
 
 

 
 
 

1 – Vyhodnocení projednávání návrhu zadání ÚP Čelákovic z 02/2015 

Příloha č. 2 

V Y H O D N O C E N Í 
projednávání návrhu zadání územního plánu 

Č E L Á K O V I C  
Návrh zadání územního plánu Čelákovic z února 2015 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 5. března 2015 do 3. dubna 2015 

Ř A Z E N Í :  pořadové číslo 
Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) ................................................................................ 1 – 17 (celkem 17) 
Vyjádření krajského úřadu a připomínky obce, pro kterou se územní plán pořizuje (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ................... 18 – 19 (celkem 2) 
Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) .................................................................................................................. 20 – 27 (celkem 8) 
Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) ...................................................... 28 – 34 (celkem 7) 
Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) .............................................................................................. 35 – 103 (celkem 69) 
Připomínky právnických a fyzických osob, k nimž se nepřihlíží (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) .................................................... 104 – 107 (celkem 4) 
Použité zkratky: k. ú. = katastrální území stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění ÚP = územní plán (Čelákovic) ÚPD = územně plánovací dokumentace 
ÚPnSÚ = územní plán sídelního útvaru ÚSES = územní systém ekologické stability Zadání = zadání ÚP Čelákovic ZPF = zemědělský půdní fond ZÚR = zásady územního rozvoje 
 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

 Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů (§ 47 odst. 2 a 3 stavebního zákona) – 1 až 17 
1 Hasičský záchranný sbor 

Středočeského kraje, 
územní odbor Mladá Boleslav, 
Laurinova 1370, 
293 01 Mladá Boleslav 

MB-4-1/2015/ÚP 
ze dne 30. 3. 2013, 
por. Ivana Konývková, 
DiS. 

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/ 
/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 12 odst. 2 písm. 
i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 380/2002 Sb., k pří-
pravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, návrh zadání ÚP Čelákovic předložený 
dne: 3. 3. 2015 a nemá pro zapracování do návrhu zadání ÚP požadavky . 
Poznámka: 
Každá změna dokumentace oproti předložené dokumentaci musí být neodkladně 
znovu projednána. 

—————— 
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Příloha č. 2 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
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úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

2 Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje, 
oddělení hygieny obecné a komunální, 
Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

3 Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj, 
Černoleská 1929, 
256 38 Benešov u Prahy 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

4 Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor dopravy, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

036683/2015/KUSK 
ze dne 1. 4. 2015, 
Ing. Jan Šefl 
(Helena Lacková) 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako p říslušný silniční správní 
úřad uplatňující stanovisko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o pozemních komunikacích“) požaduje: 
– v grafické části (v koordinačním výkresu) uvést číslo silnice II. a III. třídy a vy-

značit jejich ochranná pásma v souladu s ustanovením § 30 zákona o pozemních 
komunikacích, která limitují využití ploch. 
Pro určení silničního pásma není rozhodujícím vymezené zastavěné území 
podle stavebního zákona, ale řídí se výše citovaným paragrafem zákona o po-
zemních komunikacích 

– řešení dopravní infrastruktury musí odpovídat vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
technických požadavcích na využívání území – § 9 a § 22 
 
 

– rozvojové lokality musí splňovat požadavky pro připojení dle ust. § 10 ZPK. Po-
čet připojení na komunikaci omezit na minimum (např. jednou obslužnou komu-
nikací) 
 
 

– důsledné řešení pěší dopravy (vymezení ploch pro vybudování chodník ů) a územ-
ní rezervy potřebné pro zajištění dopravní obslužnosti ve smyslu ČSN 736425. 
 

Doporučujeme 
– Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných u silnic nebo u budoucích 

silnic navrhnout tak, aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnit ř-
ních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráněném prostoru staveb dle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upozorňujeme, 
že v případě prokázání nutnosti zajistit protihlukovou ochranu území navržených 
pro bytovou zástavbu, nebudou na náklady majetkového správce provád ěna žádná 

 
 
 
 
– Akceptováno. 

Požadavek byl doplněn do subkapitoly 10.6 „Obsah 
grafické části odůvodnění územního plánu“ návrhu 
Zadání. 
 
 

– Vzato na vědomí. 
Respektování vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění, je 
při tvorbě ÚP povinností. 

– Vzato na vědomí. 
ÚP neřeší připojení ploch na pozemní komunikaci,  
je to předmětem podrobnějšího řešení, v případě, že 
se nejedná o návrh plochy pro dopravní infrastruk-
turu související se zastavitelnou plochou. 

– Vzato na vědomí. 
Pěší doprava je řešena v ÚP standardně v podrob-
nosti této ÚPD. 
 

– Vzato na vědomí. 
Ochrana staveb před nepříznivými účinku hluku 
a vibrací je v kompetenci krajské hygienické stanice 
dle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví, v platném znění. Řešení nákladů na pro-
tihluková opatření a kdo je bude hradit, není před-
mětem ÚP. 
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poř. 
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

protihluková opatření. Veškerá nová obytná zástavba musí být řešena tak, aby by-
ly splněny hlukové hygienické standardy. Pokud budou nutná protihluková opat-
ření (např. protihlukové stěny, valy), musí být realizovány na náklady stavebníků 
obytných objektů. 

5a Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  

036683/2015/KUSK 
ze dne 1. 4. 2015, 
Ing. Jan Šefl 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, na zá-
kladě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku 
životního prostředí uplatňuje následující požadavky: 
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) (Ing. J. Víznerová) 
Orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 13 odst. 1 a § 17a písm. a) zákona, na zá-
kladě ustanovení § 5 odst. 2 zákona požaduje, aby v předloženém návrhu ÚP byly 
nové zábory ZPF doloženy konkrétními údaji o vým ěře, kultuře a bonitovaných 
půdně ekologických jednotkách a z grafických p říloh bylo zřejmé vymezení zasta-
věného případně dříve schváleného zastavitelného území. 
Na základě těchto údajů bude, popř. nebude v návrhu ÚP Čelákovic souhlasit 
s nezemědělským využitím navržených lokalit.  

 
 
 
Vzato na vědomí. 
Požadavky orgánu ZPF jsou uvedeny v odstavci 5.4.4 
„Ochrana ZPF“ subkapitoly 5.4 „Požadavky na 
ochranu a rozvoj hodnot území“ návrhu Zadání. 
 
 
 
Vzato na vědomí. 

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, 
v platném znění (dále jen zákon) (Ing. P. Tauchman) 
Orgán státní správy lesů požaduje, aby byly identifikovány lokality, na nichž je 
plánován zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), z dů-
vodu posouzení souladu uvedeného záměru s ustanovením § 13 odst. 1 a 2 (§ 14 
odst. 1) zákona. Dále požadujeme identifikaci dotčených pozemků do 50 metrů od 
okraje lesa. K dotčení těchto pozemků je nutný souhlas orgánu státní správy lesů dle 
ustanovení § 14 odst. 2 zákona. Rovněž je třeba identifikovat pozemky, které je 
plánováno prohlásit za PUPFL  v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona. Ná-
sledné udělení jednotlivých souhlasů není nárokové a nelze předjímat výsledky jed-
notlivých správních řízení. 
 
Na základě doplnění výše uvedených údajů bude, popř. nebude udělen souhlas 
s využitím dotčených lokalit. 

 
 
Vzato na vědomí. 
Požadavky orgánu státní správy lesů jsou uvedeny 
v odstavci 5.4.5 „Ochrana pozemků určených k plnění 
funkcí lesa“ subkapitoly 5.4 „Požadavky na ochranu 
a rozvoj hodnot území“ návrhu Zadání. V podrobnosti 
řešení ÚP se neuvádí identifikace dotčených pozemků 
do 50 metrů od okraje lesa. V koordinačním výkresu 
grafické části odůvodnění návrhu ÚP Čelákovic bude 
hranice tzv. ochranného pásma lesa vyznačena, jedná 
se o jeden z limitů využití území. 
Vzato na vědomí. 
Návrh Zadání nestanovuje požadavky na zábory po-
zemků určených k plnění funkcí lesa. 

Dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybra-
nými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
Dotčený správní úřad na úseku prevence závažných havárií  při projednávání 
ÚPD příslušný dle ust. § 27 písm. e) zákona, na základě ust. § 32 odst. 2 zákona 
k předloženému návrhu zadání ÚP Čelákovic neuplatňuje připomínky. 

—————— 
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POŘIZOVATELE 

Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) 
Orgán ochrany ovzduší podle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona vydává k návrhu 
zadání ÚP Čelákovic v průběhu jeho pořizování: Obecně by obytná zástavba měla 
být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/průmysl či jiných čin-
ností, které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu před-
cházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. 
Pokud bude do areálů/oblastí začleněn stacionární zdroj znečišťování ovzduší, je 
jeho provozovatel povinen dodržovat legislativu i v oblasti ochrany ovzduší. 

 
Akceptováno. 
Subkapitola 5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot území“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.4.6 
„Ochrana ovzduší“ doplněna v souladu s vyjádřením 
orgánu ochrany ovzduší. 
Vzato na vědomí. 
Návrh Zadání nepožaduje řešit jednotlivě žádné sta-
cionární zdroje znečišťování ovzduší. 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, jako 
věcně a místně příslušný orgán posuzování vlivů na životní prostředí podle 
§ 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní pro-
středí), ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení § 47 
odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona toto 

STANOVISKO 
k návrhu zadání ÚP Čelákovic. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) 
a § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, na 
základě ust. § 10i odst. 2 zákona k p ředloženému návrhu zadání a kritérií uvedených 
v příloze č. 8 cit. zákona požaduje v následujících etapách pořizování ÚP Čelá-
kovic zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA, dále jen do-
kumentace SEA) dle přílohy ke stavebnímu zákonu. 
Odůvodnění: 
Důvodem požadavku na vyhodnocení SEA je zejména prověření využití stávajících 
zastavitelných ploch a nově navrhovaných zastavitelných ploch typu průmyslových 
oblastí a rozvoje města (bydlení, komerce, sport, přístaviště, víceúčelové parky 
apod.), které můžou zakládat rámec pro realizaci záměrů uvedených v příloze č. 1 
citovaného zákona a které můžou vyvolávat budoucí střety zájmů z hlediska vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. 
V dokumentaci SEA se požaduje vyhodnotit: 
– vlivy změn funkčního využití prověřovaných a nově navrhovaných ploch na okolí 

(krajinný ráz, zachování přírodních a kulturních hodnot území města a prostupnost 
krajiny), vlivy na obyvatelstvo a ve řejné zdraví, včetně provázanosti na plánova-
nou veřejnou infrastrukturu dle nadřazených ÚPD (PÚR ČR a ZÚR Stč. kraje), 

– vlivy z hlediska dopravního napojení, zvýšení dopravní zát ěže v dotčeném území 
provozem navrhovaného využití, změny ve stávající hlukové situaci a znečišťová-
ní ovzduší, 

– účelnost změny využití zemědělské půdy a zejména vliv na změnu odtokových 

Akceptováno. 
V kapitole 11 „Požadavky na vyhodnocení p ředpo-
kládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území“ návrhu Zadání byl doplněn požadavek na vy-
hodnocení vlivů ÚP Čelákovic na životní prostředí 
(SEA), resp. požadavek na zpracování dokumentace 
vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj 
území podle požadavku dotčeného orgánu, který je 
pořizovatel povinen doplnit do návrhu Zadání 
v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona. 
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poměrů v řešeném území, 
– obsah a rozsah vyhodnocení je rámcově stanoven v příloze stavebního zákona. 

V dokumentaci SEA stanovit za jakých podmínek jsou zjištěné vlivy přípustné, 
příp. navrhnout kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit ne-
bo zcela eliminovat. 

– ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu 
stanoviska dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hle-
diska zjištěných negativních vlivů na životní prostředí s navrhovaným využitím 
souhlasit, souhlasit s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit. 

Příslušný úřad dále upozorňuje na ust. § 10i odst. 3 cit. zákona, podle kterého může 
být zpracovatelem vyhodnocení pouze osoba k tomu oprávn ěná dle § 19 cit. zákona. 
Pro účely vydání stanoviska podle § 22 písm. e) cit. zákona p říslušný úřad po-
žaduje předložit návrh ÚP Čelákovic včetně dokumentace SEA v rozsahu pří-
lohy stavebného zákona, jež je součástí vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný 
rozvoj území po obsahové stránce zpracovaný v souladu se stavebním zákonem 
a platnými prováděcími předpisy. 

Zpracovala: Ing. Daniela Zemanová 

5b Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí 
a zemědělství, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  

050245/2015/KUSK 
ze dne 1. 4. 2015, 
Bc. Alena Světlíková 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prost ředí a zemědělství, jako or-
gán ochrany přírody podle ustanovení § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, konstatuje, že do severovýchodní 
části řešeného území zasahuje přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně, pří-
rodní památka zde žádná není. Vzhledem k tomu, že z přiloženého výkresu záměrů 
na provedení změn v území vyplývá, že uvedená přírodní rezervace nebude návrhem 
dotčena, nemáme z tohoto hlediska žádných připomínek. 
Z hlediska regionálních ÚSES vám sdělujeme, že severní částí řešeného území 
prochází nadregionální biokoridor (NRBK) Stříbrný roh – Polabský luh, seve-
rovýchodní okraj území z části zasahuje RBC Niva Labe u Čelákovic a Přerova 
a východní částí území prochází NRBK Vidrholec – K68. Upozorňujeme vás, že 
dle ZÚR Středočeského kraje je třeba tyto plochy respektovat jako nezastavitelné. 
Jiné připomínky v tomto ohledu nemáme. 
Dále vás upozorňujeme, že se v řešeném území vyskytují zvláště chráněné druhy 
zjištěné a evidované nálezovou databází Agentury ochrany p řírody: 
sova pálená (Tyto alba), moták pochop (Circus aeruginosus L.), slavík obecný 
(Luscinia megarhynchos), čáp černý (Ciconia nigra L.), ťuhýk šedý (Lanius excu-
bitor L.) a ledňáček říční (Alcedo atthis L.). Podmínky ochrany zvláště chráněných 
druhů živočichů jsou uvedeny v ust. § 50 zákona č. 114/1992 Sb. 
Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení důsledků koncepcí a záměrů 
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti: 
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona 

Vzato na vědomí. 
Pro řešení návrhu ÚP nevyplývají žádné požadavky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Informace o stanovisku orgánu ochrany přírody byla 
doplněna do kapitoly 11 „Požadavky na vyhodnocení 
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č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, sdělu-
jeme, že v souladu s ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., lze vyloučit významný vliv 
předloženého návrhu zadání ÚP Čelákovic na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 
Zdůvodnění stanoviska: Do severovýchodní části řešeného území zasahuje část ev-
ropsky významné lokality (dále jen EVL) Káraný – Hrbáčkovy tůně, kód lokality 
CZ0214007 s předmětem ochrany stanovišť – smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy; přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu 
Magnopotamion nebo Hydrocharition; nivní louky říčních údolí svazu Cnidion du-
bu; extenzivní sečené louky nížin až podhůří; zásaditá slatiniště; dubohabřiny asoci-
ace Galio-Carpinetum; smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem 
habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské 
a středoevropské provincie a je současně lokalitou čolka velkého a roháče obecného. 
Z přiloženého výkresu záměrů na provedení změn v území vyplývá, že uvedená 
EVL nebude návrhem dotčena. Lze tedy předpokládat, že projednávaný návrh za-
dání ÚP Čelákovic nebude mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost této evropsky významné lokality. Ptačí oblast se v řešeném území 
ani v jeho přilehlém okolí nenachází. 

předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území“ návrhu Zadání. 

6 Městský úřad Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, 
odbor dopravy, 
pracoviště Praha 1, 
náměstí Republiky 1037/3, 
110 01 Praha 1 

150/13018/2015 ze 
dne 17. 4. 2015, 
Vladimír Urban 

Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs n. L.-St. Boleslav jako příslušný silniční 
správní úřad ve věcech silnic podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, k žádosti o stanovisko 
k návrhu zadání ÚP Čelákovic sděluje: 
Souhlasíme s textem v kapitole 5.2.1. – Požadavky na řešení dopravní infrastruktury. 

—————— 

7 Městský úřad Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, 
odbor územního rozvoje 
a památkové péče, 
náměstí Republiky 1037/3, 
110 01 Praha 1 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

8a Městský úřad Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, 
odbor životního prostředí, 
pracoviště Praha, 
náměstí Republiky 1037/3, 
110 01 Praha 1 

100/12996/2015 
ze dne 1. 4. 2015, 
Ing. Alice Urbánková 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prost ředí, jako 
orgán státní správy ochrany přírody a krajiny místně příslušný podle zákona 
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s rozší řenou působností, dále pak vyhlášky 
č. 388/2002 Sb., o stanovení obvod ů obcí s rozšířenou působností a věcně příslušný 
podle ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších 
předpisů, a ust. § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, dává k návrhu zadání ÚP Čelákovic následující stanovisko: 
Využití pozemků parcelní č. 3301/91 a 3301/92  v k. ú. Čelákovice k bydlení se jeví 
jako nevhodné z důvodu nerovnoměrného šíření zástavby do volné krajiny. 

 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Jedná se o záměr č. 102, který má být při zpracování 



 
 

 
 
 

7 – Vyhodnocení projednávání návrhu zadání ÚP Čelákovic z 02/2015 

Příloha č. 2 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

 
 
Pozemky parc. č. 1681/9, 1674/2, 1681/10, 1672/1 a 1676/1, 1676/2 a 1676/3  v k. ú. 
Čelákovice tvoří společně s dalšími, které nejsou předmětem návrhu zadání ÚP, 
souvislou plochu přírodních nelesních pozemků. Změnou využití těchto pozemků na 
sport, rekreaci a bydlení bude narušen současný vzhled a přírodní funkce oblasti. 
Pozemky se nacházejí v údolní nivě řeky Labe a v současné době jsou přibližně 
z poloviny pokryty vzrostlou zelení. 
Vzhledem k tomu, že samotný text návrhu zadání je obecný, bez stanovení ploch 
pro konkrétní využití, nelze v této fázi projednání ur čit potenciální střety ÚP se zá-
jmy ochrany přírody a krajiny. 
Upozorňujeme tedy na to, že jednotlivé rozvojové plochy a záměry musí respekto-
vat ÚSES v jeho minimálních prostorových parametrech, významné krajinné prvky 
(lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky a jezera), biotopy voln ě žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, krajinný ráz, památné stromy. 

návrhu ÚP prověřen, proto bude v návrhu Zadání po-
nechán. 
Vzato na vědomí. 
Jedná se o záměry č. 97, 98, 103 a 106, které mají být 
při zpracování návrhu ÚP prověřeny, proto budou 
v návrhu Zadání ponechány. 
 
 
Vzato na vědomí. 
Návrh Zadání je zpracován v souladu s § 47 odst. 1 
stavebního zákona. 
Akceptováno. 
Subkapitola 5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot území“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.4.2 
„Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a kra-
jiny“ doplněna o upozornění orgánu ochrany přírody 
a krajiny. 

8b Městský úřad Brandýs nad Labem-
Stará Boleslav, 
odbor životního prostředí, 
pracoviště Praha, 
náměstí Republiky 1037/3, 
110 01 Praha 1 

100/12996/2015 
ze dne 1. 4. 2015, 
Ing. Bucková 

K řešení ÚP máme z vodohospodářského hlediska následující připomínky: 
 
 
 
1. Je nutné, aby vlivem urbanizace nedošlo ke zvětšení odtoku v recipientech oproti 

současnému stavu a ke zhoršení odtokových poměrů daného území. 
 
 

2. Je nutno upřednostnit napojení objektů do centrální splaškové kanalizace zakon-
čené na centrální ČOV a zásobování vodou pomocí vodovodní sít ě. ČOV musí 
být dostatečně kapacitní, u provozovatele vodovodní sítě je třeba si zajistit dosta-
tečný bilanční příslib vody. 
 

3. Odkanalizování určené ÚP musí být v souladu s plánem rozvoje vodovodů a ka-
nalizací, který zajišťuje, zpracovává a schvaluje kraj v samostatné působnosti (§ 4 
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou potřebu a o změ-
ně některých zákonů, v platném znění). 
 

4. Požadujeme, aby neznečištěné vody dešťové byly v max. možné míře zasakovány 
na vlastních pozemcích. 
 
 

Vyjádření vodoprávního úřadu nereaguje konkrétně 
na předložený návrh zadání ÚP Čelákovic a poža-
davky v něm sdělené se zabývají obecně vodohospo-
dářskou problematikou. 
1. Akceptováno. 

Subkapitola 5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot území“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.4.3 
„Vodní hospodářství“ doplněna. 

2. Vzato na vědomí. 
Požadavky jsou již uvedeny pořizovatelem v návrhu 
Zadání, a to v odstavci 5.2.2 „Požadavky na řešení 
koncepce technické infrastruktury“ subkapitoly 5.2 
„Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury“. 

3. Akceptováno. 
Subkapitola 5.2 „Požadavky na koncepci veřejné in-
frastruktury“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.2.2 
„Požadavky na řešení koncepce technické infrastruk-
tury“ doplněna. 

4. Akceptováno. 
Subkapitola 5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot území“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.4.3 
„Vodní hospodářství“ doplněna. 
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5. Odkanalizování určené ÚP musí být v souladu s plánem rozvoje vodovodů a ka-
nalizací, který zajišťuje, zpracovává a schvaluje kraj v samostatné působnosti (§ 4 
zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou potřebu a o změ-
ně některých zákonů, v platném znění). 

6. U provozovatele vodovodní sítě je třeba si zajistit dostatečný bilanční příslib vody. 
7. Odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky vodních toků, z těchto 

důvodů budou v případě nutnosti realizovány retenční nádrže s regulovanými od-
toky dešťových vod, kontaminované dešťové vody závadnými látkami musí být 
předčištěny na vhodných čistících zařízeních. 
 

8. Je třeba respektovat ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok a ČOV 
tak, jak je uvedeno v § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu, v úplném znění. 

9. V případě dotčení pozemků s melioračním nebo zavlažovacím zařízením bude za-
chována jejich funkčnost a realizace zástavby bude projednána se správci, provo-
zovateli a s vlastníky těchto zařízení. 
 
 

10. Budou dodrženy platné ČSN o prostorovém uspořádání sítí tech. vybavení. 
 
 

11. Zástavba nebude zasahovat do území ohrožených povodněmi. Budou respekto-
vána stanovená záplavová území vodních toků. Mimo jiné, nebudou dotčeny vod-
ní toky ani pozemky do vzdálenosti 6 m od b řehové čáry vodních toků. Území 
ohrožená povodněmi je třeba v grafické části vyznačit ve smyslu § 66 odst. 5 
vodního zákona. 
 

Současně upozorňujeme na dodržení platného Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. ze 
dne 4. července 2012, o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, kam je 
katastrální území města zahrnuto. 

5. Dtto 3. 
 
 
 

6. Dtto 2. 
7. Akceptováno. 

Subkapitola 5.2 „Požadavky na koncepci veřejné in-
frastruktury“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.2.2 
„Požadavky na řešení koncepce technické infrastruk-
tury“ doplněna. 

8. Vzato na vědomí. 
Požadavek vyplývá ze zákona č. 274/2001 Sb., je-
hož respektování je při zpracování ÚP povinností. 

9. Vzato na vědomí. 
Požadavek dotčeného orgánu se prokazatelně netý-
ká územního plánování, ale následné realizace sta-
veb či opatření v území, které mají vlastní pravidla 
mimo působnost územního plánování. 

10. Vzato na vědomí. 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
není předmětem územního plánování. 

11. Vzato na vědomí. 
Požadavek je již uveden pořizovatelem v návrhu 
Zadání, a to v odstavci 5.5.6 „Požadavky na ochra-
nu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními 
jevy“ subkapitoly 5.5 „Požadavky vyplývající ze 
zvláštních právních předpisů“. 

Akceptováno. 
Subkapitola 5.4 „Požadavky na ochranu a rozvoj 
hodnot území“ návrhu Zadání byla v odstavci 5.4.3 
„Vodní hospodářství“ doplněna. 

9 Ministerstvo dopravy, 
odbor infrastruktury 
a územního plánu, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

182/2015-910-UPR/2 
ze dne 30. 3. 2015, 
Ing. Jarmila Šrámková 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2 
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn ění pozdějších 
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozděj-
ších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním le-
tectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitro-
zemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující vyjádření 
k návrhu zadání ÚP Čelákovic podle § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Doprava drážní 
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Řešeným územím jsou vedeny dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 231 
Praha – Lysá nad Labem – Kolín, která je dle § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drá-
hách, zařazena do kategorie dráhy celostátní a jednokolejná neelektrizovaná želez-
niční trať č. 074 Čelákovice – Neratovice a trať Čelákovice – Mochov, které jsou 
dle § 3 zákona o dráhách zařazeny do kategorie dráhy regionální. Požadujeme re-
spektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. 
Z hlediska výhledových záměrů je připravována stavba Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha-Vysočany, pro kterou je v rámci ZÚR Středočeského kraje 
vymezen koridor VPS. Zpřesnění koridoru do ÚP Čelákovic a vymezení VPS po-
žadujeme provést na základě zpracovaných dokumentací pro územní řízení staveb: 
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), Opti-
malizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice 
a Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – přeložka trati km 
8,770 – 11,975. Podklady k uvedeným stavbám poskytne SŽDC, Stavební správa zá-
pad, Ing. Michaela Ječmínková, tel.: 972244744, e-mail: jecminkova@szdc.cz. 
 
 
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu 
dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity, do funkčního využití podmíněně přípustného. Podmínka bude pro-
kázat v územním resp. stavebním řízení nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prosto-
rech. 
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, letecké a vodní nemáme při-
pomínky, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Vzato na vědomí. 
Železniční tratě č. 231 Praha – Lysá nad Labem – Ko-
lín, č. 074 Čelákovice – Neratovice a č. 233 Čelákovice 
– Mochov a jejich ochranná pásma budou respektována 
– jedná se o limit využití území.  
 
Vzato na vědomí. 
Požadavek dotčeného orgánu je v souladu s požadav-
kem kapitoly 2 „Upřesnění požadavků vyplývajících 
z politiky územního rozvoje, územně plánovací doku-
mentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších 
územních vztahů“ návrhu Zadání. Údaje o podkladech 
ke zpřesnění koridoru Optimalizace trati Lysá nad La-
bem – Praha-Vysočany byly doplněny do odstavce 5.2.1 
„Požadavky na řešení dopravní infrastruktury“ subka-
pitoly 5.2 „Požadavky na koncepci veřejné infrastruktu-
ry“ návrhu Zadání. 
Akceptováno. 
Subkapitola 5.5 „Požadavky vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů“ návrhu Zadání byla v odstavci 
5.5.1 „Požadavky na ochranu veřejného zdraví“ dopl-
něna. 
 
Vzato na vědomí. 

10 Ministerstvo obrany, 
sekce ekonomická a majetková, 
odbor ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité 
infrastruktury Praha, 
oddělení ochrany územních zájmů, 
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6  

80237/2015-8201-
OÚZ-PHA 
ze dne 16. 3. 2015, 
Jaroslav Janoušek 

Ministerstvo obrany – Česká republika, jejíž jménem jedná Jaroslav JANOUŠEK, 
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktu-
ry, Sekce ekonomické a majetkové Praha, 

souhlasí 
s předloženým „Návrhem zadání ÚP Čelákovic“. 

Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využi-
tí ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, ne-
máme k řešené ÚPD připomínek. Je nutno dodržet ustanovení § 175 stavebního 
zákona, viz příloha „Vyjmenované druhy staveb“. 

—————— 

11 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
odbor hornictví, 
využívání nerostných surovin, 
Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1  

MPO 12877/2015 
ze dne 5. 3. 2015, 
Košatka 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerost-
ných surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 47 odst. 2 stavebního zákona 
a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k návrhu zadání ÚP Čelákovic žádné při-
pomínky, protože v k. ú. Čelákovice, Záluží u Čelákovic, a Sedlčánky se nenachá-
zejí výhradní ložiska nerostných surovin. 

—————— 
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12 Ministerstvo zdravotnictví, 
Český inspektorát lázní a zřídel, 
Palackého náměstí 375/4, 
128 01 Praha 2 

MZDR 10256/2015-
2/OZD-ČIL-L 
ze dne 31. 3. 2015, 
Mgr. Zdeněk Třískala 

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen ČIL), 
jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léči-
vých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních 
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen lázeňský zákon), k návrhu zadání ÚP Čelákovic sděluje: 
1. V severovýchodní části řešeného území se nacházejí ochranná pásma I. a II. 
stupně přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně 
Toušeň. Tato ochranná pásma (dále jen OP) byla revidována a nově stanovena vy-
hláškou č. 13/2012 Sb. ze dne 2. ledna 2012, která obsahuje i vymezení konkrétních 
ochranných opatření. Oproti původním OP byl rozsah OP II. stupně značně zredu-
kován a hranice OP I. stupně byla upřesněna nad katastrální mapou. V současné do-
bě je OP I. stupně vymezeno pozemkem parc. č. 3829 v k. ú. Čelákovice, při-
čemž osvědčený přírodní léčivý zdroj ložiska peloidu se rozkládá téměř v celé jeho 
ploše. Peloid, který je pro léčebné procedury používán již od roku 1899, se průběžně 
těží a je v současné době využíván pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabili-
tační péče ve Slatinných lázních Toušeň, které jsou od roku 2006 součástí pražské 
Fakultní nemocnice Na Bulovce. Použitý peloid je pak ukládán zp ět do ložiska k re-
generaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se neuvažuje s ukončením těžby peloidu pro 
uvedené účely, upozorňuje ČIL na střet s nadregionálním biokoridorem č. 21 
zakresleným ve výkresu záměrů, který prochází OP I. stupně přírodního léčivého 
zdroje a zasahuje i do v současné době těžené části ložiska peloidu. 
ČIL požaduje prověřit v rámci zpracování ÚP možnost vedení navrhovaného 
biokoridoru mimo plochu přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu, který se 
svými OP tvoří limit využití území podle sledovaného jevu č. 55 části A přílohy č. 1 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., případně tento střet minimalizovat. Z hlediska ochrany 
přírodního léčivého zdroje nemá vlastní přítomnost biokoridoru v OP I. stupně na 
přírodní léčivý zdroj negativní vliv. Důvodem požadavku ČIL je především zame-
zení možných zásahů orgánů ochrany přírody, které by mohly ohrozit způsob nebo 
rozsah těžby peloidu, na němž je existence přírodních léčebných lázní v lázeňském 
místě Lázně Toušeň přímo závislá, neboť se jedná o jediný přírodní léčivý zdroj, 
který mohou tyto lázně využívat. 
2. Na území OP přírodního léčivého zdroje požaduje ČIL v návrhu ÚP dodržovat 
ustanovení výše uvedené vyhlášky č. 13/2012 Sb., která vymezují konkrétní 
ochranná opatření. U navrhovaných záměrů jsou to zejména parkoviště a odstavné 
plochy v OP II. stupně přírodního léčivého zdroje, která musí mít nepropustný po-
vrch s odvodem povrchových vod p řes odlučovače ropných látek do kanalizace. 
3. V textové a výkresové části ÚP požaduje ČIL v souladu s názvoslovím dle lá-
zeňského zákona používat výše uvedený a zvýrazněný název předmětného limitu 
využití území namísto „ochranné pásmo lázeňského zdroje Toušeň“, jak je uvedeno 
v textové části návrhu zadání. Bližší specifikace přírodního léčivého zdroje je poža-

Akceptováno. 
Specifikace limitu využití území „ochranné pásmo lá-
zeňského zdroje Toušeň“ byla v kapitole 2 „Upřesnění 
požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentace vydané krajem, popří-
padě z dalších širších územních vztahů“ návrhu Zadání 
opravena v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu.  
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dována z důvodu možnosti vymezení konkrétních podmínek ochrany, které stanoví 
s ohledem na místní geologické podmínky p říslušná vyhláška Ministerstva zdravot-
nictví. 
Z hlediska ochrany přírodních léčivých zdrojů neuplatňuje ČIL ve smyslu § 47 
odst. 2 stavebního zákona, na obsah projednávaného ÚP další požadavky vyplýva-
jící z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. 

13 Ministerstvo životního prostředí, 
odbor výkonu státní správy I, 
ochrana nerostného bohatství, 
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 

529/500/15, 
15803/ENV/15 
ze dne 30. 3. 2015, 
Mgr. Bauerová 

Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství , ve 
smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném zn ění, a § 13 zákona 
č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném zn ění, sdělujeme: 
Do zájmového území nezasahují výhradní ložiska nerostných surovin, chráněná 
ložisková území ani dobývací prostory  a na území nejsou evidovány žádné další 
omezující faktory jako sesuvy či poddolovaná území. V území je evidováno pouze 
nevýhradní nebilancované ložisko cihlářské hlíny č. 5270400 Čelákovice (Nehvízd-
ky), které je součástí pozemku. 
K zadání ÚP Čelákovic nemáme žádné připomínky. 

—————— 

14 Obvodní báňský úřad 
pro území Hlavního města Prahy 
a kraje Středočeského, 
Kozí 748/4, PO BOX 31, 
110 01 Praha 1 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

15 Státní energetická inspekce, 
Územní inspektorát 
pro Hlavní město Prahu 
a Středočeský kraj, 
Legerova 1825/49, 120 00 Praha  2 

URP036-
3.3/15/010.103 
ze dne 11. 3. 2015, 
Ing. Pšenička 

Za předpokladu respektování především požadavků § 46, § 68, § 69 a § 87 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme z energetického hlediska k výše uvedenému obsahu návrhu za-
dání ÚP Čelákovic další požadavky. 

Vzato na vědomí. 
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy 
(§ 46), plynárenského zařízení (§ 68) a jeho bezpeč-
nostní pásmo (§ 69) a ochranná pásma rozvodných 
tepelných zařízení (§ 87) jsou respektována. 

16 Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad 
pro Středočeský kraj, 
pobočka Nymburk, 
Soudní 17/3, 288 02 Nymburk 

SPU 119148/2015 
ze dne 9. 3. 2015, 
Ing. arch. Jaroslav 
Janoušek 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka Nymburk, sděluje, že 
v území, které přiléhá k Sedlčánkám a Císařské Kuchyni, v katastrálním území Pře-
rov nad Labem, budou v letošním roce zahájeny práce na návrhu komplexní pozem-
kové úpravy (dále i KoPÚ). Momentálně je ve finále soutěž na veřejnou zakázku na 
zpracovatele KoPÚ. 

—————— 

17 Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, 
Senovážné náměstí 1589/9, 
110 15 Praha 1 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 4. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 3. 4. 2015. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 
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 Vyjádření krajského úřadu a připomínky obce, pro kterou se ÚP pořizuje – 18 až 19 
18 Krajský úřad Středočeského kraje, 

odbor regionálního rozvoje, 
oddělení územního řízení, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Vyjádření bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Vyjádření nebylo v této lhůtě, ani po ní, uplatněno. 

19 Město Čelákovice, 
náměstí 5. května 1/11, 
250 88 Čelákovice 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Připomínky bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Připomínky nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

 Podněty sousedních obcí (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 27 
20 Město Lysá nad Labem, 

Husovo náměstí 23/1, 
289 22 Lysá nad Labem 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

21 Městys Lázně Toušeň, 
Hlavní 56, 
250 89 Lázně Toušeň 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 4. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 3. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

22 Městys Nehvizdy, 
Pražská 255, 
250 81 Nehvizdy 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

23 Obec Káraný, 
Václavská 19, 
250 75 Káraný 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

24 Obec Mochov, 
Sokolovská 92, 
250 87 Mochov 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

25 Obec Přerov nad Labem, 
Přerov nad Labem 38, 
289 16 Přerov nad Labem 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 3. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 2. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

26 Obec Vyšehořovice, 
Vyšehořovice 23, 
250 87 Mochov 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 8. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 7. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 

27 Obec Zeleneč, 
Kasalova 467, 
250 91 Zeleneč 

Návrh zadání ÚP byl doručen dne 4. 3. 2015 (doručenka uložena u pořizovatele). 
Podněty bylo možno uplatnit dle § 47 odst. 2 stavebního zákona ve lh ůtě do 3. 4. 2015. 

Podněty nebyly v této lhůtě, ani po ní, uplatněny. 



 
 

 
 
 

13 – Vyhodnocení projednávání návrhu zadání ÚP Čelákovic z 02/2015 

Příloha č. 2 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

 Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 28 až 34 
28 Bílý vrch, spolek 

IČ 26991403 
Na Požárech 1815, 250 88 Čelákovice 

ze dne 28. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03574/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Podáváme připomínku resp. žádost o vyřešení dopravní obslužnosti komerční zóny 
VN při ulici Mochovské čp. 3301/85. Policie vyjádřila zamítavé stanovisko pro vy-
budování vjezdu z ulice Mochovská. V současném ÚP je vjezd „za pumpou“, ale je 
otázkou, zda je realizovatelný. Z druhé strany je obytná zóna a zásobování komer ční 
zóny přes obytnou zónu se neslučuje s nároky rezidentů obytné zóny na klidné byd-
lení. 
V případě nemožnosti obsloužit tento pozemek mimo příjezd z obytné zóny žádáme 
zvážení změnu funkční plochy na bytovou pro pozemky, které vyhoví z hlediska 
hluku z dopravy, a vytvoření zeleného pásu podél Mochovské. 
Stejné řešení doporučujeme pro navazující pás VN, v současnosti umístěný po se-
verní straně Mochovské ulice. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Řešení dopravní obslužnosti komerční zóny VN při ulici 
Mochovská není předmětem ÚP, a proto nemůže být 
ani uvedeno v návrhu Zadání, jehož obsahem je stano-
vení hlavních cílů a požadavků na zpracování návrhu 
ÚP. Se změnou funkční plochy na bytovou a vytvoření 
zeleného pásu podél Mochovské je třeba vyčkat zpra-
cování návrhu ÚP a jeho projednání, kdy bude možné 
uplatnit připomínky. 

29 České dráhy, a.s., 
Generální ředitelství, 
odbor správy a prodeje majetku, 
stavební oddělení 
IČ 70994226, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 1 

2413/2015/O32 
ze dne 23. 3. 2015, 
Daniela Malinová; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03572/2015 

Čelákovice, návrh zadání ÚP 
V katastrálním území Čelákovice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví 
subjektu České dráhy, a.s. (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 4279 
a evidované v příslušném katastru nemovitostí. 
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sou-
sedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a jeho 
prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a technický řád 
drah“ v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby 
a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR 
a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků. 
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organiza-
cí úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. 
Případnou úpravu majetkoprávních vztahů doporučujeme řešit jen v nezbytně nut-
ném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. 
Mimo uvedené nemáme k návrhu zadání ÚP Čelákovic námitek ani připomínek. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Ze strany podatele, ČD, a.s., se jedná pouze o infor-
maci. Ochranné pásmo dráhy je limit využití území 
a bude zakresleno v koordinačním výkresu grafické 
části odůvodnění návrhu ÚP. 

30 Družstvo vlastníků garáží 
v Čelákovicích, 
IČ 25717162, 
Rybářská 154, 250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 2. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03791/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Pozemky č. parcelní 1333/43, 1333/45, část pozemku 1334/1, části pozemku 133/69 
v katastrálním území Čelákovice – v současnosti jsou dle ÚP zařazeny v typu 
funkčního území DG – garáže, předmětem připomínky k návrhu zadání ÚP je žá-
dost o zařazení pozemků do funkční plochy SIM – smíšené území městského 
typu. 
Na částech těchto pozemků je navržen objekt Bytový dům Spojovací Čelákovice – 
jedná se o bytový objekt s doplňkovou komerční funkcí – na tento objekt je v součas-
nosti vydáno územní rozhodnutí – ze dne 15. 4. 2014, spis. zn. MUC/06469/2012/L, 

Připomínka vzata na vědomí. 
ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 nemůže být podkla-
dem pro uplatnění připomínky ke změně hranic 
funkčních ploch vzhledem k tomu, že při zpracování 
návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci ploch s rozdíl-
ným způsobem využití vymezených v souladu se sta-
vebním zákonem a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území, ve znění poz-
dějších předpisů. S připomínkou na změnu plochy 
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čj. MUC/03917/2014, které nabylo právní moci dne 31. 5. 2014. 
Jako podklad pro projednání územního rozhodnutí a projednání majetkových vazeb 
mezi investorem akce (Družstvo vlastníků garáží v Čelákovicích) a městem Čeláko-
vice byl zpracován geometrický plán na oddělení částí pozemků, které jsou v sou-
časnosti ve vlastnictví města Čelákovice. 
V rámci projednání územního řízení a projednání stanoviska města Čelákovice bylo 
vyžádáno stanovisko zpracovatele ÚPnSÚ Čelákovice k navržené změně ÚP. 
Přikládáme: 
– Kopii územního rozhodnutí ze dne 15. 4. 2014, spis. zn. MUC/06469/2012/L, 

čj. MUC/03917/2014, které nabylo právní moci dne 31. 5. 2014. 
– Kopie výpisu z usnesení rady města Čelákovice ze dne 8. července 2013 – souhlas 

s umístěním stavby 
– Kopie výpisu z usnesení rady města Čelákovice ze dne 8. července 2013 – schvá-

lení záměru směny pozemků 
– Kopie geometrického plánu (podklad pro vypo řádání majetkových vztahů s měs-

tem Čelákovice) 
– Kopie vyjádření města ze dne 2. 2. 2012 – vyjádření pro potřeby územního řízení 
– Kopie stanoviska zpracovatele ÚPnSÚ města Čelákovice ze dne 23. 9. 2011 
– Zákres předmětného území do kopie katastrální mapy 
– Zákres předmětného území do výřezu z ÚPnSÚ města Čelákovice 

s rozdílným způsobem využití je třeba vyčkat zpraco-
vání návrhu ÚP a jeho projednání, pokud to bude ješ-
tě třeba ji uplatnit. 

31 Římskokatolická farnost Čelákovice, 
IČ 43751113, 
Kostelní 455/19, 250 88 Čelákovice 

ze dne 28. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03878/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Rozvojové území vymezené ulicemi Jiřinská – Křižíkova a železniční tratí Če-
lákovice – Lysá n/L 
– požadujeme, aby konkrétní uspořádání území (jednotlivé funkční plochy OV, izo-

lační zeleň, doprava, parkování atd.) bylo výsledkem územní studie, event. archi-
tektonické soutěže. Konkrétně nám např. nejsou jasné: důvod proměnné šířky pá-
su izolační zeleně směrem ke trati v jižní části území, důvod izolační zeleně ke 
stávající zeleni starého hřbitova, kategorie funkčního využití jižně od navrhova-
ného oblouku komunikace včetně větší části pozemku č. parc. 1650, 

– požadujeme, aby v rámci optimalizace železniční trati 231 byla maximálně řešena 
protihluková ochrana přilehlého potenciálního obytného území. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Pořizovatel zveřejnil návrh Zadání, které v souladu 
s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje hlavní cíle 
a požadavky na zpracování návrhu ÚP, nejedná se 
tudíž o žádnou ÚPD, ta bude teprve na základě něho 
zpracována a projednána. Pro zpracování návrhu ÚP 
poslouží projektantovi platný ÚPnSÚ Čelákovice a dal-
ší podklady, které má pořizovatel k dispozici. Není tře-
ba řešit konkrétní uspořádání území na podkladu 
územní studie, protože návrh ÚP může s cílem konkrét-
ního řešení vymezit území, kde bude vyžadováno zpra-
cování územní studie. Protihluková opatření se řeší při 
umísťování staveb, a proto nejsou předmětem ÚP. 

32 Římskokatolická farnost Čelákovice, 
IČ 43751113, 
Kostelní 455/19, 250 88 Čelákovice 

ze dne 28. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03879/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Navrhujeme zřízení městské památkové zóny garantující při regeneraci, dostavbách 
a přestavbách území respektování a dotváření základního charakteru městské pa-
mátkové zóny – půdorys, výškovou hladinu zástavby, systém zastavění. Městská 
památková zóna pomáhá zajistit řádnou údržbu, obnovu památek i dalších objektů 
a jejich přiměřené využití, rekonstrukcemi a modernizacemi zhodnocovat stavební 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zřízení městské památkové zóny není předmětem územ-
ního plánování, a proto nemůže být tento požadavek 
ani součástí návrhu Zadání. Prohlásit určité území za 
památkovou zónu může pouze Ministerstvo kultury 
podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
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fond a technickou infrastrukturu města pro současné potřeby obyvatel. Omezit do-
pravu, vhodnou úpravou ve řejných prostor a zhodnocením zeleně vytvářet pozitivní 
životní prostředí. 

ve znění pozdějších předpisů. 

33 Římskokatolická farnost Čelákovice, 
IČ 43751113, 
Kostelní 455/19, 250 88 Čelákovice 

ze dne 28. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03880/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Návrh Města Čelákovice zařadit do ÚP hřiště občanského sdružení Bílý vrch nijak 
nerozporujeme, ale bylo by vhodné projednat záměr s vlastníkem pozemku KN 
3045/1 orná půda. Římskokatolická farnost je historicky vlastníkem pozemku a v 
současné době očekává na základě podané žádosti vydání pozemku podle restituční-
ho zákona č. 428/2012 Sb. Do doby projednání s vlastníkem žádáme pozastavit 
jednání o zařazení hřiště do návrhu ÚP. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Řešení návrhu ÚP není vázáno na vlastnická práva 
k pozemkům a stavbám v řešeném území, naopak by 
měl být projektant odtržen od této informace. Zařazení 
hřiště do ÚP bude teprve prověřováno projektantem při 
zpracování návrhu ÚP. Možnost „pozastavení“ v pro-
cesu pořizování ÚP nelze aplikovat. 

34 Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, 
IČ 70994234, 
generální ředitelství, 
odbor strategie, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  

13517/2015-O26 
ze dne 27. 3. 2015, 
Ing. Andrle; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03573/2015 

Vyjádření k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury vám dáváme následující vy-
jádření: 
Řešeným územím jsou vedeny dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 231 
Praha – Lysá nad Labem – Kolín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní a jednokolejné neelektrizované 
železniční tratě č. 074 Čelákovice – Neratovice a trať Čelákovice – Mochov, které 
jsou ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazeny do kategorie dráhy 
regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného 
zákona o dráhách. 
Z hlediska výhledových záměrů je připravována stavba Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha-Vysočany, pro kterou je v rámci ZÚR Středočeského kraje vymezen 
koridor VPS. Zpřesnění koridoru do ÚP Čelákovic a vymezení VPS požadujeme 
provést na základě zpracovaných dokumentací pro územní řízení staveb: 
– Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), 
– Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Če-

lákovice, 
– Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – přeložka trati 

km 8,770 – 11,975. 
Podklady k uvedeným stavbám poskytne SŽDC, Stavební správa západ, Ing. Mi-
chaela Ječmínková, tel.: 972 244 744, e-mail: jecminkova@szdc.cz. 
V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu 
dráhy požadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické 
hlukové limity, do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, 
že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální pří-
pustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a ven-
kovních prostorech. 

 
 
 
Vzato na vědomí. 
Železniční tratě č. 231 Praha – Lysá nad Labem – 
Kolín, č. 074 Čelákovice – Neratovice a č. 233 Čelá-
kovice – Mochov a jejich ochranná pásma budou re-
spektována – jedná se o limit využití území.  
 
 
Vzato na vědomí. 
Požadavek dotčeného orgánu je v souladu s požadav-
kem kapitoly 2 „Upřesnění požadavků vyplývajících 
z politiky územního rozvoje, územně plánovací doku-
mentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších 
územních vztahů“ návrhu Zadání. Údaje o podkla-
dech ke zpřesnění koridoru Optimalizace trati Lysá 
nad Labem – Praha-Vysočany byly doplněny do od-
stavce 5.2.1 „Požadavky na řešení dopravní infrastruk-
tury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky na koncepci veřej-
né infrastruktury“ návrhu Zadání. 
Akceptováno. 
Subkapitola 5.5 „Požadavky vyplývající ze zvláštních 
právních předpisů“ návrhu Zadání byla v odstavci 
5.5.1 „Požadavky na ochranu veřejného zdraví“ dopl-
něna. 
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 Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 35 až 103 
35 Jitka Tikovská, 

Zálužská 110, 250 88 Čelákovice 
ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03557/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží u Čelákovic 
Lokalita: 
Oblast označená jako Území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady – VN, 
roh mezi ulicí Zálužská a současnou tratí 231, pole mezi posklizňovou linkou a bý-
valým drážním domkem 
Připomínka: 
Využití území pro sklady a provozovny je svou rozlohou a blízkostí rodinných do-
mů naprosto necitlivý. 
1. území je v blízkosti obytné zástavby 
2. území na zástavbu navazuje naprosto těsně, bez jakékoli izolační zeleně (odděle-

no je jen tratí, která ovšem v budoucnu bude posunuta) 
3. území je příliš veliké, monoblok může v budoucnu (po přesunu tratě) dělat potíže 

pro pěší při jeho obcházení (jako dnes například průmyslový areál na rohu Masa-
rykovy a Bratří Čapků, který nedovoluje pokračování ulic Havlíčkovy nebo H. 
Kvapilové) 

4. v Čelákovicích máme dost ploch po starých průmyslových závodech, které je po-
třeba nejprve zrevitalizovat, než přidávat nové. 

5. území je v současné době využíváno jako kvalitní zemědělská půda a do vyčerpá-
ní tzn. brownfieldů by se neměl dít zábor zemědělské půdy na nové sklady 

Navrhuje se tuto plochu označit v souladu s jejím současným využitím Orná 
půda – OP 
Alternativa: 
Pokud orgány Města z jakéhokoli důvodu nebudou reflektovat na výše uvedené ar-
gumenty, požaduje se alespoň plochu VN razantně zmenšit – od ulice Zálužské ne 
dále na západ, než je současný plot posklizňové linky a na jih ne blíže k obytným 
domům, než na 100 m tak, aby bylo možné vybudovat zelený val osázený prsten-
cem vzrostlých stromů. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vy-
mezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 
a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná 
o „nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“, 
proto nelze akceptovat připomínky k něčemu, co 
dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má být teprve 
při zpracování návrhu ÚP projektantem prověřeno. 
Při zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S připomínkou na vymezení plochy s rozdílným způ-
sobem využití, původně označené jako VN, je třeba 
vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho projednání, a pak 
připomínku uplatnit, pokud to bude ještě třeba. 

36 Alena Bašusová, 
Ruská E 101, 250 88 Čelákovice 

ze dne 17. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 23. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03304/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Připomínka k 5.2. Požadavky na koncepci ve řejné infrastruktury 5.2.1 písm. i „Ná-
vrh bude hledat možnosti zkvalitnění cyklistické trasy č. 0019 podél řeky v návaz-
nosti a ve spolupráci s přilehlým sousedním městysem Lázně Toušeň, obcí Přerov 
n. Labem. 
Připomínku dávám s tím, že by se dala snadněji získat dotace na tuto akci, kdy by se 
propojily cyklistické stezky v městě Čelákovice s cyklistickou stezkou v Toušeni 

Připomínka vzata na vědomí. 
Požadavek na zkvalitnění stávající regionální cyklistic-
ké trasy č. 0019 (Labská): Kostelec n. L. – Brandýs 
n. L. – Čelákovice – Nymburk – Poděbrady vychází 
z Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území 
Středočeského kraje. To nevylučuje řešit takto i jiné 
místní cyklotrasy, aniž by to muselo být uváděno 
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podél Malvín a na druhé straně s obcí Přerov n. Labem. v návrhu ÚP. Rozhodně není vhodné, aby ÚP v měřítku 
1 : 5000 cyklostezky vymezoval, to musí být řešeno 
v podrobnější dokumentaci. 

37 Alena Bašusová, 
Ruská E 101, 250 88 Čelákovice 

ze dne 22. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 23. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03305/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
V prostoru u Lávky počítat s vybudováním cyklokempu. Využít inženýrských sítí 
k plánovanému přístavišti. 
Doporučuji pořídit dva nebo tři MOBILHEIMY EU – viz internet 
www.mobilheimy.eu. Jsou cenově výhodné, kompletně zařízené, včetně WC a spr-
chového koutu a vybavené kuchyňské linky, připravené k okamžitému používání po 
připojení vody, kanalizace a elektrické sítě. 
Vycházím z toho, že Čelákovická Lávka je výhodně položená na Labské cyklotrase 
s možností propojení na Jizerskou cyklotrasu. Pro dálkové cykloturisty (setkala jsem 
se dvěma 70ti letými německými manžely, kteří jeli z Vrchlabí přes Čelákovice až 
do Německa a hledali místo k přenocování) je zde možnost relaxace v sauně, v ba-
zénu, také se občerstvit v našich restauracích, event. návštěva muzea. To vše zna-
mená podpora turistického ruchu u nás. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Požadavek na vymezení cyklokempu v prostrou Lávky 
nepřísluší podrobnosti ÚP, který stanovuje urbanistic-
kou koncepci, využití ploch atd. Konkrétními záměry se 
nezabývá, v obecné rovině je řeší podmínky pro využití 
ploch s rozdílným způsobem využití, které stanoví, ale 
až návrh ÚP. 

38 Rudolf Benda, 
Dělnická 65, Sedlčánky, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 30. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03871/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Připomínka k bodu 5.2.1 odst. l) požadavky na řešení dopravní infrastruktury. Zde 
je mj. řešeno prověření možnosti zlepšení pěšího propojení jednotlivých částí, 
zejména Čelákovice – Záluží. Vzniká tak dojem, že má být upřednostněno propojení 
do městské části Záluží. Připomínám, že díky nové zástavbě v zóně Sedlčánky jih, 
kde přibylo 85 nových stavebních pozemků značně narostla intenzita dopravy na 
komunikaci Čelákovice – Přerov a dochází k častým dopravním nehodám – kolizím 
s cyklisty a chodci (i smrtelným). 
Navrhuji zařadit do ÚP chodník podél uvedené komunikace, aby se zabránilo sou-
běhu cyklistické a motorové přepravy. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že projek-
tant návrhu ÚP prověří i pěší propojení Čelákovic 
a Sedlčánek. 

39 Ing. Alena Drvotová, 
R. Novotného 1143, 272 01 Kladno 2 

ze dne 30. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 2. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03752/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
V návrhu zadání ÚP Čelákovic je v bodě 4. Požadavky obce k řešení v ÚPD je uve-
deno prověřit nové i převzaté plochy uvedené v grafické příloze č. 2 návrhu zadání 
ÚP Čelákovic – Vymezení záměrů a problémů v území na podkladě katastrální ma-
py je uvedena v části. 
Připomínka se týká plochy VP – Výroba a služby - plochy pr ůmyslové výroby u že-
lezniční trati severně o stávajícího výrobního areálu (obr.). 
Umístění plochy s funkcí VP – plocha průmyslové výroby ve stávajícím ÚPnSÚ 
Čelákovice neodpovídá současným trendům pro jejich návrhové umístění. Zde je 
nutné v návrhu ÚP pro plochy VP volit takové území, kde pr ůmyslová výroba 
a s tím i související dopravní zátěž minimálně ovlivní sousední lokality. Navrhovat 
i nadále původní funkci do této plochy, která je se p řibližuje stabilizovanému obyt-
nému území je velice nekoncepční. Naplněním této plochy i přes navrženou ochran-

Připomínka vzata na vědomí. 
Problematika vymezování ploch s rozdílným způso-
bem využití z hledisek různých aspektů bude předmě-
tem zpracování návrhu ÚP autorizovaným projektan-
tem na základě připomínkovaného návrhu Zadání, 
které stanoví podle § 47 odst. 1 stavebního zákona 
hlavní cíle a požadavky na řešení návrhu ÚP. Při 
zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci větši-
ny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve funkč-
ních ploch) a v mnoha případech k jejich novému vy-
mezení v souladu s požadavky stavebního zákonem 
a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
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nou zeleň může dojít k výraznému zhoršení kvality bydlení ve stabilizované i rozvo-
jové části této lokality. Návrh by měl tuto skutečnost řešením respektovat a prověřit 
tuto lokalitu např. na funkci Plochy smíšené obytné (§ 8 vyhl. č. 500/2006 Sb.): 
„(1) Plochy smíšené obytné se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy 
s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití 
není účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vy-
loučit umisťování staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše, napří-
klad pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby. 
(2) Plochy smíšené obytné zahrnují zpravidla pozemky staveb pro bydlení, p řípadně 
staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky občanského vybavení a veřejných prostran-
ství a dále pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Do ploch smí-
šených obytných lze zahrnout pouze pozemky staveb a za řízení, které svým provo-
zováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, například nerušící výroba a služby, 
zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území.“ 

40 Iris Dvořáková, 
Otovická 387/64, 193 00 Praha 9  

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 2. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03807/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako majitelka a obyvatelka RD v k. ú. Záluží u Čelákovic nesouhlasím se změnou 
využití pozemku p. č. 279 v k. ú. Záluží u Čelákovíc z původního využití – všeo-
becně obytné a komerce, nerušící výroba na využití pro bydlení – usnesení č. 20/ 
/2013/6.1.3 ze dne 24. 4. 2013. Původní budova statku je mimochodem památkově 
chráněna a komplexně takto velké území není dostatečně stabilizováno pro výstavbu 
(špatné přístupové cesty pro pěší do města, úzká dopravní komunikace, kanalizace, 
veřejná doprava, školka, škola, obchod, most p řes trať do Čelákovic v katastrofál-
ním stavu, atd.). A to i v souvislostí se dvěma velkými územními celky na druhé 
straně obce u hříště, které jsou již v ÚP určené pro bydlení. Jen na těchto dvou po-
zemcích je odhadem možné postavit cca 100 nových rodinných domů. 
Již mnoho let obec slibuje připojení na kanalizaci. Bydlíme 10 km od Hlavního 
města Prahy, a jsme v obci, která je svojí infrastrukturou a dopravní obslužností ja-
ko vesnice po druhé světové válce v pohraničí. 
V obci není jediná provozovna poskytující služby spojené s bydlením. Bývalý ob-
chod s potravinami obec občanům prodala, ačkoliv si ji v minulosti občané svépo-
mocí postavili sami. Z mého pohledu jsou k další zástavbě pro bydlení spíše vhod-
nější pozemky p. č 30/1 a p. č. 38 v k. ú. Záluží u Čelákovic, které jsou v ÚP ne-
šťastně zařazené pro nerušící výrobu a sklady. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Prověření změny využití pozemku parc. č. 279 v k. ú. 
Záluží u Čelákovic (záměr č. 18 dle ZM) bylo do návr-
hu Zadání zařazeno na základě usnesení Zastupitelstva 
města Čelákovice č. 20/2013/6.3 ze dne 24. 4. 2013, 
z tohoto důvodu nelze akceptovat připomínku, která po-
žaduje vypuštění této změny ještě před jejím prověřením 
při zpracování návrhu ÚP autorizovaným projektantem 
a jeho projednáním. 

41 Iris Dvořáková, 
Otovická 387/64, 193 00 Praha 9  

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 2. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03806/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako majitelka a obyvatelka RD v k. ú. Záluží u Čelákovic nesouhlasím s příliš 
velkou plochou pozemků p. č 30/1 a p. č. 38 v k. ú. Záluží u Čelákovic, zařaze-
ných do využití území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady. 
V případě, že tyto pozemky zůstanou určené pro komerční výstavbu, obec si tím do 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
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budoucna připravuje opět problémové území, které po splacení výstavby (obvykle 
10 a 15 let) zůstane jako území duchů. Názorným příkladem jsou objekty skladova-
cího areálu u starého nádraží, TOS nebo KOVOHUTĚ. Paradoxně ve vzdálenosti 
cca 5 km se nachází největší logistický park ve střední Evropě Prologis Park Pra-
gue-Jirny, který není dodnes zcela zaplněn nájemci a leží v dopravně lépe polože-
ném území u hradecké dálnice. 
Navrhuji využití pozemků pro výše uvedené komerční využití nerušící výrobu 
a sklady výrazně omezit (zmenšit) popřípadě změnit na využití pro bydlení. 

bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží, mi-
mo jiné také na pozemcích parc. č. 30/1 a 38, k. ú. Zá-
luží u Čelákovic, vymezil takto platný ÚPnSÚ Čeláko-
vice z roku 1994 a podle grafické přílohy č. 2 návrhu 
Zadání se jedná o „nerealizované záměry na změnu 
funkčního využití dle původního ÚPnSÚ a jeho změn 
K PROVĚŘENÍ“, proto nelze akceptovat připomínku 
k něčemu, co dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí 
a má být teprve při zpracování návrhu ÚP projektan-
tem prověřeno. Při zpracování návrhu ÚP dojde k re-
strukturalizaci většiny ploch s rozdílným způsobem 
využití (dříve funkčních ploch) a v mnoha případech 
k jejich novému vymezení v souladu s požadavky sta-
vebního zákona a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území, ve znění poz-
dějších předpisů. S připomínkou na vymezení plochy 
s rozdílným způsobem využití, původně označené jako 
VN, je třeba vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho pro-
jednání, a pak připomínku uplatnit, pokud to bude ješ-
tě třeba. 

42 Iris Dvořáková, 
Otovická 387/64, 193 00 Praha 9  

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 2. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03804/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako majitelka a obyvatelka RD v k. ú. Záluží u Čelákovic navrhuji změnu ÚP pro 
vytyčení áleje a přístupové cesty pro pěší mezi Zálužím u Čelákovic a Čelákovicemi. 
Mezi těmito územími absolutně chybí bezpečná cesta, kde by mohly chodit i děti do 
škol a centra Čelákovic. I pro dospělé je chůze na stávající „cestě“ velmi nepříjemná 
a přechod přes silnici na křižovatce ulic Masarykova –Toušeňská téměř nemožný. 
Adrenalinovým zážitkem je také přechod přes rozpadající se most přes železnici 
v Záluží a obzvláště silné dojmy jsou při přecházení přechodu pro chodce u autobu-
sové zastávky v Záluží. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 

43 Libuše Ebrová, 
Borského 664/6, 152 00 Praha 5  

ze dne 30. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 1. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03676/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Zastupitelstvo města Čelákovice na svém jednání dne 24. 4. 2014 odmítlo můj návrh 
(č. 57) na zařazení pozemku p. č. 3242/9 s odůvodněním, že by byla narušena pro-
pustnost krajiny a narušena stávající arondovaná hranice města. Uvedený pozemek 
je součástí projektu majitelů pozemků, který byl předán MěÚ Čelákovice v r. 2007 
a představuje vytvoření nové komunikace s oboustrannou zástavbou soub ěžné se 
stávající ulicí Pod Přerovskou cestou. Nesouhlasím s tvrzením o arondované hranici 
města neboť po schválení 3. Změny územního plánu není hranice města jižně od 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 20/2013/ 
/6.2.23 ze dne 24. 4. 2014 nevyhovělo návrhu č. 57 na 
pořízení ÚP Čelákovic zařazením pozemku parc. 
č. 3242/9, k. ú. Čelákovice do ploch pro bydlení a z 
toho titulu nebyl návrh č. 57 zařazen do návrhu Za-
dání k prověření možností jeho řešení. Uplatnit proto 
návrh č. 57 formou připomínky k návrhu Zadání je 
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komunikace Čelákovice – Císařská kuchyně arondovaná. Prostupnost krajiny je do-
statečně zajištěna neboť od našeho pozemku leží první domy Sedlčánek cca 900 m. 
S přihlédnutím k výše uvedenému žádám, aby pozemek p. č. 3242/9 v k. ú. Čeláko-
vice byl zařazen do ÚP. 

bezpředmětné, protože ji pořizovatel nemůže akcepto-
vat, rozhodnutí zastupitelstva města o návrhu podle 
§ 46 odst. 3 stavebního zákona je pro po řizovatele zá-
vazné. 

44 Anna Elionová, 
Jižní 83, Horoušany, 250 82 Úvaly; 
na základě generální plné moci zastu-
puje: 
Mgr. Eva Petrová, 
Jižní 77, Horoušany, 250 82 Úvaly  

ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 25. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03432/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Navrhovaný záměr změny užití pozemku p. č. 279 , v k. ú. Záluží na bydlení byl 
přijat, ale současně do záměru zasahuje záměr města ÚPnSÚ 25 dopravní řešení na-
pojení silnice II/245 na D11, který svým ochranným pásmem zasahuje na můj po-
zemek p. č. 279, 1, 2, 120/1, 120/7. Žádám změnu umístění silničního přivaděče tak, 
aby ochranné pásmo nezasahovalo do pozemku p. č. 279, 1, 2, 120/1, 120/7.  

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 20/2013/ 
/6.1.3 ze dne 24. 4. 2014 sice vyhovělo návrhu č. 18 
na pořízení ÚP Čelákovic zařazením pozemku parc. 
č. 279, k. ú. Záluží u Čelákovic do ploch pro bydlení, 
ale současně v následujícím usnesení č. 6.3 schválilo 
zařazení pozemku parc. č. 279 do návrhu Zadání k pro-
věření možnosti jeho řešení. Ostatní, v připomínce uvá-
děné pozemky, návrh č. 18 neřeší. Řešení střetu zámě-
ru č. 18 s koridorem (nejedná se o ochranné pásmo) 
záměru ÚPnSÚ 25 bude předmětem návrhu ÚP. 

45 Renata Fialová, 
Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03824/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako člen komise rozvoje podávám tímto připomínku k zadání ÚP Čelákovic: 
Komise pro rozvoj města požaduje, aby nový ÚP požadoval pro všechny stavby na 
celém řešeném území zpracování architektonické části projektové dokumentace 
pouze autorizovaným architektem. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Podle § 47 odst. 1 a 6 stavebního zákona a podle § 11 
a přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-
lytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, nelze v návrhu Zadání požadovat, 
aby pro všechny stavby na celém řešeném území zpra-
covával architektonické části projektové dokumentace 
pouze autorizovaným architektem, to přísluší projek-
tantovi návrhu ÚP podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/ 
/2006 Sb. 

46 Renata Fialová, 
Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03825/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako člen komise rozvoje podávám tímto připomínku k zadání ÚP Čelákovic: 
Komise pro rozvoj města požaduje do návrhu ÚP zahrnout podněty pro nadřazenou 
ÚPD a ÚPD sousedních obcí. 

Připomínka nebyla akceptována. 
V souladu s obsahem zadání podle § 47 odst. 1 a 6 sta-
vebního zákona a podle § 11 a přílohy č. 6 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpi-
sů, nelze do návrhu Zadání zahrnout podněty pro nad-
řazenou ÚPD a ÚPD sousedních obcí. 
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47 Renata Fialová, 
Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03826/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako člen komise rozvoje podávám tímto připomínku k zadání ÚP Čelákovic: 
Zahrádkářské kolonie v centru města jsou nevhodné a navrhujeme jejich zatřídění 
do ploch přestavby. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Řešení zahrádkářských kolonií bude předmětem návrhu 
ÚP na základě požadavku návrhu Zadání uvedeného 
v kapitole 4 „Požadavky obce k řešení v územně pláno-
vací dokumentaci“. 

48 Renata Fialová, 
Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03827/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako člen komise rozvoje podávám tímto připomínku k zadání ÚP Čelákovic: 
Komise pro rozvoj města požaduje, aby zpracovatel zapracoval do ÚP koncepční 
vazby na ÚPD sousedních obcí. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Řešení koncepčních vazeb na ÚPD sousedních obcí 
bude předmětem návrhu ÚP. 

49 Renata Fialová, 
Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03828/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako člen komise rozvoje podávám tímto připomínku k zadání ÚP Čelákovic: 
U změny č. 58 komise nesouhlasila s návrhem na využití území pro bydlení. Ing. 
K. informovala, že tento návrh již vzal navrhovatel zpět. Požadujeme prověřit. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V příloze č. 3 návrhu Zadání je u návrhu č. 58 (dle ZM) 
uvedeno, že je „návrh stažen navrhovatelem“, není 
proto předmětem návrhu Zadání. V grafické příloze č. 2 
návrhu Zadání bude záměr vyškrtnut. 

50 Renata Fialová, 
Josefa Klicpery 242, Sedlčánky, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03829/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Jako člen komise rozvoje podávám tímto připomínku k zadání ÚP Čelákovic: 
Ve věci obsluhy dosud nezastavěných ploch v prostoru před areálem Kovohutí se 
komise shodla na tom, že by bylo vhodné řešit zásobování průmyslového areálu 
mimo cyklo a pěší trasy v návaznosti na lávku přes Labe. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Obsluha dosud nezastavěných ploch před areálem Ko-
vohutí bude předmětem řešení návrhu ÚP. 

51 Ing. Miloš Fořt, 
Čtvrtá 124, Záluží, 250 88 Čelákovice 

ze dne 31. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 1. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03733/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží a jižní konec Čelákovic 
Připomínka: 
V návrhu ÚP absentuje liniová plocha určená k založení aleje, či stezky pro pěší 
a cyklisty, která by spojila bezpečným způsobem Záluží a Čelákovice. Zatím mají 
pěší prakticky jedinou možnost podél silnice (Zálužská, Cihelna, Masarykova) s na-
prosto nevyhovujícím a nebezpečným přetnutím silnice II/245. 
Alej by mohla vést například ze západní strany Záluží směrem ke střelnici, projít 
podchodem pod drahou a dále třeba podél Čelákovského potoka nebo naopak z vý-
chodní strany Záluží a po úrovňovém překonání trati na Mochov a kolem Šibeniční-
ho vrchu vyústit v blízkosti FV Plastu, kudy by se do centra prošlo plánovaným 
podchodem pod nádražím. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 

52 Ing. Miloš Fořt, 
Čtvrtá 124, Záluží, 250 88 Čelákovice 

ze dne 31. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 1. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03732/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží u Čelákovic 
Lokalita: 
Oblast označená jako Území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady – VN, 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
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roh mezi ulicí Zálužská a současnou tratí 231, pole mezi posklizňovou linkou a bý-
valým drážním domkem 
Připomínka: 
Využití území pro sklady a provozovny je svou rozlohou a blízkostí rodinných do-
mů naprosto necitlivý. 
1. území je v blízkosti obytné zástavby 
2. území na zástavbu navazuje naprosto těsně, bez jakékoli izolační zeleně (odděle-

no je jen tratí, která ovšem v budoucnu bude posunuta) 
3. území je příliš veliké, monoblok může v budoucnu (po přesunu tratě) dělat potíže 

pro pěší při jeho obcházení (jako dnes například průmyslový areál na rohu Masa-
rykovy a Bratří Čapků, který nedovoluje pokračování ulic Havlíčkovy nebo 
H. Kvapilové) 

4. v Čelákovicích máme dost ploch po starých průmyslových závodech, které je po-
třeba nejprve zrevitalizovat, než přidávat nové. 

5. území je v současné době využíváno jako kvalitní zemědělská půda a do vyčerpá-
ní tzn. brownfieldů by se neměl dít zábor zemědělské půdy na nové sklady 

Navrhuje se tuto plochu označit v souladu s jejím současným využitím Orná 
půda – OP 
Alternativa: 
Pokud orgány Města z jakéhokoli důvodu nebudou reflektovat na výše uvedené ar-
gumenty, požaduje se alespoň plochu VN razantně zmenšit – od ulice Zálužské ne 
dále na západ, než je současný plot posklizňové linky a na jih ne blíže k obytným 
domům, než na 100 m tak, aby bylo možné vybudovat zelený val osázený prsten-
cem vzrostlých stromů. 

bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vy-
mezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 
a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná 
o „nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“, 
proto nelze akceptovat připomínky k něčemu, co 
dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má být teprve 
při zpracování návrhu ÚP projektantem prověřeno. 
Při zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S připomínkou na vymezení plochy s rozdílným způ-
sobem využití, původně označené jako VN, je třeba 
vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho projednání, a pak 
připomínku uplatnit, pokud to bude ještě třeba. 

53 Petr Herold, 
Masarykova 99/2, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 1. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03672/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Zastupitelstvo projednalo 24. 4. 2013 návrh na za řazení pozemku p. č. 3242/10 
v k. ú. Čelákovice do nového ÚP Čelákovic. Návrh č. 23 byl odmítnut s odůvodně-
ním, že není vhodné další rozšiřování zástavby mezi městskými částmi Čelákovice 
a Sedlčánky neboť by byla narušena stávající arondovaná hranice města Čelákovice 
a došlo by k nepropustnosti krajiny. K výše uvedenému podávám p řipomínky: 
1. Zastupitelé ke svému rozhodování měli podklad (příloha č. 1) nevyjadřující práv-

ní stav ÚP, který je povinen každý po řizovatel změny ÚP s odvoláním na § sta-
vebního zákona zpracovat po provedení každé změny ÚP. ÚP města Čelákovice 
po provedení 3. změny (příloha č. 2) vykazuje výraznou nerovnost hranice města 
ve své východní části a proto nelze mluvit o arandovaném stavu, který by byl p ři-
dáním mého pozemku narušen. 

2. Přikládám mapu východní části města Čelákovice ze které je zřejmé, že přidáním 
mého pozemku do ÚP nebude narušena prostupnost krajiny nebo ť mezi mým po-
zemkem a starou zástavbou Sedlčánek je ještě cca … volně prostupné krajiny. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 20/2013/ 
/6.2.20 ze dne 24. 4. 2014 nevyhovělo návrhu č. 23 na 
pořízení ÚP Čelákovic zařazením pozemku parc. 
č. 3242/10, k. ú. Čelákovice do ploch pro bydlení a z 
toho titulu nebyl návrh č. 23 zařazen do návrhu Zadání 
k prověření možností jeho řešení. Uplatnit proto návrh 
č. 23 formou připomínky k návrhu Zadání je bezpřed-
mětné, protože ji pořizovatel nemůže akceptovat, roz-
hodnutí zastupitelstva města o návrhu podle § 46 
odst. 3 stavebního zákona je pro pořizovatele závazné. 
V připomínce je zmiňována dokumentace právního sta-
vu ÚPnSÚ Čelákovice po 3. změně, k tomu pořizovatel 
uvádí, že tato dokumentace je neplatná, nebyla opat ře-
na záznamem o účinnosti a nebyla zveřejněna, je proto 
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3. Pozemek navazuje na další pozemky u kterých majitelé žádají o zařazení do zadání 
návrhu ÚP a tím je dostupný na zastavitelné území a technickou infrastrukturu. 

Žádám, aby bylo přihlédnuto i k mým připomínkám a pozemek p. č. 3242/10 o vý-
měře 4.750 m2 byl zahrnutý do návrhu ÚP. 

otázkou, jak je možné, že s ní podatel disponuje.  

54 Bc. Matěj Leypold Iglo, 
Cimburkova 26, 130 00 Praha 3  

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03867/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Podávám připomínku k bodu 5.2.1 odst. b) Požadavky na řešení dopravní infrastruk-
tury 
návrh má prověřit a navrhnout plánované jižní komunikační propojení zastavěných 
částí města v lokalitě pod Šibeňákem a Krátká Linva (jižní obchvat města) v soula-
du se ZÚR a vydaným územním rozhodnutím. 
Připomínka: Podle mého názoru jižní komunikační propojení je významné nejen pro 
uvedené 2 lokality, ale především pro ulice Masarykova a Mochovská, ve kterých 
současná intenzita dopravního zatížení způsobuje výrazné zhoršení životního pro-
středí. Nelze řešit jižní komunikační propojení samostatně bez návaznosti na do-
pravní řešení celého města. Současný stav tranzitní dopravy způsobuje zbytečné za-
tížení emisemi zhoršujícími špatný stav ovzduší ve městě. Nelze souhlasit s odlože-
ním výstavby jižního obchvatu města, neboť neexistuje alternativa a proto není 
možné akceptovat navrhovanou územní rezervu pro tuto stavbu. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. b) uvedeno „…návrh prověří a navrhne plá-
nované jižní komunikační propojení zastavěných částí 
města v lokalitě Pod Šibeňákem a Krátká Linva (jižní 
obchvat města) v souladu se ZÚR a vydaným územním 
rozhodnutím, případně navrhne tuto stavbu v II. etapě, 
popř. jako územní rezervu;“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit, a to včetně 
případné etapizace. 

55 Miroslav Leypold Iglo, 
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03866/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
V návrhu zadání ÚP postrádám zjištění hladiny hlukového zatížení, které díky au-
tomobilové dopravě a železnici má významný vliv na zdraví občanů. 
Připomínka: navrhuji zpracování hlukové studie v nejzatíženějších částech města 
jako např. Masarykova, Rooseveltova a Mochovská ulice a v novém ÚP schválit 
protihluková opatření. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Na základě uplatněného stanoviska dotčeného orgánu 
k posuzování vlivů na životní prostředí bude návrh ÚP 
posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí a veřej-
né zdraví jako součást tzv. vyhodnocení vlivů návrhu 
ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území, pro jehož po-
třeby může být hluková studie zpracována, aby mohl 
být posouzen vliv na veřejné zdraví. V návrhu Zadání 
se však tento požadavek neuplatní. 

56 Miroslav Leypold Iglo, 
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03865/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Ve výkresové části návrhu zadání ÚP je uveden bod ÚPSÚ 24 Rozší ření o další pla-
vební komoru (vodní cesta Labe). 
Připomínka: Uvedený bod není v textové části nijak specifikován a je dle mého 
názoru v přímém rozporu se záměry města stanovenými ve Strategickém plánu roz-
voje, který předpokládá Labe čistou řekou s rekreační dopravou. Pokud návrh vy-
chází z nemístních plánů, mělo by být v textové části zadání návrhu uvedeno odvo-
lání na příslušnou část ZÚR resp. PÚR. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Záměr ÚPSÚ 24 Rozšíření o další plavební komo-
ru (vodní cesta Labe) vymezil takto platný ÚPnSÚ 
Čelákovice z roku 1994 a podle grafické přílohy č. 2 
návrhu Zadání se jedná o „nerealizované záměry na 
změnu funkčního využití dle původního ÚPnSÚ a jeho 
změn K PROVĚŘENÍ“, proto nelze akceptovat při-
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pomínku k něčemu, co dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice 
platí a má být teprve při zpracování návrhu ÚP pro-
jektantem prověřeno. 

57 Miroslav a Zora Leypold Iglo, 
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03864/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Zastupitelstvo projednalo 24. 4. 2013 náš návrh na za řazení pozemků p. č. 125, 
p. č. 162/93 a p. č. 162/1 v k. ú. Sedlčánky do nového ÚP Čelákovic. Návrhy č. 21 
a č. 22 byly odmítnuty s odůvodněním, že není vhodné další rozšiřování zástavby 
mezi městskými částmi Čelákovice a Sedlčánky neboť by byla narušena arondovaná 
hranice města Čelákovice a došlo by k nepropustnosti krajiny. K výše uvedenému 
podávám připomínky: 
1. Zastupitelé ke svému rozhodování měli podklad (příloha č. 1) nevyjadřující práv-

ní stav ÚP, který je povinen každý po řizovatel změny ÚP s odvoláním na § 55 
odst. 5 stavebního zákona zpracovat po provedení každé změny ÚP. ÚP města 
Čelákovice po provedení 3. změny (příloha č. 2) tj. v právním stavu vykazuje jed-
noznačně nearondovanou hranici. 

2. Přidáním našich pozemků do ÚP nebude narušena prostupnost krajiny nebo ť mezi 
našimi pozemky a starou zástavbou Sedlčánek je ještě cca 300m volně prostupné 
krajiny a biokoridor pod vedením vysokého nap ětí. 

3. Námi navržené pozemky navazují na další pozemky u kterých majitelé žádají 
o zařazení do návrhu zadání ÚP a tím jsou dostupné na zastavitelné území a tech-
nickou infrastrukturu. 

Žádám, aby bylo přihlédnuto k mým připomínkám a pozemky p. č. 125 o výměře 
1710 m2, p. č. 162/93 o výměře 2386 a p. č. 162/1 o výměře 15.049 m2 byly zahrnu-
ty do návrhu zadání ÚP. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usneseními č. 20/2013/ 
/6.2.18 a 20/2013/6.2.19 ze dne 24. 4. 2014 nevyhov ělo 
návrhům č. 21 a 22 na pořízení ÚP Čelákovic zařaze-
ním pozemků parc. č. 125, 162/1 a 162/93, k. ú. Sedl-
čánky, do ploch pro bydlení a z toho titulu nebyl návrhy  
č. 21 a 22 zařazeny do návrhu Zadání k prověření mož-
nosti jejich řešení. Uplatnit proto návrhy č. 21 a 22 
formou připomínky k návrhu Zadání je bezpředmětné, 
protože ji pořizovatel nemůže akceptovat, rozhodnutí 
zastupitelstva města o návrzích podle § 46 odst. 3 sta-
vebního zákona je pro pořizovatele závazné. 
V připomínce je zmiňována dokumentace právního sta-
vu ÚPnSÚ Čelákovice po 3. změně, k tomu pořizovatel 
uvádí, že tato dokumentace je neplatná, nebyla opat ře-
na záznamem o účinnosti a nebyla zveřejněna, je proto 
otázkou, jak je možné, že s ní podatel disponuje.  

58 Tomáš Jeřábek, 
Ke Strážnímu domku 201, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 28. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03568/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Připomínka k níže vyznačenému Území pro komerční využití, nerušící výrobu 
a sklady – VN: 
Připomínka: 
Využití území pro sklady a provozovny je svou rozlohou a blízkostí rodinných do-
mů naprosto necitlivý. 
1. území je v blízkosti obytné zástavby 
2. území na zástavbu navazuje naprosto těsně, bez jakékoli izolační zeleně (odděle-

no je jen tratí, která ovšem v budoucnu bude posunuta) 
3. území je příliš veliké, monoblok může v budoucnu (po přesunu tratě) dělat potíže 

pro pěší při jeho obcházení (jako dnes například průmyslový areál na rohu Masa-
rykovy a Bratří Čapků, který nedovoluje pokračování ulic Havlíčkovy nebo 
H. Kvapilové) 

4. v Čelákovicích máme dost ploch po starých průmyslových závodech, které je po-
třeba nejprve zrevitalizovat, než přidávat nové. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vy-
mezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 
a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná 
o „nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“, 
proto nelze akceptovat připomínky k něčemu, co 
dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má být teprve 
při zpracování návrhu ÚP projektantem prověřeno. 
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5. území je v současné době využíváno jako kvalitní zemědělská půda a do vyčerpá-
ní tzn. brownfieldů by se neměl dít zábor zemědělské půdy na nové sklady 

6. nejen v Čelákovicích, ale hlavně v přilehlém okolí je obrovské množství sklado-
vacích kapacit (viz areál ProLogis), které podle dostupných informací nejsou zce-
la využity. Stavění nových je tedy nejen neekologické, ale i nesmyslné. 

Navrhuje se tuto plochu označit v souladu s jejím současným využitím Orná 
půda – OP 
Alternativní návrh: 
Pokud orgány Města z jakéhokoli důvodu nebudou reflektovat na výše uvedené ar-
gumenty, navrhuje se alespoň plochu VN razantně zmenšit – od ulice Zálužské 
ne dále na západ, než je současný plot posklizňové linky a na jih ne blíže k obytným 
domům, než na 100 m tak, aby bylo možné vybudovat zelený val osázený vzrostlý-
mi stromy. 
Dále se navrhuje v této lokalitě vyznačit ulice, pomyslně protaženou První a Dru-
hou tak, aby žádné budoucí využití tohoto území nevytvo řilo monoblok překážky 
a nezablokovalo případnou možnost průchodu. 

Při zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S připomínkou na vymezení plochy s rozdílným způ-
sobem využití, původně označené jako VN, je třeba 
vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho projednání, a pak 
připomínku uplatnit, pokud to bude ještě třeba. 

59 Tomáš Jeřábek, 
Ke Strážnímu domku 201, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 28. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03565/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
V návrhu zadání mi chybí obecně (bez ohledu na jiný můj návrh) akcent na nové 
komunikace pro pěší a cyklisty v celém území Čelákovic. 
Jedna z možností je vymezení přípustných staveb v územích podle vodních toků. 
Navrhuji tedy pro území kolem Zálužského potoka, Čelákovického potoka, Jiřin-
ského potoka a Výmoly definovat stezku pro pěší a stezku pro cyklisty jako přípust-
né stavby, které budou doplňovat jejich primární hydrologickou funkci. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Návrh Zadání nebude ve smyslu podpory budování no-
vých komunikací pro pěší a cyklisty doplňován. Při pro-
jednávání návrhu ÚP s dotčeným orgány to může vyvo-
lat zbytečné problémy při řešení zásahu do významných 
krajinných prvků, prvků ÚSES atd. Cyklistické stezky 
lze v nezastavěném území umísťovat i na základě § 18 
odst. 5 stavebního zákona, aniž by to bylo řešeno v ÚP 
a vyvolávalo zbytečné střety, když se třeba nebudou ani 
realizovat. 

60 Tomáš Jeřábek, 
Ke Strážnímu domku 201, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 28. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03570/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží a jižní konec Čelákovic 
Připomínka: 
V návrhu ÚP chybí koridor určený k založení aleje, či stezky pro pěší a cyklisty, 
která by spojila bezpečným způsobem Záluží a Čelákovice. Zatím mají pěší praktic-
ky jedinou možnost podél silnice (Zálužská, Cihelna, Masarykova) s naprosto nevy-
hovujícím a nebezpečným přetnutím silnice II/245. 
Alej by mohla vést například ze západní strany Záluží směrem ke střelnici, projít 
podchodem pod drahou a dále třeba podél Čelákovického potoka nebo naopak z vý-
chodní strany Záluží a po úrovňovém překonání trati na Mochov a kolem Šibeniční-
ho vrchu vyústit v blízkosti FV Plastu, kudy by se do centra prošlo plánovaným 
podchodem pod nádražím. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 
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61 Jaroslav Kopecký, 
Na Stráni 1629, 250 88 Čelákovice 

ze dne 24. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 24. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03341/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Na základě Návrhu zadání ÚP Čelákovic zveřejněného na internetových stránkách 
města Čelákovice v polovině měsíce března 2015 uplatňuji připomínku k tomuto 
návrhu. Požaduji, aby v návrhu plánu nebylo uvažováno s žádným návrhem pozem-
ní komunikace přes soukromý pozemek č. 1675 v Nedaninách. S případným ná-
vrhem pozemní komunikace přes soukromý pozemek č. 1675 v Nedaninách zásadně 
nesouhlasím. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Území v Nedaninách má být dotčeno více záměry, je-
jichž prověření a řešení bude předmětem návrhu ÚP. 
Z návrhu Zadání však nevyplývá, že by měl být dotčen 
pozemek parc. č. 1675, k. ú. Čelákovice, nějakým ná-
vrhem pozemní komunikace. 

62 Jiří Kořínek, 
Lipová 724, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03877/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Návrh na druhou plavební komoru v Čelákovicích považuji za krajně nevhodnou 
která může nepříznivě ovlivnit klidovou zónu labského b řehu v Čelákovicích. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Záměr ÚPSÚ 24 Rozšíření o další plavební komo-
ru (vodní cesta Labe) vymezil takto platný ÚPnSÚ 
Čelákovice z roku 1994 a podle grafické přílohy č. 2 
návrhu Zadání se jedná o „nerealizované záměry na 
změnu funkčního využití dle původního ÚPnSÚ a jeho 
změn K PROVĚŘENÍ“, proto nelze akceptovat při-
pomínku k něčemu, co dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice 
platí a má být teprve při zpracování návrhu ÚP pro-
jektantem prověřeno. 

63 Jiří Kořínek, 
Lipová 724, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03876/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Plánovaný dům seniorů v areálu bývalého Tosu považuji za výsměch seniorům. 
Opravdu nelze najít místo vhodnější. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Dům seniorů (záměr č. 27 dle ZM – dům s pečovatel-
skou službou) byl do návrhu Zadání za řazen na zá-
kladě usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 20/ 
/2013/6.1.5 a 20/13/6.3 ze dne 24. 4. 2013, z tohoto 
důvodu nelze akceptovat připomínku, která požaduje 
vypuštění této změny ještě před jejím prověřením při 
zpracování návrhu ÚP autorizovaným projektantem 
a jeho projednáním. 

64 Jiří Kořínek, 
Lipová 724, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03875/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Vyloučit obchvat města v rozsahu tak jak je obsažen v dosavadním ÚP považuji za 
chybný krok z hlediska rozvoje Čelákovic a zároveň z hlediska optimálního řešení 
dopravy. 
Měl by být návrh obchvatu z minulého ÚP zachován v plném rozsahu. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, 
nejedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Záměr ÚPSÚ 22 Přehodnotit nutnost obchvatu 
města vymezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 
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1994 a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se 
jedná o „nerealizované záměry na změnu funkčního 
využití dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PRO-
VĚŘENÍ“, proto nelze akceptovat připomínku k ně-
čemu, co dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má 
být teprve při zpracování návrhu ÚP projektantem 
prověřeno. 

65 Jiří Kořínek, 
Lipová 724, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03874/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Dětské duhové hřiště v Jiřině a přilehlé fotbalové hřiště. Nevidím důvod současné 
plochy pro sport změnit na plochu pro bydlení. Je to jediná voln ě přístupná plocha 
pro sport a volnočasové aktivity v širším okolí. Pokud návrh změny nevychází z po-
žadavku vlastníka pozemků považuji to za účelovou manipulaci. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Návrh na změnu plochy pro sport na plochu pro bydle-
ní v Jiřině byl v příloze č. 3 návrhu Zadání uváděn pod 
č. 58 (dle ZM), ale je u něj rovněž uvedeno, že je „ná-
vrh stažen navrhovatelem“, není proto předmětem ná-
vrhu Zadání. V grafické příloze č. 2 návrhu Zadání zů-
stal však vyznačen, proto bude vyškrtnut, aby byla pří-
loha č. 2 uvedena do souladu s přílohou č. 3. 

66 Jiří Kořínek, 
Lipová 724, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03873/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Návrh suchého poldru v nivě Jiřinského potoka v těsné blízkosti zástavby rodinných 
domků považuji za nevhodný. Mimo jiné zde končí meliorační trubky, které odvod-
ňují rozsáhlou oblast přilehlých polí a jejich porušením by mohl nastat výron vody 
právě v oblasti zástavby. V této lokalitě je hladina spodní vody cca 50 cm pod po-
vrchem a při zřizování poldru by místo suchého poldru mohl vzniknout „mokrý“ 
s těžko předvídatelným vlivem na okolí. Pokud je nutný je lepší ho situovat k silnici 
na Přerov. O jeho vhodnosti je ale nutno pochybovat. 
Dnešní Jiřinský potok už odvodňuje cca jen třetinu původní plochy která dříve saha-
la až k Bílému vrchu a k „Sahaře“. Dnes tato oblast končí u zemědělské skládky na-
proti jezeru u Výmoly díky změnám v obhospodařování celé lokality. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr suchého poldru v nivě Jiřinského potoku byl do 
návrhu Zadání zařazen na základě podnětu města Če-
lákovice, schváleného usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovice č. 20/2013/6.5 ze dne 24. 4. 2013. P řipo-
mínku k podnětu města Čelákovice nelze akceptovat, 
pokud nebyl prověřen při zpracování návrhu ÚP au-
torizovaným projektantem a projednán, protože návrh 
Zadání nepředstavuje žádné jeho řešení, ale pouze 
formulování požadavku na zpracování návrhu ÚP.  

67 Jiří Kořínek, 
Lipová 724, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03872/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Návrhu ÚP chybí podrobný generel dopravy hlavn ě z hlediska navržení bytové zá-
stavby na dosud zelených plochách v širším centru města. 
Tuto zahuštění zástavby považuji nejenom z hlediska dopravy za chybné, a mělo by 
být podrobeno přezkoumání vhodnosti. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zpracování generelu dopravy není předmětem návrhu 
ÚP a tím ani jeho zadání. Dopravní vazby jsou ve 
městě ustálené a není třeba je řešit generelem, poža-
davky na řešení koncepce dopravy uvedené návrhu 
Zadání v odstavci 5.2.1 „Požadavky na řešení dopravní 
infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky na kon-
cepci veřejné infrastruktury“ jsou proto postačující. 

68 Renáta Křečková, 
Haškova 17/1, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží a jižní konec Čelákovic 
Připomínka: 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
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čj. MUC/03561/2015 V návrhu ÚP chybí koridor určený k založení aleje, či stezky pro pěší a cyklisty, 
která by spojila bezpečným způsobem Záluží a Čelákovice. Zatím mají pěší praktic-
ky jedinou možnost podél silnice (Zálužská, Cihelna, Masarykova) s naprosto nevy-
hovujícím a nebezpečným přetnutím silnice II/245. 
Alej by mohla vést například ze západní strany Záluží směrem ke střelnici, projít 
podchodem pod drahou a dále třeba podél Čelákovického potoka nebo naopak z vý-
chodní strany Záluží a po úrovňovém překonání trati na Mochov a kolem Šibeniční-
ho vrchu vyústit v blízkosti FV Plastu, kudy by se do centra prošlo plánovaným 
podchodem pod nádražím. 

pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 

69 Renáta Křečková, 
Haškova 17/1, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03560/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží u Čelákovic 
Lokalita: 
Oblast označená jako Území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady – VN, 
roh mezi ulicí Zálužská a současnou tratí 231, pole mezi posklizňovou linkou a bý-
valým drážním domkem 
Připomínka: 
Využití území pro sklady a provozovny je svou rozlohou a blízkostí rodinných do-
mů naprosto necitlivý. 
1. území je v blízkosti obytné zástavby 
2. území na zástavbu navazuje naprosto těsně, bez jakékoli izolační zeleně (odděle-

no je jen tratí, která ovšem v budoucnu bude posunuta) 
3. území je příliš veliké, monoblok může v budoucnu (po přesunu tratě) dělat potíže 

pro pěší při jeho obcházení (jako dnes například průmyslový areál na rohu Masa-
rykovy a Bratří Čapků, který nedovoluje pokračování ulic Havlíčkovy nebo 
H. Kvapilové) 

4. v Čelákovicích máme dost ploch po starých průmyslových závodech, které je po-
třeba nejprve zrevitalizovat, než přidávat nové. 

5. území je v současné době využíváno jako kvalitní zemědělská půda a do vyčerpá-
ní tzn. brownfieldů by se neměl dít zábor zemědělské půdy na nové sklady 

Navrhuje se tuto plochu označit v souladu s jejím současným využitím Orná 
půda – OP 
Alternativa: 
Pokud orgány Města z jakéhokoli důvodu nebudou reflektovat na výše uvedené ar-
gumenty, požaduje se alespoň plochu VN razantně zmenšit – od ulice Zálužské ne 
dále na západ, než je současný plot posklizňové linky a na jih ne blíže k obytným 
domům, než na 100m tak, aby bylo možné vybudovat zelený val osázený prstencem 
vzrostlých stromů. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vy-
mezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 
a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná 
o „nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“, 
proto nelze akceptovat připomínky k něčemu, co 
dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má být teprve 
při zpracování návrhu ÚP projektantem prověřeno. 
Při zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S připomínkou na vymezení plochy s rozdílným způ-
sobem využití, původně označené jako VN, je třeba 
vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho projednání, a pak 
připomínku uplatnit, pokud to bude ještě třeba. 
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70 Ivana Kutílková, 
Kramolná 1199/25, Horní Počernice, 
Praha 20 

ze dne ?. ?. 2015; 
zapsáno 
dne 1. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03718/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
V souladu s harmonogramem přípravy ÚP města Čelákovice uplatňuji tímto násle-
dující připomínky. 
Při projednávání na veřejné schůzi nám byl usnesením č. 20/2013 zamítnut náš ná-
vrh na zařazení pozemku č. 147 katastru Sedlčánky k bydlení s argumentací zacho-
vání prostupnosti a s ohledem na arondaci území. Pokud budeme posuzovat oblast 
globálně urbanisticky, dojde dříve nebo později k propojení Čelákovic se Sedlčán-
kami zástavbou. Prostupnost není vzhledem ke vzdálenosti pozemku od stávající zá-
stavby problémem a kromě toho bude v oblasti zachován nezastavěný koridor kopí-
rující rozvodnou soustavu elektrické energie a stanovená ochranná pásma. 
Také argument o arondaci nelze přijmout vzhledem k tomu, že ve schválené třetí 
změně ÚP je východně od cesty ke hřbitovu schválena k výstavbě oblast, která vy-
tváří odskok, který by naopak byl arondován schválením hranice zastavitelnosti 
včetně mého pozemku. 
Jako naprosto nepřijatelný pak považuji záměr vybudování „suchého poldru“ na 
mém pozemku 147. Tento záměr považuji za nesmyslný jednak z tohoto důvodu, že 
pokud je obava z rozlití Jiřinského potoka, tak zásadní příčinou je naprosto nepo-
chopitelná konstrukce mostku, kde byl ponechán prostup rourou o pr ůměru pouhých 
80 cm. Pokud toto řešení můstku bylo schváleno hydrology, pak a tedy i z jejich 
strany evidentně neexistuje obava z rozlití potoka a „suchý poldr“ se opět jeví jako 
zcela zbytečný a nesmyslný. Kromě toho by poldr vedl k zamoření celého okolí 
hmyzem a tím k devastaci životních podmínek. 
Z uvedených důvodů nadále požaduji zahrnout pozemek č. 147 katastru Sedlčánky 
jako určený k bydlení. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 20/2013/ 
/6.2.7 ze dne 24. 4. 2014 nevyhovělo návrhu č. 7 (číslo-
vání dle ZM) na pořízení ÚP Čelákovic zařazením po-
zemku parc. č. 147, k. ú. Sedlčánky do ploch pro byd-
lení a z toho titulu nebyl návrh č. 7 zařazen do návrhu 
Zadání k prověření možností jeho řešení. Uplatnit proto 
návrh č. 7 formou připomínky k návrhu Zadání je bez-
předmětné, protože ji pořizovatel nemůže akceptovat, 
rozhodnutí zastupitelstva města o návrhu podle § 46 
odst. 3 stavebního zákona je pro pořizovatele závazné. 
Záměr suchého poldru v nivě Jiřinského potoku byl do 
návrhu Zadání zařazen na základě podnětu města Če-
lákovice, schváleného usnesením Zastupitelstva města 
Čelákovice č. 20/2013/6.5 ze dne 24. 4. 2013. P řipo-
mínku k podnětu města Čelákovice nelze akceptovat, 
pokud nebyl prověřen při zpracování návrhu ÚP au-
torizovaným projektantem a projednán, protože návrh 
Zadání nepředstavuje žádné jeho řešení, ale pouze 
formulování požadavku na zpracování návrhu ÚP.  

71 RNDr. Juraj Kvasnica, 
Ševčenkova 2, 851 01 Bratislava 5, 
Slovenská Republika 

ze dne 23. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 25. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03364/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Požaduji změnu využití území, na parcele číslo: 3242/11 o 2384 [m2] a 3242/13 
o 5283 [m2], [LV Č. 3081], k. ú. Čelákovice – 619159, z původního využití pro or-
nou půdu, plochy pro pěstování zeleniny, na využití pro bydlení – nízkopodlažní 
obytní zástavba, která může být součástí nové lokality, od cintorína na lokalitu Pod 
Přerovskou cestou II, směrem na lokalitu Jiřina VII. a tak dosáhnout arondácii da-
ného území. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 20/2013/ 
/6.2.16 ze dne 24. 4. 2014 nevyhovělo návrhu č. 16 (čís-
lování dle ZM) na pořízení ÚP Čelákovic zařazením 
pozemků parc. č. 3242/11 a 3242/13, k. ú. Čelákovice 
do ploch pro bydlení a z toho titulu nebyl návrh č. 16 
zařazen do návrhu Zadání k prověření možností jeho 
řešení. Uplatnit proto návrh č. 16 formou připomínky 
k návrhu Zadání je bezpředmětné, protože ji pořizova-
tel nemůže akceptovat, rozhodnutí zastupitelstva města 
o návrhu podle § 46 odst. 3 stavebního zákona je pro 
pořizovatele závazné. 
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72 RNDr. Juraj Kvasnica, 
Ševčenkova 2, 851 01 Bratislava 5, 
Slovenská Republika 

ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03552/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Doplnenie pripomienky zo dňa 23. 03. 2015, k návrhu zadania ÚP Čelákovíc (viz 
pořadové č. 71 tohoto vyhodnocení): 
Současně platný ÚP v důsledku změny č. 3 nemá ve východní části arondovanou 
hranici. Na jednání dne 24. 4. 2013 zastupitelstvo rozhodovalo s podkladovým ma-
teriálem neodpovídajícím právnímu stavu ÚP (nebyla obsažena č. 3 změna ÚP). Vě-
řím, že chyba bude napravena a naopak při svém rozhodování si zastupitelstvo uvě-
domí, že můj návrh a další obdobné návrhy jen pomohou vytvo řit arondovanou hra-
nici. 
Prostup volnou krajinou je zajištěn minimálně již schváleným biokoridorem a i bez 
něj nemůže zahrnutí mého pozemku nijak ohrozit prostup volnou krajinou. 
Žádám o znovu projednání mého návrhu na za řazení pozemků p. č. 3242/11 
a 3242/13, LV č. 3081, k. ú. Čelákovice – 619159 do nového ÚP, za účelem využití 
pro bydlení (nízkopodlažní obytná zástavba). 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 20/2013/ 
/6.2.16 ze dne 24. 4. 2014 nevyhovělo návrhu č. 16 (čís-
lování dle ZM) na pořízení ÚP Čelákovic zařazením 
pozemků parc. č. 3242/11 a 3242/13, k. ú. Čelákovice 
do ploch pro bydlení a z toho titulu nebyl návrh č. 16 
zařazen do návrhu Zadání k prověření možností jeho 
řešení. Uplatnit proto návrh č. 16 formou připomínky 
k návrhu Zadání je bezpředmětné, protože ji pořizova-
tel nemůže akceptovat, rozhodnutí zastupitelstva města 
o návrhu podle § 46 odst. 3 stavebního zákona je pro 
pořizovatele závazné. 
V připomínce je zmiňována dokumentace právního sta-
vu ÚPnSÚ Čelákovice po 3. změně, k tomu pořizovatel 
uvádí, že tato dokumentace je neplatná, nebyla opat ře-
na záznamem o účinnosti a nebyla zveřejněna, je proto 
otázkou, jak je možné, že s ní podatel disponuje.  

73 František Matlák, 
Dr. Nejedlého 279, 250 87 Mochov  

ze dne 2. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 2. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03759/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Dle výpisu z katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katast-
rální pracoviště Praha-východ v katastrálním území : 619230 Záluží u Čelákovic, 
LV : 3342, vlastním pozemkovou parcelu 42/1 o výměře 6 420 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, se způsobem využití – manipulační plocha. Tento pozemek jsem na-
byl v tomto stavu kupní smlouvou ze dne 19. 10. 2004 s právními ú činky vkladu 
práva ke dni 5. 11. 2004 z důvodu podnikatelského záměru. 
V současné době dle návrhu ÚP Čelákovic je tento pozemek veden jako IZ – izolač-
ní zeleň. 
Plochy zeleně ochranné a izolační jsou vymezeny jako zastavitelné, resp. přestavbo-
vé za účelem omezení vzájemných negativních vlivů kolidujících ploch s rozdílným 
způsobem využití což také znamená výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující 
obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventova-
ných dopravních koridorů. 
Izolační zeleň je ve své podstatě zelení technologickou. Využití izolační zeleně je 
vhodné především v místech, kde potřebujeme snížit prašnost – oddělit např. liniový 
zdroj (páteřní komunikaci) od bytové či občanské zástavby. V těchto případech se 
jedná o jediný možný nástroj vedoucí ke snížení imisí. Vzhledem k umístění mého 
pozemku a pozemků přilehlých v části mezi Čelákovicemi a Zálužím s minimální 
bytovou zástavbou, elektrifikovanou tratí a asfaltovou komunikací III. t řídy se vyu-
žití těchto pozemků jako izolační zeleň jeví jako bezpředmětné, neboť v této lokalitě 
blíže k bytové zástavbě bylo rozhodnuto o umístění průmyslové zóny s větším pro-

Připomínka nebyla akceptována. 
Připomínkou k návrhu Zadání se požaduje změna vyu-
žití území oproti platnému ÚPnSÚ Čelákovice, o kte-
rém nerozhodlo Zastupitelstvo města Čelákovice, tako-
vou připomínku nelze akceptovat. Pokud je požadována 
změna využití území měl být podatelem uplatněn návrh 
na pořízení ÚP Čelákovic podle § 46 odst. 1 stavebního 
zákona tak, aby o něm mohlo rozhodnout Zastupitelstvo 
města Čelákovice po posouzení pořizovatelem. Při 
zpracování návrhu ÚP však dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S připomínkou na vymezení plochy s rozdílným způ-
sobem využití, původně označené jako IZ – izolační 
zeleň, je třeba vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho 
projednání, a pak popř. připomínku uplatnit. 
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vozem vozidel a průmyslovou výrobou. Nelze ani opomenout, že v nejbližší dob ě 
dojde k přeložce železniční tratě, která povede přes můj pozemek na viaduktu, takže 
izolační zeleň nemá co oddělovat, pouze se zvýši hluk od železniční tratě, která po-
vede též nad bytovou zástavbou. 
Dále chci uvést, že pozemek jako manipulační plocha je zčásti vyasfaltován a zčásti 
jsou položeny betonové panely a to již od po čátku devadesátých let, kdy jsem se 
o koupi pozemku počal zajímat, takže vysázení izolační zeleně, která se skládá ze 
stromového, keřového a bylinného patra je zde nemyslitelná a za daných okolností 
neúčinná, tzn. proti čemu by tam byla vysázena. 
Domnívám se, že by se zastupitelé města měli při svém rozhodování spíše zaměřit, 
zda v souvislosti s přeložkou železniční tratě byla zpracována hluková studie, neboť 
vysutá železnice určitě způsobí výrazné navýšení stávající celkové hladiny akustic-
kého tlaku u obytné zástavby v dané lokalitě. 
Proto žádám zastupitele města, aby v souvislosti s mým pozemkem a přilehlými po-
zemky, které jsou v bezprostřední blízkosti průmyslové zóny, kde je počítáno s izo-
lační zelení byly zařazeny do využití jako VN – komerce, nerušící výroby a sklady. 

74 Vendula Maršíková, 
Mstětická 125, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03889/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží a jižní konec Čelákovic 
Připomínka: 
V návrhu ÚP absentuje liniová plocha určená k založení aleje, či stezky pro pěší 
a cyklisty, která by spojila bezpečným způsobem Záluží a Čelákovice. Zatím mají 
pěší prakticky jedinou možnost podél silnice (Zálužská, Cihelna, Masarykova) s na-
prosto nevyhovujícím a nebezpečným přetnutím silnice II/245. 
Alej by mohla vést například ze západní strany Záluží směrem ke střelnici, projít 
podchodem pod drahou a dále třeba podél Čelákovského potoka nebo naopak z vý-
chodní strany Záluží a po úrovňovém překonání trati na Mochov a kolem Šibeniční-
ho vrchu vyústit v blízkosti FV Plastu, kudy by se do centra prošlo plánovaným 
podchodem pod nádražím. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 

75 Vendula Maršíková, 
Mstětická 125, 250 88 Čelákovice 

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03888/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží u Čelákovic 
Lokalita: 
Oblast označená jako Území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady – VN, 
roh mezi ulicí Zálužská a současnou tratí 231, pole mezi posklizňovou linkou a bý-
valým drážním domkem 
Připomínka: 
Využití území pro sklady a provozovny je svou rozlohou a blízkostí rodinných do-
mů naprosto necitlivý. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vy-
mezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 
a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná 
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Příloha č. 2 

poř. 
číslo 

údaje o podateli 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, 

připomínky) 
čj. ze dne, 
vyřizuje 

úplné znění nebo významná část podání 
(vyjádření, stanoviska, podnětu, připomínky) 

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

1. území je v blízkosti obytné zástavby 
2. území na zástavbu navazuje naprosto těsně, bez jakékoli izolační zeleně (odděle-

no je jen tratí, která ovšem v budoucnu bude posunuta) 
3. území je příliš veliké, monoblok může v budoucnu (po přesunu tratě) dělat potíže 

pro pěší při jeho obcházení (jako dnes například průmyslový areál na rohu Masa-
rykovy a Bratří Čapků, který nedovoluje pokračování ulic Havlíčkovy nebo 
H. Kvapilové) 

4. v Čelákovicích máme dost ploch po starých průmyslových závodech, které je po-
třeba nejprve zrevitalizovat, než přidávat nové. 

5. území je v současné době využíváno jako kvalitní zemědělská půda a do vyčerpá-
ní tzn. brownfieldů by se neměl dít zábor zemědělské půdy na nové sklady 

Navrhuje se tuto plochu označit v souladu s jejím současným využitím Orná 
půda – OP 
Alternativa: 
Pokud orgány Města z jakéhokoli důvodu nebudou reflektovat na výše uvedené ar-
gumenty, požaduje se alespoň plochu VN razantně zmenšit – od ulice Zálužské ne 
dále na západ, než je současný plot posklizňové linky a na jih ne blíže k obytným 
domům, než na 100 m tak, aby bylo možné vybudovat zelený val osázený prsten-
cem vzrostlých stromů. 

o „nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“, 
proto nelze akceptovat připomínky k něčemu, co 
dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má být teprve 
při zpracování návrhu ÚP projektantem prověřeno. 
Při zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S připomínkou na vymezení plochy s rozdílným způ-
sobem využití, původně označené jako VN, je třeba 
vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho projednání, a pak 
připomínku uplatnit, pokud to bude ještě třeba. 

76 Alena Neumanová, 
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice 

ze dne 31. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 1. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03682/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Vybudování obchvatu města, nebudovat druhou plavební komoru na Labi. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměry ÚPSÚ 22 Přehodnotit nutnost obchvatu měs-
ta a ÚPSÚ 24 Rozšíření o další plavební komoru 
(vodní cesta Labe) vymezil takto platný ÚPnSÚ Čelá-
kovice z roku 1994 a podle grafické přílohy č. 2 návr-
hu Zadání se jedná o „nerealizované záměry na změ-
nu funkčního využití dle původního ÚPnSÚ a jeho 
změn K PROVĚŘENÍ“, proto nelze akceptovat při-
pomínku k něčemu, co dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice 
platí a má být teprve při zpracování návrhu ÚP pro-
jektantem prověřeno. 

77 Antonín a Helena Novákovi, 
V Zahrádkách 97, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03564/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží a jižní konec Čelákovic 
Připomínka: 
V návrhu ÚP chybí koridor určený k založení aleje, či stezky pro pěší a cyklisty, 
která by spojila bezpečným způsobem Záluží a Čelákovice. Zatím mají pěší praktic-
ky jedinou možnost podél silnice (Zálužská, Cihelna, Masarykova) s naprosto nevy-
hovujícím a nebezpečným přetnutím silnice II/245. 
Alej by mohla vést například ze západní strany Záluží směrem ke střelnici, projít 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 
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poř. 
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE 

podchodem pod drahou a dále třeba podél Čelákovického potoka nebo naopak z vý-
chodní strany Záluží a po úrovňovém překonání trati na Mochov a kolem Šibeniční-
ho vrchu vyústit v blízkosti FV Plastu, kudy by se do centra prošlo plánovaným 
podchodem pod nádražím. 

78 Antonín a Helena Novákovi, 
V Zahrádkách 97, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03562/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží u Čelákovic 
Lokalita: 
Oblast označená jako Území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady – VN, 
roh mezi ulicí Zálužská a současnou tratí 231, pole mezi posklizňovou linkou a bý-
valým drážním domkem 
Připomínka: 
Využití území pro sklady a provozovny je svou rozlohou a blízkostí rodinných do-
mů naprosto necitlivý. 
1. území je v blízkosti obytné zástavby 
2. území na zástavbu navazuje naprosto těsně, bez jakékoli izolační zeleně (odděle-

no je jen tratí, která ovšem v budoucnu bude posunuta) 
3. území je příliš veliké, monoblok může v budoucnu (po přesunu tratě) dělat potíže 

pro pěší při jeho obcházení (jako dnes například průmyslový areál na rohu Masa-
rykovy a Bratří Čapků, který nedovoluje pokračování ulic Havlíčkovy nebo 
H. Kvapilové) 

4. v Čelákovicích máme dost ploch po starých průmyslových závodech, které je po-
třeba nejprve zrevitalizovat, než přidávat nové. 

5. území je v současné době využíváno jako kvalitní zemědělská půda a do vyčerpá-
ní tzn. brownfieldů by se neměl dít zábor zemědělské půdy na nové sklady 

Navrhuje se tuto plochu označit v souladu s jejím současným využitím Orná 
půda – OP 
Alternativa: 
Pokud orgány Města z jakéhokoli důvodu nebudou reflektovat na výše uvedené ar-
gumenty, požaduje se alespoň plochu VN razantně zmenšit – od ulice Zálužské ne 
dále na západ, než je současný plot posklizňové linky a na jih ne blíže k obytným 
domům, než na 100 m tak, aby bylo možné vybudovat zelený val osázený prsten-
cem vzrostlých stromů. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vy-
mezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 
a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná 
o „nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“, 
proto nelze akceptovat připomínky k něčemu, co 
dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má být teprve 
při zpracování návrhu ÚP projektantem prověřeno. 
Při zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
S připomínkou na vymezení plochy s rozdílným způ-
sobem využití, původně označené jako VN, je třeba 
vyčkat zpracování návrhu ÚP a jeho projednání, a pak 
připomínku uplatnit, pokud to bude ještě třeba. 

79 Miroslav a Zdeňka Novákovi, 
J. A. Komenského 1645, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 16. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 16. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03012/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Pozemek k. ú. Čelákovice – č. p. 3578/8 – původně podaná a neschválená žádost 
č. 50 obsahovala změnu typu pozemku z užitková zahrada na využití pro bydlení. 
Žádost takto nebyla schválena, a proto nyní podávám návrh na zm ěnu – na využití 
pro rekreaci. Takto je už kvalifikován sousední pozemek 3578/6 – žádost č. 44. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V grafické příloze č. 2 návrhu Zadání je do vymezení 
záměru č. 44 zahrnut pozemek parc. č. 3578/6, k. ú. Če-
lákovice, ale i pozemek parc. č. 3578/8 podatele, tím se 
stává připomínka bezpředmětná. 
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80 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03910/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Záměr silničního propojení obou břehů Labe u Čelákovic 
Dovoluji si navrhnout prověření záměru silničního přemostění Labe u Čelákovic. 
Vzhledem k záležitosti týkajícího se vyššího územního celku chápu, že je t řeba sou-
činnosti s okolními obcemi, zejména s Káraným, či potažmo dalšími obcemi. Dle 
mého názoru je ale vhodné začít o problému vůbec alespoň diskutovat. Je to též 
otázka politické vůle. 
Navrhuji snažit se provést alespoň nejzákladnější ověřovací studie, kterými by se 
problém „nakousl“. Tím se přece nic nezkazí. Jsem přesvědčen, že i při respektová-
ní přírodních hodnot druhého b řehu Labe lze záměr uchopit a odpovědně řešit a že 
lze skloubit industriální a ekologické priority do p řijatelného kompromisu. 
Bohužel nikde jsem zatím nezaznamenal ani pokus o nastolení problému, či jakou-
koli diskuzi nad touto problematikou. 
I když výsledkem prvních kroků může být realizovatelnost nad hranicí možností ob-
cí, je to začátek a vždy je něco poprvé… nebo v tomto případě podruhé, neboť už 
před sto lety se v Toušeni o takové stavbě uvažovalo. 
Rozdělení krajiny tokem Labe je v naší urbanizované krajině velmi výrazné. Úsek 
mezi přemostěními v Brandýse a v Lysé – Litoli je nadprůměrně dlouhý pro objíž-
dění ve srovnání s obdobnými urbanizovanými celky na st ředním toku Labe. Rela-
tivně těsná blízkost Káraného je chybějícím propojením tudíž velmi vzdálená. 
Vzájemné soužití Čelákovic s Káraným je po všech stránkách (administrativně 
správní, komerčně obchodní, kulturně sportovní, aj.) na výrazně nižší úrovni než 
soužití Čelákovic s jinými i vzdálenějšími okolními obcemi (Toušeň, Mochov, 
Nehvizdy). Vztah obou obcí lze s jistou nadsázkou redukovat na jednostranné vyu-
žití občany Čelákovic k turistické a sportovní rekreaci. To by šlo změnit. Samo-
zřejmě musíme mít na paměti, že pokud ne všechny kroky lidské činnosti na přileh-
lém druhém břehu Labe byly „úplně správné“, případné kroky předmětného záměru 
by je neměly ještě zhoršovat, ale naopak měly by být přínosem. 
Je jisté, že silničním propojením obcí by se dost výrazně změnila „geopolitická“ 
mapa vzájemné oblasti, ale nemusí se hned jednat nějakou výraznou komunikaci, 
která na sebe strhne všechnu pozornost. Jsou různé odstíny možného řešení od vý-
razných až po ty nenápadné. A jedním tím nenápadným p říkladem může být jakési 
přidružené propojení v rámci projektu optimalizace železniční trati 231. 
V rámci tohoto projektu se bude stavět nový železniční most přes Labe. A to je jedi-
nečná šance využít toho a postavit jej s jedním pruhem navíc pro kyvadlovou do-
pravu výhradně osobní automobily…, k tomu p řece nikdo nemůže namítnout, že je 
to úplně od věci. Chce to jen nezaleknout se. Podle mého názoru by se tato možnost 
měla seriózně prověřit, vejít v jednání se SŽDC, atd. Nový železniční most se staví 
na dalších sto let a těchto sto let s ním nikdo nic neudělá. S jistou nadsázkou se dá 
říci, že se jedná o to přidat nějakou tu tunu oceli a betonu navíc… Technických ře-

Připomínka nebyla akceptována. 
Navrhovaný záměr přemostění řeky Labe překračuje 
hranice území města Čelákovice, a proto by se podle 
§ 2 odst. 1 písm. h) stavebního zákona jednalo o plochu 
nadmístního významu, která by musela být vymezena 
v ZÚR Středočeského kraje, ale tomu tak není. Návrh 
Zadání ÚP nemůže obsahovat požadavky na vymezení 
ploch nadmístního významu, to mu podle § 47 odst. 1 
a 6 stavebního zákona nepřísluší, a tudíž nelze záměr 
přemostění akceptovat. 
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šení je více, v návrhu mostu by se mohla vytvo řit statická rezerva pro budoucí mož-
né dodatečné vykonzolování boční mostovky, atd. 
Mimochodem arch. Starý, jeden ze tří vítězů prvního kola „soutěže o ÚP“, uvažoval 
např. o ponechání jednoho směru stávajícího ocelového mostu pro tento účel. 
V každém případě by nový železniční most měl mít pruh pro pěší a cyklisty, to je 
podle mého názoru absolutní logická nutnost. A pakliže pruh pro p ěší, potom jeden 
pruh pro automobily není o tolik navíc. 

81 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03909/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Zimní stadion 
Navrhuji vytipovat územní rezervu pro umístění zimního stadionu. Nejbližší ledové 
plochy jsou vzdáleny přes 20 km (Praha Letňany, Neratovice, Benátky nad Jizerou, 
Nymburk, Poděbrady) 
Okruh okolo Čelákovic do této vzdálenosti ledovou plochu nemá (Brandýs nad La-
bem-St. Boleslav, Lysá nad Labem, Milovice, Český Brod, Horní Počernice) 
Provoz zimního stadionu sice nebývá příliš ziskový, ale Město by se mělo o tento 
záměr pokusit. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Navrhovaný záměr zimního stadionu je podle § 2 
odst. 1 písm. h) stavebního zákona je nadmístního vý-
znamu, protože svým významem, rozsahem nebo vyu-
žitím ovlivní území více obcí, a to je zřejmé z přehledu 
obcí uvedeného podatelem, které zimní stadion nema-
jí. Návrh Zadání ÚP nemůže obsahovat požadavky na 
vymezení ploch nadmístního významu, to mu podle 
§ 47 odst. 1 a 6 stavebního zákona nep řísluší, a tudíž 
nelze záměr zimního stadionu akceptovat. 

82 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03908/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Komunikační (mimoželezniční) propojení města podél železniční trati 231 na-
příč celým městem. 
Navrhuji prověřit možnosti komunikačního propojení podél železniční trati. 
Celá otázka nerozdílně souvisí s potenciálním zkapacitňováním podjezdů pod tratí. 
Když už se tunely pod tratí budou nově řešit, napadá mě využít toho a příslušně je 
rozšířit, resp. prodloužit a podél celé trati napříč celým městem (či někde jen lokál-
ně) to využít k dalšímu komunikačnímu propojení např. k cyklostezce?… 
Železniční trať vytváří umělou bariéru, nepřirozeně rozděluje město. A pokud už ta-
dy je, stálo by za to prověřit, jestli ten souvislý koridor by se za určitých úprav nedal 
k něčemu využít a neměl by pro město nějaký přínos? 
Podle mého názoru by leckde mohl přispět k lepší prostupnosti města. Propojení 
souběžně s tratí řešit vždy alespoň z jedné strany, tam, kde to prostorové uspo řádání 
a vlastnictví pozemků umožňují. 
Například Kozovazskou mimoúrovňově navázat na Čelakovského rozšířením via-
duktu (i kdyby jen pro cyklisty a pro p ěší). Řešení by bylo třeba pochopitelně prově-
řit komplexně v souvislosti s rekonstrukcí nástupišť a v souvislosti s potenciálním 
rozvojem oblasti za nádražím, odkud lze očekávat zvýšený pohyb osob. 
Jsem si vědom, že je to příliš nekonkrétní a obecná vize, třeba nakonec nesmyslná, 
ale člověk nikdy neví. 

Připomínka nebyla akceptována. 
S využitím železničního koridoru pro vytvoření po-
zemní komunikace propojující město se neuvažuje. 
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83 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03907/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Nástavba bytového domu v ulici Matěje Červenky vedle sportovní haly BIOS. 
Zaznamenal jsem kdesi zamítnutí možnosti nástavby předmětného bytového domu. 
Omlouvám se, jestli jsem to pochopil špatně, ale můj názor je, že z architektonické-
ho a urbanistického hlediska nástavba možná je. Stávající dům je v současnosti tří-
podlažní, má sedlovou střechu a oproti úrovni přilehlé komunikace je do terénu za-
puštěný. Tj. výsledný stav 5. np je dle mého názoru p řiměřený a ve skutečnosti zvy-
šuje stavbu o 1/2 podlaží při uvažování zrušení sedlové střechy, jejíž krov má sám 
o sobě výšku cca 1,5 podlaží. 
Dle mého názoru nemá ÚP zacházet do takovýchto podrobností. Pakliže by nástav-
bou byla dotčena práva majitelů okolních nemovitostí z pohledu p řípustných zákonů 
a vyhlášek, je od toho stavební a územní řízení. Ale pokud ÚP na základě „nejas-
ných“ důvodů apriori zamítne nějakou stavbu, není to dobře. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr nástavby bytového domu je pod podrobností 
ÚP, který řeší tuto problematiku obecně, regulativy 
urbanistické koncepce, jednotlivými stavbami se ne-
zabývá. 

84 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03906/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Rozvojová plocha „nového“ Záluží 
Navrhuji zanést do ÚP, aby po realizaci projektu Optimalizace železniční trati 231 
(včetně přeložky tratě před jižním zhlavím žel. stanice) došlo ke zrušení stávajícího 
náspu nadjezdu trati a srovnání terénu dle historické konfigurace. 
V této oblasti dále navrhuji uvažovat o výhledovém rozvojovém území až k nové 
trase přeložené tratě (zejména pozemky 30 a 38/1 k. ú. Záluží u Č.) a následně uva-
žovat o zřízení železniční zastávky v Záluží na trati 231. 
Přeložkou trati odpadne extrémně nepříjemná bariéra rozdělující Záluží a vytvoří se 
zcela nové podmínky a možnosti pro nové uspo řádání urbanistických poměrů. 
Obecně čtvrť Záluží byla dlouho opomíjená zóna, což by se v budoucnu m ělo změ-
nit, aby se z této části stala žádaná a atraktivní lokalita. 
Dále by měl ÚP zhodnotit možnosti lepšího pěšího propojení s mateřskými Čeláko-
vicemi. Současné pěší propojení má mnoho nedostatků, které by se měly řešit, při 
tom taktéž zohledňovat výhledové souvislosti (obchvat města, apod.) 

Připomínka nebyla akceptována. 
Funkční plochu VN – území pro komerční využití, ne-
rušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vyme-
zil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 a 
podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná o 
„nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“ 
při zpracování návrhu ÚP projektantem. Při zpraco-
vání návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci většiny 
ploch s rozdílným způsobem využití (dříve funkčních 
ploch) a v mnoha případech k jejich novému vymezení 
v souladu s požadavky stavebního zákona. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 

85 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03905/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Zrušení náspu komunikace II/245 a přemostění vlečky do areálu TOS v úseku 
mezi kruhovým objezdem a zastávkami v Prokopě 
Navrhuji zapracování do ÚP požadavek na výhledové zrušení náspu komunikace 
s vytvořením úrovňového přejezdu vlečky a s tím související přehodnocení možnos-
tí funkčního využití přilehlých pozemků. 
Zemní těleso nesmyslně rozděluje toto území. Podélný sklon komunikace je zde ne-

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr zrušení náspu silnice II/245 a přemostění vleč-
ky do areálu TOS je pod podrobností ÚP, který řeší 
tuto problematiku obecně, regulativy urbanistické 
koncepce, jednotlivými stavbami se nezabývá. 
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vhodný. Využitelnost přilehlých pozemků a přístup na ně jsou omezeny a příliš de-
terminovány. Zrušením příčného sklonu tělesa by se získala i půdorysná rezerva 
v návaznosti na lepší využitelnost přilehlých pozemků. Bylo by možné tuto oblast 
navrátit městu. Je to umělá bariéra, návrat do historických terénních poměrů je na-
nejvýš žádoucí. 
Zásobování železniční vlečkou lze řešit přednostně v noci, navíc existuje objízdná 
trasa propojením komunikace s ulicí Stankovského, tudíž omezení dopravy na 
předmětné komunikaci by nebylo nijak významné. Těžký průmysl zažívá útlum, ne-
ní vhodné jej navracet do průmyslového areálu uprostřed města, zásobování se děje 
převážně flexibilnější autodopravou. Současné využívání vlečky je lze říci téměř nu-
lové. 

86 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03895/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Pěší propojení Havlíčkovy / Jiráskovy ulice přes jižní okraj areálu MDDM se 
Sady 17 listopadu k prostoru u parkovišt ě + zmírnění sklonu „kopečku“ 
u můstku. Tj. Komplexní architektonické řešení Areálu MDDM a Sadů 17. lis-
topadu. 
Navrhuji propojení pěší stezkou cca v pokračování Jiráskovy ulice přes území 
MDDM se sady 17 listopadu se souvisejícím zřízením dalšího vstupu do areálu 
MDDM. Pěší propojení by zatraktivnilo a zpříjemnilo stávající městskou strukturu. 
Propojení oblasti pod nádražím s oblastí parku a dále sídlištěm v Rumunské by bylo 
dalším urbanistickým zhodnocením centra města. 
Přímý přístup do MDDM směrem ze Sadů 17. listopadu je nanejvýš žádoucí z mno-
ha důvodů (Logistika, zásobování, odjezdy na letní tábory, rodi če s dětmi přicháze-
jící směrem od západu musí celý areál obcházet, atd.). Rozvoj města by měl jít 
v duchu spojování, otevírání, nikoli rozd ělování a uzavírání. 
Celé území by si zasloužilo komplexní architektonické řešení. 
Historický důvod ohradní zdi západního okraje MDDM je již p řekonán (předváleč-
ná soukromá rezidence) a zeď ztratila své opodstatnění. Nabízí se otevření (alespoň 
opticky) MDDM do Sadů 17. listopadu a naopak. Nabízí se dílčí zatrubnění potoka 
ve vybraných partiích a využití takto získaných ploch pro nový p řístup k areálu 
MDDM. 
Je naopak žádoucí lehké funkční odstínění obytné zóny východně od Havlíčkovy 
ulice od tohoto „veřejného“ prostoru, namístě je zejména dopravní ulehčení Havlíč-
kově a přilehlým ulicím (zvýšený provoz kvůli přítomnosti LŠU ve Vašátkové ulici, 
stávající doprava k MDDM, atd.), což by dopravní obslužnost MDDM sm ěrem od 
západu přinesla. 
Za další dílčí velmi významný problém k řešení považuji extrémně strmý sklon ko-
munikace mezi mostkem a Vašátkovou ulicí, resp. západní úsek Vašátkovy ulice 
vyhrazený pro pěší a cyklisty. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr pěšího propojení, popř. komplexní architekto-
nické řešení areálu MDDM a sadů 17. listopadu není 
předmětem ÚP a je pod podrobností ÚP, který řeší tu-
to problematiku obecně, regulativy urbanistické kon-
cepce, jednotlivými stavbami se nezabývá. 
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Zde by bylo vhodné sklon komunikace snížit, výšku nabírat již ve v ětvích komuni-
kací Sadů 17. listopadu, které se stejně směrem k mostku u krajnice propadají a bu-
de je třeba rekonstruovat. Můstek příslušně navýšit. Tato svažitá komunikace je nej-
strmější bariérou pro pěší a cyklisty ve městě. Pro starší občany velmi obtěžující 
a nekomfortní. V horských oblastech podobná situace není ni čím výjimečným, ale 
pokud jsme v rovinatém Polabí, je to vyčnívající extrém hodný zahlazení. 

87 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03896/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Pěší a cyklo propojení náměstí 5. května s historickým centrem Na Hrádku 
Navrhuji propojení pěší (cyklistickou) stezkou východní části náměstí s historickým 
centrem Čelákovic s vyústěním v parku u městské knihovny. 
Nabízí se zde i částečně „odtrubnění“, tj. otevření koryta čelákovického potoka, za-
traktivnění a zhodnocení nejcennějšího centra města (pro příklad a inspiraci můžou 
posloužit městské kanály v Třeboni). 
Jednalo by se o další otevření města, důležité a výrazné propojení komerčně-
obchodního centra a centra historicko-kulturního. 
Nanejvýš vhodné se mi jeví vypsání architektonické soutěže a komplexní řešení to-
hoto území. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr pěšího a cyklo propojení náměstí 5. května 
s tvrzí či odtrubnění je pod podrobností ÚP, který řeší 
tuto problematiku obecně, regulativy urbanistické 
koncepce, jednotlivými stavbami se nezabývá. 

88 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03897/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Obnova komunikačního propojení Čelákovic a Lázní Toušeně v historické tra-
se 
Navrhuji obnovit komunikační vyústění v pokračování Stankovského ulice dále na 
západ. Pozemky historické trasy jsou ve vlastnictví Města Čelákovic, Městyse Lázní 
Toušeně a Středočeského kraje. 
Jedná se o obnovení pomyslné brány do města v těsné blízkosti velmi významné ar-
chitektonické a kulturní památky Volmanovy vily. Sou časné slepé ukončení této 
partie města je víc než neuspokojivé, podtržené krajně žalostnými řadovými gará-
žemi. 
Je nanejvýš žádoucí otevření této lokality města, zpřístupnění turistům, zprůchodně-
ní minimálně pro pěší a cyklisty. Garáže jsou v tomto místě zcela nevhodné, velmi 
tomuto místu ubližují. 
Neměli bychom zůstat na půli cesty. V nedávné minulosti se otevřel a zprůchodnil 
areál TOS a jen u toho by nemělo zůstat. 

Připomínka byla akceptována. 
Odstavec 5.2.1 „Požadavky na řešení dopravní infra-
struktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky na koncepci ve-
řejné infrastruktury“ návrhu Zadání byl doplněn. 

89 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03898/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Pěší propojení potenciální obytné zóny farních zahrádek s ulicí Kostelní. 
Navrhuji s potenciální obytnou zónou na místě stávajících zahrádek farních pozem-
ků vážně uvažovat o možnosti pěšího propojení s ulicí Kostelní. Propojení by mělo 
cca kopírovat jižní okraj pozemku 1581/1.  

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr pěšího propojení farních zahrádek s ulicí Kos-
telní je pod podrobností ÚP, který řeší tuto problema-
tiku obecně, regulativy urbanistické koncepce, jednot-
livými stavbami se nezabývá. 
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90 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03899/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Prostupnost krajiny – pěší propojení oblasti V Prokopě s přilehlými břehy tůní 
pod svahem a dále k rašeliništi, Malvínám, Labi, atd. 
Navrhuji pěší propojení čtvrti V Prokopě s prostory jižních břehů tůní, které se na-
cházejí již v katastrálním území Toušeně. 
Konkrétní prostorové řešení je třeba vytipovat, nabízí se např. místo poblíž bývalé 
Volmanovy rekreační chatky ve svahu nad tůněmi, tj. místo přiléhající nově zamýš-
lenému obytnému souboru V Prokopě. 
V minulosti fungovala pěší stezka přes areál Volmanovy vily, který v nedávných le-
tech přešel do soukromých rukou a tím možnost pěší prostupnosti krajiny v této lo-
kalitě zanikla. Je nanejvýš žádoucí obnovit pěší propojení obytné čtvrti s přírodními 
a rekreačními plochami. Je to zásadní otázka týkající se kvality a dostupnosti mož-
ností trávení volného času a vyžití v přírodě pro obyvatele V Prokopě. Obyvatelé 
V Prokopě bydlí vzdušnou čarou desítky až stovky metrů od cenné přírodní scené-
rie, aby se k ní však dostali, musí urazit desetinásobek této vzdálenosti. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr pěšího propojení čtvrti V Prokopě s územím 
městyse Toušeň je pod podrobností ÚP, který řeší tuto 
problematiku obecně, regulativy urbanistické koncep-
ce, jednotlivými stavbami se nezabývá. 

91 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03900/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Rozvojové území vymezené ulicemi Jiřinská – Křižíkova a železniční tratí Če-
lákovice – Lysá n/L. Úprava trasy krajské komunikace III/2454 
Navrhuji podmínit finální řešení celého území územní studií na základě architekto-
nicko-urbanistického řešení vzešlého nejlépe z architektonické soutěže. Jedná se 
o velmi významné 10 hektarové území de facto v centru města (poslední zásadní 
rozvojová plocha uvnitř města). 
Dále navrhuji prověřit a preferovat variantu přeložky komunikace III/2454 (Roose-
veltova /Jana Zacha/Jiřinská) v křížení s tratí 231 a v přilehlých úsecích formou 
zvětšení poloměrů tedy zjemněním zakřivení. 
Současný návrh uvažuje s formou trajektorie „S“ výrazného zakřivení, kdy první 
oblouk směrem z centra překonává úhel 135°a druhý oblouk p řekonává úhel 90° ve 
stávajícím nevhodném průběhu křižovatkou Roosevelkota × Jana Zacha. Křížení 
s tratí 231 je téměř v linii sever – jih. 
Mnou preferované řešení předpokládá křížení s tratí 231 cca ve stávající linii, resp. 
spíše v linii východ –západ, přičemž všechny oblouky jsou výrazně menšího zakři-
vení. Napojení na ulici Jiřinskou předpokládá „useknutím“ rohu parcely 375/2 (za-
hrádkářská kolonie). Napojení na ulici Rooseveltovu p ředpokládá „useknutím“ 
cípu zeleně v severovýchodním kvadrantu ulic Rooseveltova – Jana Zacha. Výho-
dou tohoto řešení je dále „likvidace“ nevhodné křižovatky se zrcadlem, zmenšení 
nepříjemného sklonu části ulice Jana Zacha mezi křižovatkou J. Zacha – Roosevlto-
vy a podjezdem. Dočasnou nevýhodou tohoto řešení je ztracená zeleň, ale ta se dá 
obnovit a nahradit v daném místě prostým přeuspořádáním. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Rozvojové území vymezené ulicemi Jiřinská – Křižíkova 
a železniční tratí Čelákovice – Lysá nad Labem před 
areálem Kovohutí bude předmětem řešení návrhu ÚP. 
Přeložka silnice III/2454 či její směrové úpravy se ne-
předpokládají. 
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92 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03901/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Schodiště na nástupiště zastávky Jiřina a nový tunýlek pod železniční tratí 231 
„U Kubelků“ 
Navrhuji propojení slepého konce nástupiště směr Lysá železniční zastávky Jiřina 
schodištěm směrem do komunikace Aleje J. Wolkera (směrem k restauraci U Ku-
belků). Toto lze řešit okamžitě. 
Obdobně uvažovat o výhledovém propojení i konce opačného nástupiště směrem ke 
Kovohutím v návaznosti na řešení širšího okolí Kovohutí. 
V těchto místech výhledově uvažovat s propojením pod tratí novým tunýlkem. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Záměr schodiště na nástupiště zastávky Jiřina a nový 
tunýlek pod železniční tratí č. 231 „U Kubelků“ je 
pod podrobností ÚP. 

93 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03902/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Potenciální změna funkčního využití řadových garáží 
Navrhuji přehodnotit současné zařazení řadových garáží do jiné kategorie. 
Úmyslně nenavrhuji konkrétní lokality a konkrétní pozemky, nebo ť jsou všeobecně 
známy. 
Řadové garáže jsou obecně zcela nevhodné, velmi městu ubližují. Obecně by měla 
být tendence řadové garáže „likvidovat“ tedy přetvářet, revitalizovat, vždyť obytný 
dům může mít v parteru či suterénu relativně srovnatelný počet garáží při srovnatel-
né zastavěné ploše. 
Podle mého názoru nový ÚP nemůže setrvávat na dávno překonaných městských 
formách. Ponechání monofunkční žluté plochy považuji za chybné. Je jasné, že proti 
soukromému vlastnictví se nelze direktivně postavit, ale pokud bude plocha výhle-
dově vymezena pro další jiné funkce (byty, občanská vybavenost či jiné), popíchne 
to majitele uvažovat o změně. 
Např. v Praze od relativně hluboce totalitních let, byla tato forma výstavby řado-
vých garáží oficiálně zakázána. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Území řadových garáží bude předmětem řešení návrhu 
ÚP, při kterém dojde k restrukturalizaci většiny ploch 
s rozdílným způsobem využití (dříve funkčních ploch) 
a v mnoha případech k jejich novému vymezení v sou-
ladu s požadavky stavebního zákona a vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívá ní 
území, ve znění pozdějších předpisů. 

94 Vladimír Pavlovič, 
Jiráskova 228/12, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03903/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Přehodnocení funkčního využití celého pruhu pozemků mezi železniční tratí 
074 a komunikací II/245 od kruhové křižovatky a přejezdu tratě 074 až na ko-
nec katastrálního území Čelákovic 
Jednoduše řečeno celý tento „dvouklín“ začlenit do městské struktury, umožnit za-
stavitelnost de facto v celém rozsahu. (Souvisí to samozřejmě s potřebou zrušení 
nevhodného náspu nad vlečkou – viz jiná připomínka). 
Na západní straně tohoto území umožnit vytvoření alespoň dílčí protiváhy přes ulici 
II/245 budoucímu obytnému souboru V Prokop ě. Uzavřít okraj města a semknout 
město v oblasti směrem k Toušeni. 
Např. na pozemcích 3810/21 a 3810/1 k. ú. Čelákovice je navržena zeleň, ve stáva-
jícím územním plánu izolační zeleň. Nerozumím smyslu izolovat zelení silnici od 
železniční tratě. 
Při vjezdu do města od Toušeně eleminovat tento obecný urbanistický i dopravní 

Připomínka vzata na vědomí. 
Přehodnocení funkčního využití území města bude 
předmětem řešení návrhu ÚP, při kterém dojde k re-
strukturalizaci většiny ploch s rozdílným způsobem 
využití (dříve funkčních ploch) a v mnoha případech 
k jejich novému vymezení v souladu s požadavky sta-
vebního zákona a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obec-
ných požadavcích na využívání území, ve znění poz-
dějších předpisů. 
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nešvar polovičatosti a rozpolcenosti, kdy na jedné straně za bílou dopravní cedulí 
názvu obce jsou pole bez života, chybí chodníky a řidič je nucen okamžitě zpomalit, 
ačkoli město a život je pouze na druhé odvrácené straně komunikace. 

95 Petr Petřík, 
náměstí 5. května 2055, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 31. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 31. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03649/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Navrhuji zachování koridoru silnice II/245 v lokalit ě Pod Šibeňákem a Krátká Linva 
(jižní obchvat města) na k. ú. Čelákovice. V návrhu zadání ÚP Čelákovic je napsá-
no, že se má prověřit a navrhnout plánované jižní komunikační propojení zastavě-
ných částí města v souladu se ZÚR a vydaným územním rozhodnutím. (V p říloze 2 
je toto vedeno jako „ÚPSÚ 22 – přehodnotit nutnost obchvatu.“) 
První projekt na vybudování obchvatu pochází již z roku 1940 a byl umíst ěn ve 
stejném místě, jako je uvažováno v současném návrhu i v ZÚR Středočeského kraje. 
Přehodnocením nutnosti projektu může být tento záměr ohrožen. 
Vycházím ze vzrůstající zátěže tranzitní automobilovou dopravou v centru města. 
Zejm. Masarykově a Sedláčkově ulici (z průzkumu vychází i průjezd 10 tis. motoro-
vých vozidel denně) by se zprovozněním obchvatu ulehčilo a také značně zklidnilo 
centrum města a emise by se nekoncentrovaly v místech, kde se pohybuje mnoho lidí. 
Komise pro životní prostředí Rady města již v roce 2013 doporučila zpracovat pod-
klady pro dopravní průzkum jako dopravně-organizační opatření zaměřené na re-
dukci celkového objemu automobilové dopravy a mající za cíl snížit emise z tohoto 
zdroje znečištění. Je vydané územní rozhodnutí, jehož platnost je prodloužena do 
roku 2015, a pokud nebude konáno, platnost územního rozhodnutí skon čí a naděje 
na vybudování obchvatu se výrazně sníží. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. b) uvedeno „…návrh prověří a navrhne plá-
nované jižní komunikační propojení zastavěných částí 
města v lokalitě Pod Šibeňákem a Krátká Linva (jižní 
obchvat města) v souladu se ZÚR a vydaným územním 
rozhodnutím, případně navrhne tuto stavbu v II. etapě, 
popř. jako územní rezervu;“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit, a to včetně 
případné etapizace. 

96 Roman Přívozník, 
Karla Brabce 69/8, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03849/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území. 
Záluží 
Připomínka: 
Za Osadní výbor Záluží doporučujeme do návrhu ÚP začlenit možnosti budoucího 
rozvoje obce Záluží po realizaci stavby přeložky železniční trati 231. Jedná se 
zejména o odstranění současného mostu přes trať (jenž je v havarijním stavu ), 
zklidnění dopravy a svedení tranzitu na zamýšlený obchvat Záluží a Čelákovic. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Území Záluží bude předmětem řešení návrhu ÚP, při 
kterém dojde k restrukturalizaci většiny ploch s roz-
dílným způsobem využití (dříve funkčních ploch) a v 
mnoha případech k jejich novému vymezení v souladu 
s požadavky stavebního zákona a vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. 

97 Roman Přívozník, 
Karla Brabce 69/8, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03850/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území. 
Východní část Záluží 
Připomínka: 
Za Osadní výbor Záluží doporučujeme v návrhu ÚP jasně vymezit zájem Města Če-
lákovic na vedení obchvatu Záluží co nejdále od obytných budov. 
Dále navrhujeme zahájit jednání s Krajem ohledně prověření možnosti změny Zásad 
územního rozvoje tak, aby se zamýšlené vedení obchvatu posunulo až za Zálužský 
potok. 

Připomínka vzata na vědomí. 
Území Záluží bude předmětem řešení návrhu ÚP, při 
kterém dojde také ke zpřesnění obchvatu Záluží 
a popř. i k vyslání signálu na změnu ZÚR Středočes-
kého kraje při jeho úplné aktualizaci v roce 2016. 
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98 Roman Přívozník, 
Karla Brabce 69/8, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03851/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží, lokalita mezi posklizňovou linkou a stávajícím vedením trati 231. 
Připomínka 
Za Osadní výbor Záluží se navrhuje v této oblasti nerozvíjet komer ční plochy, vý-
robní a průmyslové zóny, natož pak skladovací haly. Navrhuje se využití území 
zejména jako izolační zeleň, případně park, který by oddělil hlučnou posklizňovou 
linku a železniční trat' od současné zástavby rodinných domů. V malé míře by moh-
lo být území využito i pro stavbu rodinných domů. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady průmyslové zóny Záluží vy-
mezil takto platný ÚPnSÚ Čelákovice z roku 1994 
a podle grafické přílohy č. 2 návrhu Zadání se jedná 
o „nerealizované záměry na změnu funkčního využití 
dle původního ÚPnSÚ a jeho změn K PROVĚŘENÍ“, 
proto nelze akceptovat připomínky k něčemu, co 
dneska dle ÚPnSÚ Čelákovice platí a má být teprve 
při zpracování návrhu ÚP projektantem prověřeno. 
Při zpracování návrhu ÚP dojde k restrukturalizaci 
většiny ploch s rozdílným způsobem využití (dříve 
funkčních ploch) a v mnoha případech k jejich nové-
mu vymezení v souladu s požadavky stavebního záko-
na a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadav-
cích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

99 Roman Přívozník, 
Karla Brabce 69/8, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03852/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území. 
Plocha mezi Čelákovicemi a Zálužím 
Připomínka: 
Osadní výbor Záluží doporučuje více se zaměřit v návrhu ÚP na možnosti spojení 
Čelákovic se Zálužím stezkou/stezkami pro pěší a cyklisty se zpevněným povrchem 
s návazností na síť cyklostezek, případně turistických cest zejména na Prahu a na 
Brandýs nad Labem. 

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 

100 Tomáš Růžicka, 
Pionýrů 270, 250 81 Nehvizdy  

ze dne 1. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 1. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03713/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
pozemek p. č. 3242/12 v k. ú. Čelákovice 
ÚP města Čelákovice po provedení 3. změny vykazuje výraznou nerovnost hranice 
města ve své východní části a proto nelze mluvit o arandovaném stavu, který by byl 
přidáním mého pozemku narušen. 
Přikládám mapu východní části města Čelákovice, ze které je zřejmé, že přidáním 
mého pozemku do ÚP nebude narušena prostupnost krajiny, nebo ť mezi mým po-
zemkem a starou zástavbou Sedlčánek je ještě cca 0,7 km volně prostupné krajiny. 
Pozemek navazuje na další pozemky, u kterých majitelé žádají o zařazení do zadání 
návrhu ÚP a tím je dostupný na zastavitelné území a technickou infrastrukturu. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 
20/2013/6.2.15 ze dne 24. 4. 2014 nevyhov ělo návrhu 
č. 15 (číslování dle ZM) na pořízení ÚP Čelákovic za-
řazením pozemku parc. č. 3242/12, k. ú. Čelákovice, 
do ploch pro bydlení a z toho titulu nebyl návrh č. 15 
zařazen do návrhu Zadání k prověření možností jeho 
řešení. Uplatnit proto návrh č. 15 formou připomínky 
k návrhu Zadání je bezpředmětné, protože ji pořizova-
tel nemůže akceptovat, rozhodnutí zastupitelstva města 
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Jako vlastník pozemku p. č. 3242/12 v k. ú. Čelákovice jsem byl Městem Čelákovi-
ce požádám o souhlas s umístěním stavby „Cyklistická stezka Čelákovice – Císař-
ská Kuchyně – III. etapa“ včetně zemního kabelového vedení veřejného osvětlení 
s osvětlovacími stožáry. Své souhlasné stanovisko připojím po kladném projednání 
mé žádosti o změnu ÚP na dotčeném pozemku se zařazením do bytové zástavby. 
Žádám, aby bylo přihlédnuto i k mým připomínkám a pozemek p. č. 3242/12 o vý-
měře 4753 m2 byl zahrnut do návrhu ÚP. 

o návrhu podle § 46 odst. 3 stavebního zákona je pro 
pořizovatele závazné. 

101 David Šich, 
Na Radosti 101, Záluží, 
250 88 Čelákovice 

ze dne 2. 4. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03847/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: Záluží u Čelákovic 
Lokalita: Oblast označená jako koridor silnice II/245 spojení na D11 
Připomínka: 
1. Koridor je projektován příliš blízko obytné zástavby 
2. Výstavba koridoru svede do této jinak klidné oblasti dopravu v četně nákladní, 

která by mohla vést jinudy. 
3. Svedená nákladní doprava nebude jen doprava pro obsluhu Čelákovic, ale pokud 

bude koridor takto dále napojen povede tudy doprava kamion ů od D11 dále směr 
Toušeň a Brandýs, přivedeme tedy za naše domy dopravu, která nyní vede p řes 
Mstětice a Zápy. 

Připomínka nebyla akceptována. 
Koridor silnice II/245 s napojením na D11 je převzat 
z nadřazené ÚPD, tj. ZÚR Středočeského kraje, a ten 
bude návrhem ÚP zpřesněn, a to i ve vztahu k plochám 
pro bydlení. Jeho význam jako regionální silnice však 
ÚP Čelákovic nevyřeší. 

102 Dana Teichmanová, 
Zahradní 1917, 250 88 Čelákovice 

ze dne 27. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 3. 4. 2015 
pod 
čj. MUC/03881/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Funkční využití plochy pozemků p. č. 2143/14, 2145/14, 2146/28, 2147/1 v k. ú. 
Čelákovice je dle platného ÚP určeno jako „komerce, nerušící výroba a sklady“. Ta-
to plocha těsně přiléhá ke stávající obytné zástavbě a v případě realizace záměrů dle 
současného funkčního určení plochy, bude kvalita bydlení negativně ovlivněna. 
Proto navrhuji změnu funkčního využití plochy tak, aby funkce bydlení byla vhodn ě 
doplněna a zvýšena kvalita bydlení, tedy funkční využití: zeleň, park, hřiště, obcho-
dy, služby… Tento požadavek doplňuje a navazuje na již schválený požadavek měs-
ta na řešení v ÚPD, uvedený v Zadání ÚP Čelákovic v bodu č. 4, písm. a) „Prověřit 
využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztah s okolím“. Ve vý-
kresu záměrů na provedení změn v území však výše uvedené území vyznačeno není. 
Zákres území je uveden v příloze (vyznačeno červeně). 

Připomínka vzat na vědomí. 
Pořizovatel zpracoval a zveřejnil návrh Zadání, které 
v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona stanovuje 
hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP, ne-
jedná se tudíž o žádné řešení ÚP, o žádnou ÚPD, ta 
bude teprve na základě něho zpracována a projedná-
na. Funkční plochu VN – území pro komerční využití, 
nerušící výrobu a sklady vymezil takto platný ÚPnSÚ 
Čelákovice z roku 1994. Při zpracování návrhu ÚP 
dojde k restrukturalizaci většiny ploch s rozdílným 
způsobem využití (dříve funkčních ploch) a v mnoha 
případech k jejich novému vymezení v souladu s po-
žadavky stavebního zákona a vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. 

103 Jitka Tikovská, 
Zálužská 110, 250 88 Čelákovice 

ze dne 25. 3. 2015; 
zapsáno 
dne 30. 3. 2015 
pod 
čj. MUC/03558/2015 

Připomínka k návrhu zadání ÚP Čelákovic 
Území: 
Záluží a jižní konec Čelákovic 
Připomínka: 
V návrhu ÚP chybí koridor určený k založení aleje, či stezky pro pěší a cyklisty, 
která by spojila bezpečným způsobem Záluží a Čelákovice. Zatím mají pěší praktic-

Připomínka vzata na vědomí. 
V požadavcích odstavce 5.2.1 „Požadavky na řešení 
dopravní infrastruktury“ subkapitoly 5.2 „Požadavky 
na koncepci veřejné infrastruktury“ návrhu Zadání je 
pod písm. l) uvedeno „Návrh prověří možnosti zlepšení 
pěšího propojení jednotlivých městských částí, zejména 
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ky jedinou možnost podél silnice (Zálužská, Cihelna, Masarykova) s naprosto nevy-
hovujícím a nebezpečným přetnutím silnice II/245. 
Alej by mohla vést například ze západní strany Záluží směrem ke střelnici, projít 
podchodem pod drahou a dále třeba podél Čelákovického potoka nebo naopak z vý-
chodní strany Záluží a po úrovňovém překonání trati na Mochov a kolem Šibeniční-
ho vrchu vyústit v blízkosti FV Plastu, kudy by se do centra prošlo plánovaným 
podchodem pod nádražím. 

trasu Čelákovice – Záluží.“, z toho vyplývá, že tento 
požadavek bude projektant návrhu ÚP řešit. 

Připomínky právnických a fyzických osob, k nimž se nepřihlíží (§ 47 odst. 2 stavebního zákona) – 104 až 107 
104 Okrášlovací spolek čelákovický, 

IČ 02206820, 
Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 6. 2015; 
zapsáno 
dne 5. 6. 2015 
pod 
čj. MUC/06192/2015 

Připomínka k projednávání návrhu ÚP Čelákovic 
Žádáme tímto Zastupitelstvo města Čelákovice, aby při projednávání návrhu nového 
ÚP města zohlednilo následující připomínku týkající se parc. č. 1473 v k. ú. Čelá-
kovice. 
Žádáme, aby v novém ÚP byly zachovány minimálně stávající parametry dotčeného 
území, včetně jeho funkčního využití. Dále jako vhodné řešení navrhujeme stanovit 
stavební uzávěru v rámci tiskařského areálu s výjimkou prací na provádění opravy 
a údržby stávajících objektů. Navrhujeme omezit rozšíření produkční plochy zele-
ným ochranným pásem z důvodu zkvalitnění ochrany před hlukem a škodlivinami. 

K připomínce se nepřihlíží. 
Lhůta pro uplatňování připomínek k návrhu Zadání by-
la stanovena do 3. 4. 2015. Připomínka byla uplatněna 
až 5. 6. 2015, proto se k ní nepřihlíží v souladu s § 47 
odst. 3 stavebního zákona. 

105 Alena Neumanová, 
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice; 
Matouš Hájek, 
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 6. 2015; 
zapsáno 
dne 5. 6. 2015 
pod 
čj. MUC/06164/2015 

Připomínka k projednávání návrhu ÚP Čelákovic 
Žádáme tímto Zastupitelstvo města Čelákovice, aby při projednávání návrhu nového 
ÚP města zohlednilo následující připomínky: 
Nepovolit navyšování stávajícího provozu, kapacity a jakéhokoliv dalšího rozši řo-
vání stavebních objektů či ochranných pásem tiskařského areálu firmy DURABO, 
umístěného na poz. parc. č. 1473 v k. ú. Čelákovice. Rozšíření výroby a provozu 
oproti stávajícímu stavu by přineslo negativní vlivy a výrazné zhoršení životních 
podmínek pro obyvatele v sousedství, další nárůst nákladní dopravy v ulici Na Strá-
ni, kde již nyní díky narůstající dopravě dochází k dalšímu poškozování místní ko-
munikace, která již nyní je v havarijním stavu. Již dnes jsou obyvatelé obt ěžováni 
nadměrnou dopravou, hlukem a prachem. Vlastníci firmy DURABO se již v minu-
losti pokusili výrobu v tiskařském areálu rozšiřovat, přestože byl jejich záměr evi-
dentně v rozporu s ÚP města Čelákovice. Činili tak i za cenu porušování platných 
zákonů a vyhlášek, např. prováděním nepovolených změn stavby, případně prová-
děním stavebních úprav za jiným účelem, než bylo povolené. 
Z těchto výše uvedených důvodů je proto nutné v novém ÚP zachovat minimálně stá-
vající parametry dotčeného území, včetně jeho funkčního využití. Dále jako vhodné 
řešení navrhujeme stanovit stavební uzávěru v rámci tiskařského areálu s výjimkou 
prací na provádění opravy a údržby stávajících objektů a omezit rozšíření produkční 
plochy zeleným pásem z důvodu zkvalitnění ochrany před hlukem a škodlivinami. 

K připomínce se nepřihlíží. 
Lhůta pro uplatňování připomínek k návrhu Zadání by-
la stanovena do 3. 4. 2015. Připomínka byla uplatněna 
až 5. 6. 2015, proto se k ní nepřihlíží v souladu s § 47 
odst. 3 stavebního zákona. 
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106 RAMES services s.r.o., 
IČ 26005662, 
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 6. 2015; 
zapsáno 
dne 5. 6. 2015 
pod 
čj. MUC/06165/2015 

Připomínka k projednávání návrhu ÚP Čelákovic 
Žádáme tímto Zastupitelstvo města Čelákovice, aby při projednávání návrhu nového 
ÚP města zohlednilo následující připomínky: 
Nepovolit navyšování stávajícího provozu, kapacity a jakéhokoliv dalšího rozši řo-
vání stavebních objektů či ochranných pásem tiskařského areálu firmy DURABO, 
umístěného na poz. parc. č. 1473 v k. ú. Čelákovice. Rozšíření výroby a provozu 
oproti stávajícímu stavu by přineslo negativní vlivy a výrazné zhoršení životních 
podmínek pro obyvatele v sousedství, další nárůst nákladní dopravy v ulici Na Strá-
ni, kde již nyní díky narůstající dopravě dochází k dalšímu poškozování místní ko-
munikace, která již nyní je v havarijním stavu. Již dnes jsou obyvatelé obt ěžováni 
nadměrnou dopravou, hlukem a prachem. Vlastníci firmy DURABO se již v minu-
losti pokusili výrobu v tiskařském areálu rozšiřovat, přestože byl jejich záměr evi-
dentně v rozporu s ÚP města Čelákovice. Činili tak i za cenu porušování platných 
zákonů a vyhlášek, např. prováděním nepovolených změn stavby, případně prová-
děním stavebních úprav za jiným účelem, než bylo povolené. 
Z těchto výše uvedených důvodů je proto nutné v novém ÚP zachovat minimálně 
stávající parametry dotčeného území, včetně jeho funkčního využití. Dále jako 
vhodné řešení navrhujeme stanovit stavební uzávěru v rámci tiskařského areálu 
s výjimkou prací na provádění opravy a údržby stávajících objektů a omezit rozšíře-
ní produkční plochy zeleným pásem z důvodu zkvalitnění ochrany před hlukem 
a škodlivinami. 

K připomínce se nepřihlíží. 
Lhůta pro uplatňování připomínek k návrhu Zadání by-
la stanovena do 3. 4. 2015. Připomínka byla uplatněna 
až 5. 6. 2015, proto se k ní nepřihlíží v souladu s § 47 
odst. 3 stavebního zákona. 

107 Alena Neumanová, 
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice; 
Ing. Pavel Fišera, 
Na Stráni 673/14, 250 88 Čelákovice 

ze dne 3. 6. 2015; 
zapsáno 
dne 5. 6. 2015 
pod 
čj. MUC/06213/2015 

Připomínka k projednávání návrhu ÚP Čelákovic 
Žádáme tímto Zastupitelstvo města Čelákovice, aby při projednávání návrhu nového 
ÚP města zohlednilo následující připomínky: 
Nepovolit navyšování stávajícího provozu, kapacity a jakéhokoliv dalšího rozši řo-
vání stavebních objektů či ochranných pásem tiskařského areálu firmy DURABO, 
umístěného na poz. parc. č. 1473 v k. ú. Čelákovice. Rozšíření výroby a provozu 
oproti stávajícímu stavu by přineslo negativní vlivy a výrazné zhoršení životních 
podmínek pro obyvatele v sousedství, další nárůst nákladní dopravy v ulici Na Strá-
ni, kde již nyní díky narůstající dopravě dochází k dalšímu poškozování místní ko-
munikace, která již nyní je v havarijním stavu. Již dnes jsou obyvatelé obt ěžováni 
nadměrnou dopravou, hlukem a prachem. Vlastníci firmy DURABO se již v minu-
losti pokusili výrobu v tiskařském areálu rozšiřovat, přestože byl jejich záměr evi-
dentně v rozporu s ÚP města Čelákovice. Činili tak i za cenu porušování platných 
zákonů a vyhlášek, např. prováděním nepovolených změn stavby, případně prová-
děním stavebních úprav za jiným účelem, než bylo povolené. 
Z těchto výše uvedených důvodů je proto nutné v novém ÚP zachovat minimálně 
stávající parametry dotčeného území, včetně jeho funkčního využití. Dále jako 
vhodné řešení navrhujeme stanovit stavební uzávěru v rámci tiskařského areálu 

K připomínce se nepřihlíží. 
Lhůta pro uplatňování připomínek k návrhu Zadání by-
la stanovena do 3. 4. 2015. Připomínka byla uplatněna 
až 5. 6. 2015, proto se k ní nepřihlíží v souladu s § 47 
odst. 3 stavebního zákona. 
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s výjimkou prací na provádění opravy a údržby stávajících objektů a omezit rozšíře-
ní produkční plochy zeleným pásem z důvodu zkvalitnění ochrany před hlukem 
a škodlivinami. 
Příloha: 
Podpisy za obyvatele ulice Na Stráni a ulice U Kapličky jsou v příloze č. 1 (20 podpisů) 

 
 
Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný po řizovatel, PRISVICH, s.r.o. 
Spolupráce: Ing. Petr Studnička, určený zastupitel, místostarosta města 
 
V Čelákovicích dne 24. června 2015 
 
 Ing. Josef Pátek 

starosta města 


