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       V Čelákovicích dne 02.09.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

………………………………………… 
Ing. Josef Pátek,  
starosta města 

 
……………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 22/2021 DNE 15.09.2021 
 
 
SCHVÁLENÍ PLÁNU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ 
ÚPRAVY V PŘEROVĚ NAD LABEM 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Od roku 2015 probíhají v Přerově nad Labem komplexní pozemkové úpravy. Město 
Čelákovice přistoupilo k řízení o pozemkových úpravách již od samého počátku 
a projevilo svou vůli podílet se na plánu společných zařízení.  
V současné době je potřeba schválit plán společných zařízení (viz přílohy), v něm do 
obvodu pozemkových úprav zasahuje v k. ú. Sedlčánky pouze parcela KN p. č. 862, 
která půlí silnici III/2454 z Přerova nad Labem do Císařské Kuchyně.  
V návaznosti na schválený plán společných zařízení se bude řešit návrh nového 
uspořádání pozemků, ve kterém se bude, mimo jiné řešit i úprava katastrálních hranic 
na této silnici tak, aby hranice katastru přetínala silnici napříč, nikoli podélně, 
s vyrovnanou bilancí výměr, to znamená aby nedošlo ke změně výměry katastrů obcí 
dotčených pozemkovou úpravou (toto je požadavek vlastníka pozemku a silnice – 
KSUS pro Středočeský kraj. 
V navrženém plánu společných zařízení jsou zachovány návaznosti na případné 
záměry města Čelákovice – např. záměr na vybudování cyklostezky podél Labe - 
v připojené grafické příloze je zachována cesta (označena jako DC24), navíc je 
navržena nová cesta (s označením DC10) s propojením na stávající cesty (označeny 
jako VC9 a LC2).  
Tyty informace je nutné předat i zpracovateli nového územního plánu. 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.6 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 písm. j) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
předložený plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy 
v Přerově nad Labem. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Plán společných zařízení 
příloha č. 2 Mapové podklady 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil,  
tajemník 

 
……………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 

 


