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MATERIÁL Č. 2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  

Č. 5/2015 DNE 24. 6. 2015 

 

 

Návrhy na pořízení Územního plánu Čelákovic a podněty města 

Čelákovic 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Na odboru rozvoje města jsou průběžně přijímány Návrhy na pořízení změny 
stávajícího Územního plánu sídelního útvaru (dále jen „Návrh“). K datu 10. 6. 2015 
bylo předloženo celkem 21 Návrhů. Tyto Návrhy jsou se stanoviskem pořizovatele, 
společnosti PRISVICH, s.r.o., v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) předloženy Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
Pod č. 113 – 123 jsou evidovány Návrhy na změnu využití pozemků v lokalitě 
zahrádkářské kolonie Osada Nedaniny. O změně využití dotčených ploch již bylo 
Zastupitelstvem rozhodováno, viz související usnesení níže, a návrhům na tuto 
změnu „Zahrádky“ → „Rekreace“ bylo vyhověno. 
Pod č. 124 je evidován Návrh na změnu využití pozemku bezprostředně navazujícího 
na přilehlou zahradu. O obdobné změně využití ploch, Návrhy 104 a 105, již bylo 
Zastupitelstvem rozhodováno a bylo jim vyhověno, viz související usnesení níže. 
Pod č. 125 je evidován Návrh na změnu využití ploch pro bydlení prakticky totožný 
s Návrhem č. 20. O změně využití těchto ploch pro bydlení již Zastupitelstvo 
rozhodovalo, viz související usnesení níže, a Návrhu nevyhovělo. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Pod č. 126 je evidován Návrh na změnu využití pozemků pod stávajícím kompostem 
(naproti Cucovně) a bezprostředně navazujících na využití pro realizaci kompostárny. 
Vzhledem k rozsáhlosti této změny a jejího možného vlivu na udržitelný rozvoj území 
(bezprostřední blízkost Jiřinského potoka) pořizovatel doporučil nezařazovat tento 
Návrh do Zadání nového Územního plánu Čelákovic. Jeho zařazení by mohlo vyvolat 
požadavek na nové projednání návrhu zadání, což by výrazně zpomalilo proces 
pořízení nového Územního plánu a mohlo vést k nedodržení termínu stanoveného 
stavebním zákonem. Pořizovatel doporučil, v případě souhlasu s touto navrhovanou 
změnou, projednat ji jako samostatnou změnu stávajícího Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice. 
Návrhy č. 127-133 viz Příloha č. 2 tohoto podkladového materiálu. Pro plochy 
dotčené Návrhy dosud nebyla přijata žádná související usnesení. 
 
V rámci zpracování nového územního plánu navrhujeme prověřit možnost využití 
ploch vymezených vilkovou zástavbou při ulici Stankovského, zástavbou bytových 
domů při ulici U Kapličky, vilkovou zástavbou ulice Na Stráni a průmyslovým areálem 
Demoautoplastu. Oblast je pro průmyslové využití špatně dopravně přístupná 
a vzhledem k těsné návaznosti na plochy pro bydlení může být i rušivá. 
 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

 

Návrh č.: 113 – 124 ZM vyhovuje návrhu na pořízení změny ÚP Čelákovic; 

 125 – 126 ZM nevyhovuje návrhu na pořízení změny ÚP Čelákovic; 

 127 ZM vyhovuje návrhu na pořízení změny ÚP Čelákovic; 

 128 – 131 ZM nevyhovuje návrhu na pořízení změny ÚP Čelákovic; 

 132 – 133 ZM vyhovuje návrhu na pořízení změny ÚP Čelákovic; 

 

VZTAH K ROZPOČTU 

 

Bez přímého vztahu k rozpočtu. 

 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

 

k Návrhům č. 113 – 123 

Usnesení ZM č. 20/2013/6.1.12. – 6.1.16 a 6.1.18 – 6.1.19 ze dne 24. 4. 2013 

Usnesení ZM č. 23/2013/1.2.1.1. – 1.2.1.21. ze dne 26. 6. 2013 

k Návrhu č. 124 

Usnesení ZM č. 28/2014/174 – 175 ze dne 24. 4. 2014 

k Návrhu č. 125 

Usnesení ZM č. 20/2013/6.2.17 ze dne 24. 4. 2013 
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NÁVRH USNESENÍ 

 

2.1.1 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 113 
navrhovatelky Ž. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemků st. 
p.č. 4567 a p.č. 1692/224 oba v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití z části pro zahrádky a zahrádkářské kolonie a z části pro přírodní 
nelesní porosty na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic 
k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 113 navrhovatelky Ž. K., Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využití pozemků st. p.č. 4567 a p.č. 1692/224 oba v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití z části pro zahrádky a zahrádkářské kolonie a 
z části pro přírodní nelesní porosty na využití pro rekreaci. 

 

2.1.2 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 114 navrhovatele 
L. Ch., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 1692/127 a p.č. 
1692/223 oba v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního 
plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 114 navrhovatele L. Ch., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemků p.č. 1692/127 a p.č. 1692/223 oba v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití 
pro rekreaci. 
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2.1.3 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 115 navrhovatele 
L. Ch., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/215 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky a 
zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 115 navrhovatele L. Ch., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p.č. 1692/215 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 

2.1.4 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 116 navrhovatele 
J. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/126 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky 
a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 116 navrhovatele J. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p.č. 1692/126 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 

2.1.5 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 117 navrhovatele 
Mgr. K. B., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/14 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky 
a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 117 navrhovatele Mgr. K. B., Čelákovice, kterým navrhl 
změnu využití pozemku p.č. 1692/14 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
z původního využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití 
pro rekreaci. 

 
2.1.6 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 118 navrhovatele 
J. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/219 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky 
a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 118 navrhovatele J. J., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p.č. 1692/219 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 

2.1.7 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 119 navrhovatele 
L. M., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/238 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky 
a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
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návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 119 navrhovatele L. M., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p.č. 1692/238 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 
2.1.8 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 120 navrhovatele 
H. H., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/218 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky 
a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 120 navrhovatele H. H., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p.č. 1692/218 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 

2.1.9 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 121 
navrhovatelky M. R., Čelákovice, kterým navrhla změnu využití pozemku 
p.č. 1692/214 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje 
zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání 
Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
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ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 121 navrhovatelky M. R., Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využití pozemku p.č. 1692/214 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 
2.1.10 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 122 navrhovatele 
M. M., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/217 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky 
a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 122 navrhovatele M. M., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p.č. 1692/217 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 

2.1.11 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 123 navrhovatele 
V. B., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemku p.č. 1692/222 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití pro zahrádky 
a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu 
Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 123 navrhovatele V. B., Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p.č. 1692/222 v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky a zahrádkářské kolonie na využití pro rekreaci. 

 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 8 z 13 
 

2.1 

2.1.12 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 124 navrhovatelů 
Ing. Z. V. a doc. PhDr. J. V., Ph.D., Čelákovice, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p.č. 162/87 v k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice z původního využití 
pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny na využití pro bydlení a 
schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic 
do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 124 navrhovatelů Ing. Z. V. a doc. PhDr. J. V., Ph.D., 
Čelákovice, kterým navrhli změnu využití pozemku p.č. 162/87 v k.ú. Sedlčánky, 
obec Čelákovice z původního využití pro ornou půdu a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení. 

 

2.1.13 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 125 navrhovatele Ing. M. Š,. CSc., Přerov nad Labem, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p.č. 3237/1, p.č. 3239/1, p.č. 3237/2, p.č. 3237/3 a 
3239/2 všechny v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití z části 
pro řeky, potoky a rybníky, z části pro ornou půdu a plochy pro pěstování 
zeleniny, z části pro přírodní nelesní zeleň a izolační zeleň na využití 
pro bydlení. 

 
VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 125 
navrhovatele Ing. M. Š. CSc., Přerov nad Labem, kterým navrhl změnu využití 
pozemků p.č. 3237/1, p.č. 3239/1, p.č. 3237/2, p.č. 3237/3 a 3239/2 všechny 
v k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z původního využití z části pro řeky, potoky 
a rybníky, z části pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny, z části 
pro přírodní nelesní zeleň a izolační zeleň na využití pro bydlení. 
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2.1 

2.1.14 

VARIANTA VYHOVUJE 
2.1.14.1 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 126 navrhovatele ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a 
obchodní, a.s., Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 815/11, 
p.č. 819, p.č. 818/6, p.č. 818/5, p.č. 815/16, p.č. 815/15, p.č. 815/14, st. p.č. 407, 
p.č. 815/21, p.č. 815/19, p.č. 815/2, p.č. 815/3, p.č.815/22, p.č.815/23, p.č. 815/18 
a p.č. 815/12 všechny v k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice z původního využití 
z části pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační 
zeleň na využití pro výstavbu kompostárny. 

2.1.14.2 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 6 odst. 5. písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. 4 Územního plánu sídelního 
útvaru města Čelákovice schváleného usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, dle § 44 písmene d) zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu usnesení Zastupitelstva města 
č. 5/2015/2.1.14.1 ze dne 24. 6. 2015, a to, v souladu s ustanovením § 45 
odst. 4), za podmínky finanční spoluúčasti navrhovatele ve výši ………… 

2.1.14.3 

Zastupitelstvo města určuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 
a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelem pro pořízení 
změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice schváleného 
usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994 Ing. Petra 
Studničku. 
 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 126 
navrhovatele ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní, a.s., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu využití pozemků p.č. 815/11, p.č. 819, 
p.č. 818/6, p.č. 818/5, p.č. 815/16, p.č. 815/15, p.č. 815/14, st. p.č. 407, 
p.č. 815/21, p.č. 815/19, p.č. 815/2, p.č. 815/3, p.č.815/22, p.č.815/23, p.č. 815/18 
a p.č. 815/12 všechny v k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice z původního využití 
z části pro ornou půdu a plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační 
zeleň na využití pro výstavbu kompostárny. 
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2.1 

2.1.15 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 127 navrhovatelů 
R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků 
p.č. 7/1, p.č. 7/2 a p.č. 7/3, všechny v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice 
se stejným využitím, tedy s využitím pro přírodní nelesní porosty a schvaluje 
zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání 
Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 127 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým 
navrhli ponechat využití pozemků p.č. 7/1, p.č. 7/2 a p.č. 7/3, všechny v k.ú. 
Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím 
pro přírodní nelesní porosty. 

 

2.1.16 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 128 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli 
ponechat využití pozemků p.č. 30/1 a p.č. 30/6, oba v k.ú. Záluží u Čelákovic, 
obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro komerci, nerušící 
výrobu a sklady a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti 
jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 128 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití 
pozemků p.č. 30/1 a p.č. 30/6, oba v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se 
stejným využitím, tedy s využitím pro komerci, nerušící výrobu a sklady. 

 

2.1.17 

VARIANTA VYHOVUJE 
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2.1 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 129 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli 
ponechat využití pozemků p.č. 59/2 a p.č. 65/1, oba v k.ú. Záluží u Čelákovic, 
obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části pro ornou půdu, 
plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň a schvaluje zařazení 
tohoto návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního 
plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 129 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití 
pozemků p.č. 59/2 a p.č. 65/1, oba v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se 
stejným využitím, tedy s využitím z části pro ornou půdu, plochy pro pěstování 
zeleniny a z části pro izolační zeleň. 

 

2.1.18 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic č. 130 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli 
ponechat využití pozemků p.č. 67/1, p.č. 69 a p.č. 76, všechny v k.ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro lesní 
porosty a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 130 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití 
pozemků p.č. 67/1, p.č. 69 a p.č. 76, všechny v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec 
Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím pro lesní porosty. 

 

2.1.19 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu 
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2.1 

Čelákovic č. 131 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli 
ponechat využití pozemků p.č. 73/1, p.č. 73/3, p.č. 73/4 a p.č. 267, všechny 
v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím 
z části pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační 
zeleň a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření možnosti jeho 
řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 131 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití 
pozemků p.č. 73/1, p.č. 73/3, p.č. 73/4 a p.č. 267, všechny v k.ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části 
pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň. 

 

2.1.20 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 132 navrhovatelů 
R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemku 
p.č. 75/8 v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s 
využitím z části pro lesní porosty, z části pro ornou půdu, plochy pro pěstování 
zeleniny a z části pro izolační zeleň a schvaluje zařazení tohoto návrhu 
na pořízení Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic 
k prověření možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 132 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým 
navrhli ponechat využití pozemku p.č. 75/8 v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec 
Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části pro lesní porosty, z 
části pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační 
zeleň. 

 
2.1.21 

VARIANTA VYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě posouzení a stanoviska pořizovatele 
v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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2.1 

že vyhovuje návrhu na pořízení Územního plánu Čelákovic č. 133 navrhovatelů 
R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým navrhli ponechat využití pozemků 
p.č. 102 a p.č. 120/8, oba v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice se stejným 
využitím, tedy s využitím z části pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny 
a z části pro izolační zeleň a schvaluje zařazení tohoto návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic do Zadání Územního plánu Čelákovic k prověření 
možnosti jeho řešení. 

VARIANTA NEVYHOVUJE 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 133 navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. M., Praha 1, kterým 
navrhli ponechat využití pozemků p.č. 102 a p.č. 120/8, oba v k.ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice se stejným využitím, tedy s využitím z části 
pro ornou půdu, plochy pro pěstování zeleniny a z části pro izolační zeleň. 

 
2.1.22 
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení podnětu města Čelákovic na prověření 
vhodnosti využití plochy vymezené ulicemi Stankovského, U Kapličky, 
Na Stráni a průmyslovým areálem Demoautoplastu pro průmysl. 
 
2.1.23 
Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi II informovat o výsledku jednání 
zastupitelstva města k návrhům na pořízení Územního plánu Čelákovic 
bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování v souladu 
s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

PŘÍLOHY 

 

1. Soupis návrhů včetně stanoviska pořizovatele 
2. Zákres návrhů 

 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 

……………………………………………… 

Ing. Karel Hanuš, vedoucí odboru 

rozvoje města 

 

……………………………………………… 
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