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       V Čelákovicích dne 20. 8. 2021 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 
Jan Chobotský, referent odboru správy 

majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 22/2021 DNE 15. 9. 2021 
 
 
SCHVÁLENÍ PŘEVZETÍ SILNICE Č. III/2456 Z MAJETKU STŘEDOČESKÉHO 
KRAJE DO MAJETKU MĚSTA ČELÁKOVICE A ZAŘAZENÍ DO MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍ  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Město Čelákovice projevilo zájem o převzetí silnice č. III/2456 z majetku 
Středočeského kraje do majetku města a zařazení do sítě místních komunikací. Dle 
předběžného vyjádření Středočeského kraje není silnice č. III/2456, v celkové délce 
1,982 km, potřebná pro silniční síť Středočeského kraje, zimní údržba není KSÚS 
prováděna. 
Pro provedení navrhovaného převzetí silnice č. III/2456 je nutné projednání a 
schválení zastupitelstvem města Čelákovice a to včetně veškerého příslušenství a 
pozemku parc.č. 243/1, s celkovou výměrou 17 300 m² zapsaného na LV č. 1576 v k.ú. 
Záluží u Čelákovic a podání žádosti o bezúplatný převod silnice včetně pozemku do 
majetku města. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení.  
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
bezúplatné převzetí silnice č. III/2456 a to včetně veškerého příslušenství a 
pozemku parc.č. 243/1, s celkovou výměrou 17 300 m² do majetku města 
Čelákovic a zařazení do sítě místních komunikací. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Návrh změny v silniční síti předložený Středočeským krajem 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
…………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil,  
tajemník městského úřadu 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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