebo tomu podobný odpad). 
Odpad vybíraný ve skladu nebezpečných odpadů v areálu separačního dvora, uvedený takto 
v Katalogu odpadů2) – např. barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a 
odmašťovací prostředky, fotochemikálie, pesticidy, galvanické články mokré a suché, zářivky nebo 
ostatní odpad rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, odpad druhově blíže neurčený (oleje a 
ropné látky, papírové filtry nasycené olejem, nádoby ze železných kovů se zbytky škodlivin, olejové 
filtry, obaly a nádoby z neželezných kovů se zbytky škodlivin, odpadní tuhé prostředky nasycené oleji, 
obaly a nádoby z plastů se zbytky škodlivin). 
  
3) Mobilní sběrná místa   
a) Sídliště „Na Stráni“- u svépomocné výstavby 
b) Sídliště „V Prokopě“- u Volmanovy vily 
c) Sídliště „V Nedaninách“- parkoviště 
d) Sídliště „Rumunská ulice“- parkoviště u výměníkové stanice 
e) Sídliště „Stankovského“- u mateřské školy a výměníkové stanice 
f) „Na Požárech“ – park mezi ul. Jungmannova a Majakovského 
g) Prokopa Holého – u hasičské zbrojnice 
h) J. Zeyera - S.K. Neumanna - u výměníkové stanice 
ch) Císařská Kuchyně - u pomníku 
i) Jiřina - u hřiště 
j) Záluží - u hřiště 
k) Sedlčánky - u hřiště 

  
Termín sběru a svozu probíhá dvakrát do roka (jarní a podzimní) a bude uveřejněn způsobem 
obvyklým - na webových stránkách města a v místním tisku, spolu s aktuálně vybíranými složkami 
tříděného komunálního odpadu. 
 
4) Místa zpětného odběru – budou oznamována způsobem obvyklým (na webových stránkách města 
a v místním tisku) a průběžně aktualizovány.  
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Příloha č. 2   

Vymezení pojmu 

  
Pro účely této vyhlášky se pojmem 
 
Sídlištní zástavba rozumí 
 
-  ulice  
          - Prokopa Holého 
          - Rumunská 
          - B. Smetany 1489 
          - U Potoka 
          - Na Stráni 
          - Stankovského 
          - Volmanova 
    
- městské části  
         - V Prokopě 
         - V Nedaninách 
  
  
Vilová zástavba rozumí ostatní ulice a části města, neuvedené jako sídlištní zástavba 
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       V Čelákovicích dne 11. 04. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková, OSTA, 
 Zuzana Mutínská, OŽP 

 
 
 
MATERIÁL Č. 9.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2015 DNE 29. 04. 2015 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 2/2015 MĚSTA ČELÁKOVIC O STANOVENÍ 
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A 
ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM 
ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ČELÁKOVIC 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Navržená obecně závazná vyhláška je přijímána na základě změn provedených 
v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Nejsou. 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

9.2 schvaluje a vydává na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 2/2015 
města Čelákovic, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Čelákovic. 

 
PŘÍLOHY 
 
OZV 2/2015 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, 
starosta 

bez smlouvy 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 
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M Ě S T O  Č E L Á K O V I C E  

 
Obecně závazná vyhláška E 3/2015 města Čelákovic 

o stanovení školských obvodů základních škol zřízených 
městem Čelákovice 

 
 

 
       Zastupitelstvo města Čelákovic stanovilo na svém zasedání dne 29. 4. 2015 usnesením 
č................... na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto Obecně závaznou vyhlášku  
E 3/2015 města Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem 
Čelákovice (dále jen „vyhláška“):  
 
 

Čl. 1 
 
Školské obvody základních škol zřízených městem Čelákovice se stanovují takto:  
 

a) školský obvod Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, okres Praha – východ,  
250 88 Čelákovice, tvoří ulice:  
 
Čelákovice - B. Smetany, Boženy Koutníkové, Bratří Čapků, Bratří Petišků, Dr. Baizy,  
Dr. Čihákové, H. Kvapilové, Havlíčkova, Hybešova, J. A. Komenského, J. Zeyera, Jana 
Kamaráda, Jiráskova, Ke Strážnímu domku, Krátká, Masarykova, Na Nábřeží, Na Stráni, Na 
Švihově, Ostrov, P. Bezruče, Palackého, Petra Jilemnického, Pod Skalkou, Prokopa Holého, 
Průmyslová, Rumunská, S. K. Neumanna, Sady 17. listopadu, Sokolovská, Spojovací, 
Stankovského, Svatopluka Čecha, Tovární, Toušeňská, U Kapličky, U Podjezdu, U Potoka,  
U Učiliště, Vančurova, Vašátkova, Volmanova, V Prokopě, V Rybníčkách, V Zátiší,  
 
Záluží - Cihelna, Čtvrtá, Druhá, Haškova, K. Brabce, Mstětická, Na Radosti, Pátá, První, 
Třetí, U Tratě,Vořechovka,V Zahrádkách, Zálužská  
  

b) školský obvod Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, okres Praha - východ, 250 88 
Čelákovice, tvoří ulice: 
 

            Čelákovice - 28. října, Alej Jiřího Wolkera, B. Němcové, Bratří Vlasáků, Čelakovského, 
Dělnická, Dobrovského, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, Fügnerova, Husova, Chodská,  
J. Nerudy, J. Zacha, Jaroslava Kruckého, Jaselská, Jilmová, Jiřinská, Jungmannova, K Bílému 
vrchu, Kaplánkova, Karla Otty, Kollárova, Kostelní, Kozovazská, Krajní, Křižíkova, Květinová, 
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Lidická, Lipová, Lísková, Majakovského, Matěje Červenky, Miroslava Maška, Miroslava 
Zachara, Mochovská, Na Hrádku, Na Požárech, nám. 5. května, Polská, Pod Přerovskou 
cestou, Pražská, Příční, Přístavní, Rooseveltova, Ruská, Rybářská, Sedláčkova, Sukova, 
Šípková, Táboritská, Trnková, Třebízského, U Hájku, U Hřiště, U Kovárny, U Labe, U Mostu, 
U Stabenovky, U Zdymadel, V Lukách, Václava Kálika, Ve Skále, V Nedaninách, Ve Vrbí, 
Zahradní, Zárubova, Zdeňka Austa, Žižkova. 
                 
               
Sedlčánky - Ferlesova, Fučíkova, Františka Chvátliny, Josefa Klicpery, K Borku, Ke Křížku, 
Komenského, Matěje Koštíře, Mokrých, Mírové nám., Na Paloučku, Na Plácku, Na Výsluní, 
Na Vošverku, Na Hrázi, Pavla Ježdíka, Pod Mlejnkem, Před Labem, Průběžná, Smetanova,  
U Mlýnské strouhy, U Přívozu, Zábranská, Za Školou, Zájezd, Za Labem. 
       

            Císařská Kuchyně - Bezejmenná, Čelákovská, U Dubu, U Studánky. 
 

 
 

Čl. 2 
 

1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Čelákovic E 4/2005, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Čelákovice. 
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Ing. Miloš Sekyra                                   Ing. Josef Pátek 
                          místostarosta                                                starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 
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       V Čelákovicích dne 10. 04. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková, OSTA, 
 Jana Pezlová, OŠIK 

 
 
 
MATERIÁL Č. 9.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2015 DNE 29. 04. 2015 
 
 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 3/2015 MĚSTA ČELÁKOVIC O STANOVENÍ 
ŠKOLSKÝCH OBVODŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM 
ČELÁKOVICE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Po přijetí usnesení o změně názvu některých ulic na minulém ZM je nutné uvést do 
souladu některé obecně závazné vyhlášky, kterých se tato změna týká. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM 3/2015/2.1 
 
 
 
 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

9.3 schvaluje, stanovuje a vydává na základě ustanovení § 178 odst. 2 
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 3/2015 města 
Čelákovic o stanovení školských obvodů základních škol zřízených 
městem Čelákovice 

 
PŘÍLOHY 
 
OZV 3/2015 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, 
starosta 

bez smlouvy 
……………………………………………… 

Jméno, příjmení, funkce 
(právník městského úřadu) 
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