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       V Čelákovicích dne 10. 6. 2015 

 

 

 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 

……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 

……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová, referent odboru 

rozvoje města 

Bc. Ladislav Vich, DiS., výkonný 

pořizovatel 

 

 

 

MATERIÁL Č. 2.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  

Č. 5/2015 DNE 24. 6. 2015 

 

 

Zadání Územního plánu Čelákovic 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Dne 4. 3. 2015 byla na úřední desce města Čelákovic vyvěšena veřejná vyhláška, 
kterou byl doručen Návrh zadání Územního plánu Čelákovic (dále jen „Návrh 
zadání“). V období od 4. 3. 2015 do 3. 4. 2015 mohl každý uplatnit k Návrhu zadání 
své písemné připomínky. 
Návrh zadání byl zároveň zaslán dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému 
úřadu. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad 
jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření s požadavky na obsah 
územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 
V téže lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný úřad uplatnit stanovisko a sousední 
obce mohly uplatnit své podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty měl 
příslušný orgán ochrany přírody doručit stanovisko podle § 45 odst. i zákona 
o ochraně přírody a krajiny. 
K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se v souladu 
s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), nepřihlíží. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Ve výše uvedených lhůtách bylo podáno celkem 12 vyjádření a stanovisek dotčených 
orgánů, 7 připomínek právnických osob a fyzických osob podnikajících a 69 
připomínek fyzických osob. 
Po výše uvedených lhůtách byly k datu 10. 6. 2015 doručeny 3 připomínky fyzických 
osob a 1 připomínka právnické osoby. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Petrem Studničkou, 
zpracovali Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic, 
který je Zastupitelstvu města předkládán ke vzetí na vědomí. Na základě tohoto 
vyhodnocení upravili v souladu s ustanovením § 47 odst. 4 stavebního zákona Návrh 
zadání Územního plánu Čelákovic a předkládají ho ke schválení. 
Připomínky k Návrhu zadání, které budou doručeny do zpracování čistopisu 
schváleného zadání, budou doplněny do Vyhodnocení projednávání návrhu zadání 
územního plánu Čelákovic spolu se závěrem a odůvodněním pořizovatele:  

„K připomínce se nepřihlíží. Lhůta pro uplatňování připomínek k návrhu Zadání 
byla stanovena do 3. 4. 2015. Připomínka byla uplatněna dne……., proto se k ní 
nepřihlíží v souladu s § 47 odst 3 stavebního zákona.“ 

 
 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

 

Bez doporučení zpracovatele. 

 

VZTAH K ROZPOČTU 

 

Bez přímého vztahu k rozpočtu. 

 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

 

Bez souvisejících usnesení. 

 

NÁVRH USNESENÍ 

 

2.2 

Zastupitelstvo města 

1. bere na vědomí informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání 

návrhu zadání územního plánu Čelákovic“ uvedeném v příloze tohoto 

usnesení. 

2. schvaluje zadání územního plánu Čelákovic podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 
47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uvedené v příloze 
tohoto usnesení s tím, že se doplňuje o 15 návrhů na pořízení územního 
plánu Čelákovic poř. č. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 127, 132 a 133, kterým bylo vyhověno a schváleno jejich 
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zařazení do zadání územního plánu Čelákovic v souladu s usneseními 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 5/2015/2.1.1, 5/2015/2.1.2, 5/2015/2.1.3, 
5/2015/2.1.4, 5/2015/2.1.5, 5/2015/2.1.6, 5/2015/2.1.7, 5/2015/2.1.8, 
5/2015/2.1.9, 5/2015/2.1.10, 5/2015/2.1.11, 5/2015/2.1.12, 5/2015/2.1.15, 
5/2015/2.1.20 a 5/2015/2.1.21 ze dne 24. června 2015 a o 1 podnět města 
schválený usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 5/2015/2.1.22 ze 
dne 24. června 2015. 

3. ukládá starostovi města 
a. zabezpečit zpracování územního plánu Čelákovic v souladu se 

schváleným zadáním; 
b. předat dokumentaci „Zadání územního plánu Čelákovic – doklady 

o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení městu 
Čelákovice, výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH, s.r.o., 
a zhotoviteli územního plánu Čelákovic, Ing. arch. Jitce Fikarové; 

c. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení 
registračního listu za etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně 
plánovací činnosti. 

 

PŘÍLOHY 

 

1. Návrh zadání Územního plánu Čelákovic k projednání – pouze digitálně na CD 
2. Souhrn podání v rámci projednání Návrhu zadání Územního plánu Čelákovic – 

pouze digitálně na CD 
3. Vyhodnocení projednávání návrhu zadání územního plánu Čelákovic – pouze 

digitálně na CD 
4. Příloha č. 3 Zadání územního plánu Čelákovic - tabulka „Návrhy na pořízení ÚP 

Čelákovic“ – pouze digitálně na CD 
5. Zadání územního plánu Čelákovic – návrh ke schválení – bez přílohy č. 3 – 

tabulky „Návrhy na pořízení ÚP Čelákovic“ 

 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 

……………………………………………… 

Ing. Karel Hanuš, vedoucí odboru 

rozvoje města 

 

……………………………………………… 

- 

 


