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  1. Důvody k pořízení územního plánu Čelákovic a vymezení řešeného 
území 

Město Čelákovice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán sí-
delního útvaru Čelákovice (dále také jen „ÚPnSÚ Čelákovice“), schválený dne 19. září 
1994, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Čelákovic. 
V následujícím období byly pořízeny tři jeho změny. 

Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/ 
/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), usnesením č. 17/2012/5.2 ze dne 31. října 2012 
o pořízení územního plánu Čelákovic (dále jen „územní plán“ nebo také „ÚP“), který nahra-
dí stávající ÚPnSÚ Čelákovice. 

V souvislosti s rozhodnutím Zastupitelstva města Čelákovic o pořízení ÚP bylo ná-
sledně rozhodnuto podle § 46 odst. 3 stavebního zákona Zastupitelstvem města Čelákovic 
usneseními ze dne 24. dubna 2013, 26. června 2013, 23. října 2013, 11. prosince 2013, 24. dub-
na 2014, 10. prosince 2014 a 24. června 2015 o 133 návrzích na pořízení územního plánu, 
které byly uplatněny na Městském úřadu Čelákovice. Zastupitelstvem města Čelákovic bylo 
schváleno do zadání ÚP zařadit 84 návrhů, kterým bylo vyhověno nebo částečně vyhověno. 
Dále byly Zastupitelstvem města Čelákovic schváleny podněty ze strany města Čelákovice, 
které byly rovněž zařazeny do zadání územního plánu. Souhrnně jsou rozvojové záměry 
obce uvedeny v kapitole 4 „Požadavky obce k řešení v územně plánovací dokumentaci“. 

Pořizovatelem ÚP je Městský úřad Čelákovice, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 
stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti 
podle § 24 stavebního zákona prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. Ladislava Vicha, 
ze společnosti PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, s níž jako právnickou osobou oprávněnou 
k výkonu územně plánovací činnosti schválila uzavření smlouvy na pořízení územního plánu 
Rada města Čelákovic usnesením č. 16/2012/4.6.2 ze dne 2. srpna 2012 podle § 6 odst. 6 
písm. b) stavebního zákona. 

Řešeným územím územního plánu je celé území města Čelákovice v rozsahu kata-
strálních území Čelákovice, Záluží u Čelákovic, a Sedlčánky o celkové výměře 1587,4 ha 
(dále také jen „řešené území“). K lednu 2014 činil počet obyvatel 11 866 osob. 

 

  2. Upřesnění požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje, 
územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších 
širších územních vztahů 

Město Čelákovice je dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), 
schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktua-
lizace č. 1 PÚR ČR schválené usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 
2015, součástí rozvojové oblasti „OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha“, vymezené 
pro řešené území správním obvodem města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, obce s rozší-
řenou působností (bez obcí v severní části). 

Řešené území je v PÚR ČR dále dotčeno vymezenými koridory dopravní infrastruktury: 
a) koridor dopravní infrastruktury pro vodní dopravu „VD1“ Labe: Pardubice – 

hranice SRN, vymezeným k zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezi-
národního významu; 
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b) koridor konvenční železniční dopravy „C-E61“ Děčín-Nymburk-Kolín, Kolín-
Havlíčkův Brod – koridor trati č. 231; 

a koridorem technické infrastruktury: 
c) koridor elektroenergetiky „E10“ pro dvojitá vedení 400 kV v trase Výškov–Čechy-

střed, včetně souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic. 

PÚR ČR 2008 stanovuje v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32, obecné re-
publikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Územním 
plánem Čelákovic se požaduje prověření respektování těchto obecných republikových priorit 
územního plánování. 

Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského 
kraje (ZÚR Stč. kraje), byla vydána dne 7. února 2012 podle § 41 stavebního zákona na zá-
kladě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 
a účinnosti nabyla dne 22. února 2012. 

Pro území města Čelákovice ze ZÚR Stč. kraje vyplývají následující hlavní požadav-
ky, jejichž řešení bude zpřesněno (vymezeno) územním plánem jako veřejně prospěšné stavby 
a opatření: 

a) koridor silnice II/245: napojení Čelákovic na D11 (VPS: D135); 
b) koridor železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice, přeložky, rekonstrukce 

(VPS: D207); 
c) koridor vedení 400 kV – TR Výškov – TR Čechy Střed (posílení v celé délce); 

(VPS: E02); 
d) územní systémy ekologické stability: 

– nadregionální biokoridor Stříbrný roh – Polabský luh (VPO: NK 10), vč. jeho 
ochranné zóny 

– nadregionální biokoridor Vidrholec – K68 (VPO: NK 67), vč. jeho ochranné zóny 
– regionální biocentrum Niva Labe u Čelákovic a Přerova (VPO: RC 368). 

Dále ZÚR Stč. kraje stanovuje k řešení další níže uvedené požadavky: 
a) ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s 

ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti 
rozvoje občanského vybavení (jmenovitě veřejného vybavení), limity rozvoje 
území a ochranu krajiny; 

b) navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepci zpracovaného Generelu 
cyklotras a cyklostezek Středočeského kraje; 

c) vymezit územním plánem jako limit využití území: 
– přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně (rozloha 21 ha), 
– evropsky významnou lokalitu CZ0213802 Káraný – Hrbáčkovy tůně (roz-

loha 380 ha), která je součástí evropské soustavy území NATURA 2000, 
– ochranná pásma I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu 

Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň v souladu s vyhláškou č. 13/2012 Sb., 
o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště 
lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření, 
a to v kontextu s vymezením nadregionálního biokoridoru NRBK 10 Stříbrný roh 
– Polabský luh, jehož vymezení by nemělo omezit těžené ložisko peloidu, jak je 
požadováno ve vyjádření Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu lázní 
a zřídel, k návrhu zadání čj. MZDR 10256/2015-2/OZD-ČIL-L ze dne 31. břez-
na 2015; 

d) upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě 
podrobnějších informací v řešeném území (krajinné typy v řešeném území jsou S – 
krajina sídelní, U – krajina příměstská, W – krajina vodárenská; 
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Z hlediska širších vztahů v území budou respektovány vazby řešeného území lokalit 
na okolní obce, řešení územního plánu bude podle potřeby koordinováno s územními plány 
sousedních územních obvodů. 

Město Čelákovice sousedí s městem Lysá nad Labem, městysi Lázně Toušeň a Nehvizdy 
a obcemi Přerov nad Labem, Mochov, Vyšehořovice, Zeleneč a Káraný. 

 

  3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, 
zejména z problémů určených k řešení v územně plánovací 
dokumentaci a případně z doplňujících průzkumů a rozborů 

Úplná aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP) pro správní obvod ORP 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav byla provedena v roce 2014. 

V souladu s § 11 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byly 
pro nový územní plán provedeny doplňující průzkumy a rozbory (zejména s ohledem na 
aktualizaci zastavěného území a limitů využití území). 

Z územně analytických podkladů a z provedených doplňujících průzkumů a roz-
borů vyplývají následující požadavky k řešení: 

a) respektovat vstupní limity využití území; 
b) chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území; 
c) prověřit a řešit úkoly vyplývající z PÚR ČR a ze ZÚR Stč. kraje; 
d) prověřit a řešit zjištěné problémy a známé záměry města Čelákovice a fyzických 

a právnických osob; 
e) při řešení problémů a záměrů v území sledovat zejména zájem na eliminaci sla-

bých stránek a hrozeb a na posilování silných stránek a příležitostí v jednotlivých 
oblastech života města; 

f) usilovat o docílení vyváženosti územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel obce – udržitelný rozvoj 
území. 

 

  4. Požadavky obce k řešení v územně plánovací dokumentaci 

Rozvoj obce bude posuzován na dosud nevyužitých zastavitelných plochách převzatých 
z dosavadního územního plánu sídelního útvaru a nově navrhovaných zastavitelných plochách, 
které byly schváleny rozhodnutím Zastupitelstva města Čelákovic k jejich prověření. Všechny 
uplatněné návrhy na pořízení ÚP jsou i s rozhodnutím zastupitelstva uvedeny v příloze č. 3 
tohoto zadání. 

Nové a převzaté zastavitelné (rozvojové) plochy, se požadují prověřit především 
v lokalitách znázorněných v grafické příloze č. 2 tohoto zadání. 

Dále bude předmětem nového územního plánu zejména: 
a) prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich vztah s okolím; 
b) pro všechny oblasti zahrádek (kolonie U Přívozu, Zájezd, u Kovohutí, U Zdyma-

del, Při trati Čelákovice – Brandýs…) vypracovat regulativy (velikost povolené 
zástavby, podlažnost, % zastavení, využití …); 

c) stanovit plochy pro výstavbu podmíněnou regulačním plánem; 



   

– 6 – 
Zadání ÚP Čelákovic [konečné (schválené) znění] 

d) prověřit ukončení zástavby (hranice zastaveného území), zejména v oblasti mezi 
Čelákovicemi a Sedlčánkami; 

e) prověřit možnost asanace průmyslových zón; 
f) prověřit možnost využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro 

umístění přístaviště pro rekreační plavbu a související vybavenost (restaurace, 
sportoviště…); 

g) prověřit možnosti oddělení rozvojové plochy Krátká Linva od průmyslového areálu; 
h) prověřit možnosti využití plochy v oblasti dělnických domků u Kovohutí; 
i) prověřit možnosti zřízení ploch pro snížení rizika záplav a povodní – suchých 

poldrů; 
j) prověřit možnosti pro umístění víceúčelových parků; 
k) prověřit potřebu a možnost umístění multifunkční budovy sloužící volnočasovým 

aktivitám (kino, divadlo…); 
l) prověřit možnost založení souvislého prstence vzrostlé zeleně kolem jednotlivých 

sídel; 
m) vymezit nové plochy pro zeleň; 
n) rozvoj bydlení bude podpořen odpovídající občanskou vybaveností a službami; 
o) prověřit vhodnost využití plochy vymezené ulicemi Stankovského, U Kapličky, Na 

Stráni a průmyslovým areálem Demoautoplastu pro průmysl. 

 

  5. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce 

5.1. Požadavky na urbanistickou koncepci 
V územním plánu bude vymezeno zastavěné území města v souladu s § 58 stavebního 
zákona. 
V rámci zastavěného území budou na základě prověření vymezeny plochy stabilizo-
vané, nevyžadující změnu využití území (funkčního využití ani charakteru zástavby) 
a plochy, které vzhledem ke svému současnému nevyhovujícímu stavebně-technickému 
stavu nebo způsobu využití, vyžadují změny využití území nezbytné k naplnění navr-
hovaného rozvoje města – plochy přestavby.  
Mimo zastavěné území města budou vymezeny zastavitelné plochy. Návrh zastavitel-
ných ploch bude vycházet z urbanistické struktury jednotlivých částí města, bude re-
spektovat hodnotné prvky urbanistické a architektonické. Zastavitelné plochy budou 
navrženy v rozsahu odpovídajícímu aktuálnímu stavu území a jeho předpokládanému 
vývoji s ohledem především na předpokládané trendy demografického, hospodářského 
a socioekonomického vývoje území. Jako podklad pro vymezení zastavitelných ploch 
bude použito zejména prověření a vyhodnocení dosud nevyužitých návrhových ploch 
vymezených v dosavadním územním plánu sídelního útvaru ve znění jeho změn, zná-
mých záměrů města a záměrů vlastníků pozemků a staveb i dalších fyzických a práv-
nických osob. 
Pro potřebu stanovení urbanistické koncepce bude území města členěno na plochy 
podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití – plochy s rozdílným způso-
bem využití a to podle jejich významu s ohledem na specifické podmínky a charakter 
území. 
Způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití bude stanoven v souladu s § 4 až 
18 popř. 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve 
znění pozdějších předpisů. S ohledem na specifické podmínky a charakter území je 
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možné podrobnější členění ploch a v odůvodněných případech lze stanovit způsob vy-
užití odlišně s ohledem na specifické podmínky v daném území. 
Pro plochy s rozdílným způsobem využití budou stanoveny podmínky s určením hlav-
ního využití, přípustného, popř. podmínečně přípustného a nepřípustného využití 
a stanoveny podmínky jejich prostorového uspořádání. 
Budou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu. 
Pokud to bude účelné pro zajištění koordinace a postupného naplňování priorit 
a hlavních cílů rozvoje města, stanoví územní plán pořadí změn v území (etapizaci). 
Územní plán vymezí architektonicky nebo urbanisticky významné stavby a území, pro 
které může zpracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autori-
zovaný architekt, bude-li to účelné, a to zejména s ohledem na ochranu přírodního 
a kulturního dědictví, urbanistických, architektonických, kompozičních a civilizačních 
hodnot. 

5.2. Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury 
5.2.1. Požadavky na řešení dopravní infrastruktury: 
a) v územním plánu bude navržena koncepce veřejné dopravní infrastruktury města 

odpovídající navrženému rozvoji města a v souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací (PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, a ZÚR Stč. kraje); 

b) návrh prověří a navrhne plánované 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; 

c) pro řešení dopravní koncepce má velký význam zkapacitnění podjezdů a podchodů 
pod tělesem železniční trati v rámci akce „Optimalizace trati Lysá nad Labem – 
Praha-Vysočany, „II. stavba“. Návrh dopravní koncepce bude na nové skutečnosti 
reagovat. Ministerstvo dopravy ve svém vyjádření čj. 182/2015-910-UPR/2 ze dne 
30. března 2015 požaduje, aby zpřesnění koridoru Optimalizace trati Lysá nad 
Labem – Praha-Vysočany do ÚP Čelákovic a vymezení VPS bylo provedeno na 
základě zpracovaných dokumentací pro územní řízení staveb: Optimalizace traťo-
vého úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), Optimalizace 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 západ, 
Ing. Michaela Ječmínková, tel.: 972244744, e-mail: jecminkova@szdc.cz; 

d) návrh prověří možnost obnovy propojení ulice Stankovského se silnicí II/245 
(Toušeňská) na západním okraji města v historické trase jako pomyslné brány do 
města v těsné blízkosti velmi významné architektonické a kulturní památky 
Volmanovy vily; 

e) bude řešena dopravní obsluha dosud nezastavěných ploch v prostoru před areálem 
Kovohutí. Součástí návrhu bude řešení cyklistické dopravy, směřující na novou 
lávku přes Labe mimo průmyslový areál firmy AMIRRO; 

f) budou hledány plochy pro odstavování a parkování vozidel, a to zejména ve vazbě 
na železnici. Výhledově je nutné zajistit plochy pro umístění objektů hromadného 
parkování v přednádražním prostoru a v blízkosti sídlišť; 

g) plochy veřejného parkování budou doplněny podle potřeby v rozsahu odpovídají-
cím navrhovanému rozvoji města. Bude respektován záměr na nové parkovací 
plochy u sportovního areálu v Čelákovicích; 

h) v návaznosti na generel splavnění Labe a v souladu s požadavky města budou 
v návrhu vymezeny plochy pro výstavbu přístaviště osobních a sportovních lodí 
v mlýnském náhonu a na řece u lávky pro pěší; 
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i) podél řeky Labe je vedena pěší a cyklistická trasa, řeka je chápána jako zelená osa 
města, na kterou jsou vázány rekreační a sportovní aktivity. Návrh bude hledat 
možnosti zkvalitnění cyklistické trasy č. 0019 podél řeky; 

j) cyklistické trasy budou navrženy v souladu s generelem cyklistické dopravy, 
případně budou v návrhu doplněny novými trasami na území města Čelákovic; 

k) budou hledány možnosti obnovy původních, dnes nefunkčních pěších cest 
v zastavěném území i v krajině; 

l) bude navrženo zprůchodnění města v severojižním směru (náměstí – nábřeží, 
sídliště – nábřeží). Návrh prověří možnosti zlepšení pěšího propojení jednotlivých 
městských částí, zejména trasu Čelákovice – Záluží. 

5.2.2. Požadavky na řešení koncepce technické infrastruktury 
V návrhu ÚP Čelákovic budou respektována stávající zařízení technické infrastruktury 
a navrhovaný rozvoj technické infrastruktury bude odpovídat cílovým demografickým 
bilancím. Ve velké míře bude zachována dosavadní koncepce technické infrastruktu-
ry obce, stanovená ve schválené územně plánovací dokumentaci. Jako limity využití 
území budou popsány v textové části a znázorněny v koordinačním výkresu odůvod-
nění územního plánu. 
a) Vodohospodářské sítě 

V územním plánu bude řešena možnost umístění nového vodojemu, který 
kapacitně zajistí stoupající potřebu pitné vody pro město. Bude prověřena možnost 
zásobení Záluží z vodojemu Čelákovice. Dále bude řešeno zásobování nově 
vymezených zastavitelných ploch pitnou vodou. 
V územním plánu bude rovněž řešena základní koncepce zajištění požární vody. 
Pro potřebu požární vody budou využívány pokud možno jiné zdroje, než je 
veřejný vodovod. 
Dále bude řešeno prověření dostatečnosti kapacity ČOV s ohledem na předpokláda-
ný rozvoj. V části sídel, kde není možné se napojit na ČOV, se požaduje likvidace 
splaškových vod v souladu s platnými právními předpisy. 
V územním plánu musí být zahrnuta povinnost časové koordinace výstavby, a to 
tak, že musí být upřednostněna výstavba veřejné kanalizace a vodovodu před 
výstavbou obytné zástavby, občanského vybavení, pokud je to technicky 
proveditelné. 
Vodoprávní úřad Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav požaduje 
ve svém vyjádření, čj. 100/12996/2015 ze dne 1. dubna 2015, aby odkanalizování 
určené územním plánem bylo v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací, 
který zajišťuje, zpracovává a schvaluje kraj v samostatné působnosti (§ 4 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, v platném znění). 

b) Zásobování zemním plynem 
S předpokládaným rozvojem se požaduje i další rozvoj zásobování plynem. 

c) Zásobování elektrickou energií 
V územním plánu je nutné respektovat energetický koridor, vedený v nadřazené 
územně plánovací dokumentaci kraje jako veřejně prospěšnou stavbu E02 pro 
vedení VVN 400kV TR Výškov – TR Čechy Střed v šířce koridoru 600 m. 
Požadavkem v oblasti energetiky je rozvézt distribuční síť (zejména podzemními 
kabely) do území určených k rozvoji obce. 

d) Nakládání s odpady 
Stávající systém likvidace komunálního odpadu bude zachován, nestanovují se 
požadavky na vymezení nových ploch pro likvidaci odpadu.   
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5.2.3. Požadavky na řešení občanského vybavení: 
a) do nového územního plánu budou převzaty plochy občanského vybavení na území 

obce a prověřena jejich vhodnost; 
b) návrh nových ploch pro rozvoj občanského vybavení města zejména v oblasti 

školství, sociálních a zdravotních služeb; 
c) dovybavení okrajových částí města s individuální výstavbou zařízením základní 

občanské vybavenosti (obchodní síť, MŠ, …); 
d) budou hledány a navrženy plochy pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i seniorů; 
e) plochy pro umístění občanské vybavenosti budou řešeny buď samostatně nebo 

v rámci návrhu přípustného využití jiných ploch s rozdílným způsobem využití. 

5.2.4. Požadavky na řešení veřejných prostranství 
Požadavky na veřejná prostranství obecně řeší § 7 a § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, které je 
nutno při řešení všech lokalit respektovat. Součástí veřejných prostranství se stanou 
rovněž obslužné, pěší a cyklistické komunikace, zařazené mezi požadavky na dopravní 
infrastrukturu. Územně rozsáhlejší lokality, ve kterých je předpoklad vzniku nových 
veřejných prostranství, se požaduje řešit regulačním plánem nebo územní studií. 

5.3. Požadavky na koncepci uspořádání krajiny 
Územním plánem se požaduje navrhnout opatření pro zvýšení ekologické stabili-
ty krajiny, retence vody v krajině, zvýšení schopnosti přírodního prostředí odbourávat 
škodliviny a vyrovnávat se s extrémními vlivy. Nakládání se srážkami bude v maxi-
mální možné míře řešeno jejich vsakováním a zpomalením odtoku. 
Územní systém ekologické stability (ÚSES), navržený v dosavadním územním plánu 
obce, se požaduje prověřit a případně zpřesnit jeho průběh dle požadavků vyplývající 
ze ZÚR Stč. kraje a ÚAP. V koncepci uspořádání krajiny budou respektovány poža-
davky vyplývající ze ZÚR Stč. kraje a ÚAP. 
Územním plánem se nepožaduje vymezit plochy, ve kterých se vylučuje umísťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. 
Pro potřebu stanovení koncepce uspořádání krajiny bude nezastavěné území města 
(podobně jako území urbanizované) členěno na plochy podle stávajícího nebo požado-
vaného způsobu využití – plochy s rozdílným způsobem využití a podle jejich vý-
znamu s ohledem na specifické podmínky a charakter krajiny – na stabilizované plo-
chy krajiny, nevyžadující změnu stávajícího využití území a plochy změn v krajině 
vymezené za účelem změny využití nezastavěného území.   
Pro jednotlivé plochy budou stanoveny podmínky s určením hlavního, přípustného, 
popř. podmínečně přípustného a nepřípustného využití. 

5.4. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území 
Územní plán bude tzv. usilovat o zajištění trvale udržitelného rozvoje všech složek 
území a osídlení – tedy zachování historických, kulturních a přírodních hodnot v úze-
mí při zajištění podmínek pro rozvoj obce. 

5.4.1. Ochrana nemovitých kulturních památek 
Územním plánem se požaduje respektovat všechny nemovité kulturní památky nachá-
zející se v řešeném území v souladu se zákonem č. 20/1887 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Do nového územního plánu se dále požaduje uvést, že celé řešené území je územím 
s možnými archeologickými nálezy.   
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5.4.2. Dotčení prvků ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny 
Při řešení návrhu územního plánu se požaduje respektovat rozsah vymezených prvků 
územního systému ekologické stability (ÚSES) a zajistit jejich ochranu. Pro vymezení 
prvků lokálního ÚSES bude sloužit jako podklad Generel místního ÚSES. Dále se po-
žaduje respektovat evidované plochy a prvky podléhající ochraně přírody a krajiny. 

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jako orgán ochrany přírody a kra-
jiny ve svém vyjádření k návrhu zadání čj. 100/12996/2015 ze dne 1. dubna 2015 upo-
zorňuje na to, že jednotlivé rozvojové plochy a záměry musí respektovat ÚSES v jeho 
minimálních prostorových parametrech, významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, 
údolní nivy, rybníky a jezera), biotopy volně žijících živočichů a planě rostoucích rost-
lin, krajinný ráz, památné stromy. 

5.4.3. Vodní hospodářství 
Vodní toky budou územním plánem respektovány jako významné zelené osy krajinou 
a městem, vyžadující dosadby břehových porostů, případně úpravy málo vodných po-
toků, směřující k zadržení vody v území. Vodoprávní úřad Městského úřadu Brandýs 
nad Labem – Stará Boleslav, ve svém vyjádření čj. 100/12996/2015 ze dne 1. dubna 
2015, požaduje, aby 
a) vlivem urbanizace nedošlo ke zvětšení odtoku v recipientech oproti současnému 

stavu a ke zhoršení odtokových poměrů daného území; 
b) odvodnění ploch a areálů nesmí negativně ovlivnit průtoky a jakost vodních toků, 

z těchto důvodů budou u jednotlivých areálů v případě nutnosti realizovány 
retenční nádrže s regulovanými odtoky dešťových vod a kontaminované dešťové 
vody ropnými látkami budou předčištěny na vhodných a dostatečně kapacitních 
odlučovačích ropných látek; 

c) neznečištěné dešťové vody byly v maximální možné míře zasakovány na vlastních 
pozemcích; 

d) bylo dodrženo nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí 
a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, kam jsou katastrální území 
Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic zařazena. 

5.4.4. Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) 
V návrhu územního plánu bude provedeno vyhodnocení důsledků navrhovaného řeše-
ní na zemědělský půdní fond. 
Plochy zemědělské půdy, navrhované k nezemědělskému využití, budou v návrhu 
územního plánu doloženy konkrétními údaji o výměře, kultuře a bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách, podklady budou zpracovány ve smyslu zásad ochrany ZPF, 
uvedených v ustanovení § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se 
upravují některé podrobnosti zákona o ochraně ZPF a z grafických příloh musí být 
zřejmé vymezení zastavěného území a dříve schváleného zastavitelného území ÚPnSÚ 
Čelákovice. 
V souladu se zásadami ochrany ZPF a nezastavěného území bude součástí odůvodnění 
územního plánu vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení 
potřeby vymezení zastavitelných ploch v souladu s § 53 odst. 5 písm. f) stavebního 
zákona. 

5.4.5. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) 
Zastavěným územím nebo zastavitelnou plochou nedojde k dotčení pozemků určených 
k plnění funkcí lesa. Některé části řešeného území leží ve vzdálenosti do 50 m od 
okraje lesa. K dotčení tohoto území je nutný, dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního záko-
na, souhlas orgánu státní správy lesů. Udělení tohoto souhlasu není nárokové a nelze 
předjímat výsledky jednotlivých správních řízení. Žádné požadavky se nestanovují. 
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5.4.6. Ochrana ovzduší 
Budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající 
kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí 
znečišťujících látek. V souladu s upozorněním orgánu ochrany ovzduší, Krajského 
úřadu Středočeského kraje v souhrnném vyjádření čj. 036683/2015/KUSK ze dne 
1. dubna 2015, by obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od 
ploch pro výrobu či průmysl nebo jiných činností, které by ji mohly negativním způ-
sobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel 
hlukem, emisemi, dopravou a zápachem. 

5.4.7. Odpadové hospodářství 
Požadované rozvojové záměry se podstatným způsobem nedotýkají problematiky li-
kvidace odpadů na území města Čelákovic. Navrhované využití ploch, které jsou 
předmětem řešení, nevyvolává produkci nebezpečného odpadu nebo jeho extrémního 
množství. Předpokládané odpady z řešených ploch budou likvidovány dle koncepce 
nakládání s odpady v městě Čelákovice. 

5.5. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů 

5.5.1. Požadavky na ochranu veřejného zdraví 
V řešeném území budou dodržovány veškeré hygienické předpisy. Při zpracování 
územního plánu budou podle potřeby zapracovány požadavky na ochranu vybraných 
částí území před účinky automobilové a železniční dopravy, nicméně v rozvojových 
koncepcích obce se nevyskytují požadavky na nové rozsáhlé plochy obytných území 
navazujících bezprostředně na významné úseky dopravních staveb. Při umisťování 
staveb pro bydlení vedle ploch výroby a skladování (a naopak) je třeba dodržet poža-
davky nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
V souladu s vyjádřením Ministerstva dopravy k návrhu zadání, čj. 182/2015-910-
UPR/2 ze dne 30. března 2015, se v nově vymezených rozvojových či přestavbových 
lokalitách v ochranném pásmu dráhy požaduje zařadit objekty a zařízení, pro které 
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmíněně přípustné-
ho. Podmínka bude prokázat v územním resp. stavebním řízení nepřekročení maxi-
mální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb 
a venkovních prostorech. 

5.5.2. Požadavky na požární a civilní ochranu 
Z hlediska zájmů požární a civilní ochrany bude územní plán obsahovat: 
a) požadavek na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle 

charakteru jejich požárního nebezpečí vyplývajícího z požadavků ČSN o požární 
bezpečnosti staveb; 

b) jednoznačné řešení zásobování požární vodou dle ČSN 730873, vztahující se 
k zamýšleným lokalitám změn, a to ve vztahu k jejich charakteru; 

c) požadavek na splnění § 41 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb., a to v případě 
nutnosti podle požadavku na technologie provozu a stavebního využití zamýšlené 
zástavby; 

d) požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 
Sb., vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgánu. 

5.5.3. Požadavky na obranu státu a civilní obranu 
Žádné požadavky se nestanovují. Nebudou dotčeny zájmy obrany a bezpečnosti státu. 

5.5.4. Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin 
V řešeném území se nevyskytuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor 
ani výhradní ložisko, které by bylo nutné respektovat. 
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5.5.5. Požadavky na ochranu geologické stavby území 
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují. 

5.5.6. Požadavky na ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 
Územní plán se požaduje zpracovat v souladu se závaznou částí Plánu hlavních po-
vodní, schváleného nařízením vlády ČR č. 262/2007 Sb., odst. 2.1.3 Prevence před 
povodněmi, písm. f), podle kterého je nutné omezovat aktivity v záplavových územích 
zhoršující odtokové poměry a zvyšující povodňová rizika. Budou respektovány poža-
davky na vytváření podmínek pro preventivní ochranu území před povodněmi dle 
PÚR ČR, ve znění Aktualizace č. 1, kap. 2 Republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území a dle priorit pro ochranu území před potenci-
álními riziky a přírodními riziky stanovenými v ZÚR Stč. kraje. 
Záplavové území včetně aktivní zóny je rozhodnutím vodoprávního úřadu stanoveno 
pro řeku Labe a pro Výmolu. Potoky Čelákovický, Zálužský a Jiřinský záplavové 
území stanovené nemají. 
Návrh územního plánu Čelákovic zohlední úvahy o vzniku poldru s víceúčelovým 
parkem v lokalitě Na Skalce (soutok Čelákovického a Zálužského potoka) a na Jiřin-
ském potoce s cílem snížit riziko zaplavení domů v intravilánu města v okolí Čeláko-
vického potoka. 
Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují. 

 

  6. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na 
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit 

Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv se nestanovují, v ÚP se je-
jich vymezení nepožaduje. 

 

  7. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit 
vyvlastnění nebo předkupní právo 

V novém územním plánu budou vymezeny veřejně prospěšné stavby pro dopravní 
a technickou infrastrukturu, případně pro občanské vybavení. 

Prvky územního systému ekologické stability budou podle potřeby vymezeny jako ve-
řejně prospěšná opatření. 

Požadavek na asanaci se stanovuje v plochách devastovaných a v plochách s evido-
vanou ekologickou zátěží. Dále se požaduje možnost asanace průmyslových zón. 

Nepožaduje se vymezit plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a veřejně pro-
spěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 

 

  8. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Územní plán pro nové rozvojové lokality větší rozlohy a pro některá již vymezená za-
stavitelná území převzaté z platného ÚPnSÚ prověří možnost pořízení regulačního plánu jako 
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podmínku pro rozhodování o změnách ve využití území podle § 43 odst. 2 stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., v platném znění. Bude uvedeno, jestli se jedná o regulační plán z podnětu 
nebo na žádost. U regulačního plánu pořizovaného z podnětu bude stanovena přiměřená lhůta 
pro jeho vydání. Budou-li v územním plánu vymezeny plochy nebo koridory, ve kterých je 
rozhodování o změnách podmíněno vydáním regulačního plánu, pak součástí textové části 
územního plánu bude návrh zadání regulačního plánů v rozsahu podle přílohy č. 9 vyhlášky 
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se požaduje prověřit vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prově-
ření změn jejich využití územní studií nebo uzavřením dohody o parcelaci. U územní studie 
bude stanovena přiměřená lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací 
činnosti a stanoveny podmínek pro její pořízení. 

 

  9. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu územního plánu 

V souladu s § 11 odst. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zadání ukládá pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných přípa-
dech požadavek na prověření variantních řešení dílčích problémů v řešeném území. Variantní 
řešení bude zpracováno v případě, že prokazatelně nebude možno dospět k jednoznačnému 
návrhu řešení. 

Pro záměry republikového nebo nadmístního významu mohou být variantní řešení 
zpracována na základě zpřesňování cílů a úkolů stanovených pro zpracování územního plánu 
nadřazenou územně plánovací dokumentací. 

 

  10. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na 
uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 

Územní plán bude zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (sta-
vební zákon) v digitální podobě a formátu podle metodiky doporučené Krajským úřadem 
Středočeského kraje „MINIS – Minimální standard pro digitální zpracování územních plá-
nů v GIS“ (verze 2.2, aktualizace duben 2010). Obsah územně plánovací dokumentace 
a způsob jejího zpracování bude odpovídat ustanovením vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti. 

Územní plán bude obsahovat textovou a grafickou část, včetně textové a grafické čás-
ti odůvodnění v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.: 

10.1. Textová část (výrok) územního plánu se požaduje členit na části, články, odstav-
ce, písmena a body (legislativní členění dle Legislativních pravidel vlády schvále-
ných usnesením vlády č. 188 ze dne 19. března 1998, ve znění pozdějších změn). 

10.2. Požaduje se, aby textová část odůvodnění územního plánu obsahovala následují-
cí body: 

a) soulad návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem; 

b) soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s poža-
davky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky 
na ochranu nezastavěného území; 
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c) soulad návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů; 

d) soulad návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů; 
e) zprávu o vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území obsahující 

základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí; 

f) komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty; 
g) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymeze-

ní zastavitelných ploch; 
h) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území; 
i) vyhodnocení splnění požadavků zadání; 
j) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu po společném 

jednání podle § 51 odst. 1 stavebního zákona; 
k) vyhodnocení souladu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami 

k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 stavebního zákona; 
l) vyhodnocení souladu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě 

postupu podle § 51 odst. 3 stavebního zákona, resp. podle § 53 odst. 3 stavebního 
zákona; 

m) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu před vydáním 
podle § 53 odst. 1 stavebního zákona; 

n) vyhodnocení souladu s pokyny k podstatné úpravě návrhu územního plánu podle 
§ 53 odst. 2 stavebního zákona; 

o) vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu 
podle § 54 odst. 3 stavebního zákona; 

p) vyhodnocení souladu s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny 
a o jejím obsahu v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona; 

q) výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení; 

r) vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 

10.3. Regulace bude vyjádřena stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným způso-
bem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného vyu-
žití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch 
a podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinné-
ho rázu. 

10.4. Grafická část bude zpracována nad vektorovým mapovým podkladem mapy katastru 
nemovitostí, která bude převedena do měřítka 1 : 5000. 

10.5. Obsah grafické části návrhu územního plánu: 
a) Výkres základního členění území (bude obsahovat vyznačení hranic řešeného území, 

zastavěného území a zastavitelných ploch, měřítko 1 : 5000); 
b) Hlavní výkres (bude obsahovat graficky vyjádřitelnou urbanistickou koncepci 

a další údaje odpovídající podrobnosti 1 : 5000 a obsahu stanoveném v příloze č. 7 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.); 

c) Výkres koncepce veřejné infrastruktury (1 : 5000), pouze v případě, že koncepce 
veřejné infrastruktury včetně vymezení ploch a koridorů pro dopravní a technickou 
infrastrukturu, by činilo hlavní výkres nepřehledným; 

d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5000); 
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e) Výkres etapizace (1 : 10 000), pouze v případě, že bude potřeba stanovení pořadí 
změn v území. 

10.6. Obsah grafické části odůvodnění územního plánu: 
a) koordinační výkres 1 : 5000, obsahující kromě údajů hlavního výkresu navíc limity 

využití území a další významné informace o území. Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor dopravy, požaduje uvést čísla silnic II. a III. třídy a vyznačit jejich 
ochranná pásma v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která limitují využití ploch, s 
upozorněním, že pro určení silničního ochranného pásma není rozhodujícím 
vymezené zastavěné území podle stavebního zákona, ale řídí se výše citovaným 
paragrafem zákona o pozemních komunikacích, jak je uvedeno v souhrnném 
vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje čj. 036683/2015/KUSK ze dne 
1. dubna 2015; 

b) výkres širších vztahů, dokladující vztahy v území mimo řešené území; 
c) výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL. 

Pro prezentaci návrhu pro společné jednání budou odevzdány 2 kompletní vyhotovení 
a 1× otisk dokumentace ve formátu PDF a pro veřejné projednání bude odevzdáno 1 komplet-
ní vyhotovení a 1× otisk dokumentace ve formátu PDF. 

Po vydání územního plánu bude zpracováno konečné znění v 5 kompletních vyhoto-
veních, včetně záznamu o účinnosti, a předán také digitálně ve formátu PDF a ve zdrojových 
souborech v editovatelném formátu. 

 

  11. Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 
udržitelný rozvoj území 

Vzhledem k rozsahu řešeného území a složitosti problematiky se předpokládá vyhod-
nocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území. Tento předpoklad je opírán i o fakt, že 
dosud nebyla územně plánovací dokumentace ÚPnSÚ Čelákovice posuzována ohledně vlivu 
na životní prostředí a na území NATURA 2000. 

Na základě uplatněného stanoviska orgánu posuzování vlivů na životní prostředí k ná-
vrhu zadání ÚP Čelákovic, Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí 
a zemědělství, čj. 036683/2015/KUSK ze dne 1. dubna 2015, se v souladu s § 47 odst. 3 sta-
vebního zákona požaduje zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Čelákovic na 
udržitelný rozvoj území, tj. vyhodnocení vlivů územního plánu na zlepšování územních 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společen-
ství obyvatel území a jejich soulad, v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územ-
ně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plá-
novací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, v částech A až F, bez části B „Vyhodnocení 
vlivů na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“, protože orgán ochrany přírody vý-
znamný vliv ÚP Čelákovic na evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyloučil, a to 

A) Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy sta-
vebního zákona (tzv. vyhodnocení SEA). 

B) Neobsazeno. 
C) Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. 
D) Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak 

nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v do-
plňujících průzkumech a rozborech. 

E) Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro za-
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jištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zá-
sadách územního rozvoje. 

F) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí. 

Hodnotí se vlivy, které lze rozumně předpokládat, a to v rozsahu, podrobnosti a míře 
konkrétnosti, jakou má pořizovaná územně plánovací dokumentace. Vlivy se stanoví odbor-
ným odhadem. 

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 zákona č. 100/2001 Sb., o posu-
zování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzo-
vání vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a které můžou vyvolávat bu-
doucí střety zájmů z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. 

Vzhledem k potenciálnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného 
zdraví orgán posuzování vlivů na životní prostředí požaduje v dokumentaci SEA vyhod-
notit: 

a) 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 veřejné zdraví, včetně provázanosti na plánova-
nou veřejnou infrastrukturu dle nadřazených územně plánovacích dokumentací 
(PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje), 

b) vlivy z hlediska dopravního napojení, zvýšení dopravní zátěže v dotčeném území 
provozem navrhovaného využití, změny ve stávající hlukové situaci a znečišťování 
ovzduší, 

c) účelnost změny využití zemědělské půdy a zejména vliv na změnu odtokových 
poměrů v řešeném území. 

d) stanovit za jakých podmínek jsou zjištěné vlivy přípustné, příp. navrhnout 
kompenzační opatření, která by mohla negativní vlivy zmírnit nebo zcela 
eliminovat. 

Ve vyhodnocení SEA se požaduje vypracovat kapitolu závěry a doporučení včet-
ně návrhu stanoviska SEA dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze 
z hlediska zjištěných negativních vlivů na životní prostředí s navrhovaným využitím souhla-
sit, souhlasit s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit. 

Vyhodnocení SEA bude zpracováno oprávněnou osobou podle ust. § 19 zákona č. 100/ 
/2001 Sb. Autorizovaná osoba případně vyhodnotí i jiné v návrhu zadání nebo výše neuvede-
né změny v koncepci zpracované ve fázi návrhu ÚP. 

K návrhu zadání ÚP Čelákovic vydal stanovisko Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán ochrany přírody, čj. 050245/ 
/2015/KUSK ze dne 1. dubna 2015, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., podle kterého 
lze vyloučit významný vliv předloženého návrhu zadání ÚP Čelákovic na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Z přilože-
ného výkresu záměrů na provedení změn v území vyplývá, že evropsky významná lokalita 
Káraný – Hrbáčkovy tůně, kód lokality CZ0214007, nebude návrhem dotčena. Ptačí oblast se 
v řešeném území ani v jeho přilehlém okolí nenachází. 

Kompletní obsah vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území bude 
odpovídat příloze č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., a bude odevzdán společně s návrhem ÚP 
Čelákovic ve 2 vyhotovení včetně souborů PDF a zdrojových souborů. 
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  12. Textové a grafické přílohy zadání územního plánu Čelákovic 

Příloha č. 1: Přehledná mapa oblasti (na podkladě výřezu koordinačního výkresu ZÚR Stč. 
kraje), grafické měřítko 

Příloha č. 2: Výkres záměrů na provedení změn v území na podkladě katastrální mapy, bez 
měřítka 

Příloha č. 3: Návrhy na pořízení ÚP Čelákovic 
 

 

 









Výměra

 v m2

2

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

4112123

20/2013/6.2.1 24.4.2013

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 2 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 123 v k. ú. Sedlčánky z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a 
přírodní nelesní zeleň na využití pro 

20/2013/6.2.2. 24.4.2013Nevyhovuje se!

jak byly uplatněny v souladu se stavebním zákonem a které pořizovatel posoudil podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona a předložil je se svým stanoviskem Zastupitelstvu města Čelákovice k rozhodnutí podle § 46 odst. 3 stavebního zákona

Příloha č. 3                  NÁVRHY NA POŘÍZENÍ ÚP Čelákovic

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 1 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 87 v k. ú. Sedlčánky z původního 
využití – orná půda a plochy pro 
pěstování zeleniny a plochy sloužící 
oddechu na využití pro bydlení.

1 OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
SO - sloužící oddechu

627287 BydleníS

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 

Přirozený rozvoj 
lokality

BydleníS2

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

129/1 22837
882/2 35
882/11 481

∑ 23353

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 3 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 124 v k. ú. Sedlčánky z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 4 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 129/1, 882/2, 882/11 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – orná 
půda a plochy pro pěstování zeleniny 
na využití pro bydlení.

přírodní nelesní zeleň na využití pro 
bydlení.

20/2013/6.2.3 24.4.2013

24.4.201320/2013/6.2.4Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou infrastrukturu. 
Další rozšiřování zástavby mezi 
městskými částmi Čelákovice a 
Sedlčánky není vhodné, došlo by k 
narušení již arondované hranice 
výstavby stanovenou dle současně 
platného územního plánu sídelního 
útvaru a k zamezení prostupu volnou 
krajinou.

S

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dbpravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

Přirozený rozvoj 
lokality

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

124S

arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

3

4

3381
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

815/1 20143
815/9 160
882/6 9

∑ 20312

3

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 6 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 3257/38 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 5 
navrhovatele JUDr. P. S., Praha 2, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 815/1, 815/9, 882/6 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – orná 
půda a plochy pro pěstování zeleniny 
na využití pro bydlení.

182743257/38 Nevyhovuje se!

Rozšíření bytových BydleníOP - orná půda, plochy 7 S 147 12934 24.4.201320/2013/6.2.7nevyhovuje návrhu na pořízení Nevyhovuje se!

20/2013/6.2.5

24.4.201320/2013/6.2.6

24.4.2013Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou infrastrukturu. 
Další rozšiřování zástavby mezi 
městskými částmi Čelákovice a Sedl-
čánky není vhodné, došlo by k 
narušení již arondované hranice 
výstavby stanovenou dle současně 
platného územního plánu sídelního 
útvaru a k zamezení prostupu volnou 
krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

S

Nedoporučuje se! Část pozemku 

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou infrastrukturu. 
Další rozšiřování zástavby mezi 
městskými částmi Čelákovice a Sedl-
čánky není vhodné, došlo by k 
narušení již arondované hranice 
výstavby stanovenou dle současně 
platného územního plánu sídelního 
útvaru a k zamezení prostupu volnou 
krajinou.

Přirozený rozvoj 
lokality

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

6

Bydlení

C

5

127 2928
128 5391

∑ 8319

3

4 8 20/2013/6.2.8

Rozšíření bytových 
možností v oblasti, 
propojení částí Jiřina a 
Sedlčánky.

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
SP - sloužící sportu ZN 
- přírodní nelesní 
porosty

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 8 
navrhovatele Z. K., Sedlčánky, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
127 a 128 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Stavební parcely Nevyhovuje se!

7 S 147 12934 24.4.201320/2013/6.2.7nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 7 
navrhovatelek Ing. I. K., Praha a O. 
Č., Praha, kterým navrhly změnu 
využití pozemků p. č. 147 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – orná 
půda a plochy pro pěstování zeleniny 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

S 24.4.2013

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

120/1 3467
120/2 3845
∑ 7312

5

6 11 24.4.201320/2013/6.2.11nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 11 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníS

129/44S

3239/18Č

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

1426

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 

Stavební parcelyBydlení9

24.4.201320/2013/6.2.10nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 10 
navrhovatelů B. S., Hagenhausen, DE 
a P. Š., Aldorf, DE, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 3239/18 
v k. ú. Čelákovice z původního využití 
– orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

10

24.4.201320/2013/6.2.9nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 9 
navrhovatele Z. K., Sedlčánky, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
129/44 v k. ú. Sedlčánky z původního 
využití – orná půda a plochy pro 
pěstování zeleniny a přírodní nelesní 
porosty na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

2269

∑ 7312

12 24.4.201320/2013/6.2.12nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 12 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým 
navrhli změnu využití pozemku p. č. 
154 v k. ú. Sedlčánky z původního 
využití – orná půda a plochy pro 
pěstování zeleniny a přírodní nelesní 
porosty na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

12671154S

navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým 
navrhli změnu využití pozemků p. č. 
120/1 a 120/2 v k. ú. Sedlčánky z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny a 
přírodní nelesní porosty na využití pro 
bydlení.

zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

místo na stavbu RD.ZN - přírodní nelesní 
porosty
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

14

157 Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 

Ekonomické 
zhodnocení

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

4753 Bydlení

24.4.201320/2013/6.2.14nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic  č. 14 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým 
navrhli změnu využití pozemku p. č. 
122 v k. ú. Sedlčánky z původního 
využití – orná půda a plochy pro 
pěstování zeleniny a přírodní nelesní 
porosty na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

3242/12C 24.4.201320/2013/6.2.15nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic  č. 15 
navrhovatele T. R., Nehvizdy, kterým 

Nevyhovuje se!

1252122S

129/48S

Nedoporučuje se! Cást pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Celákovi-ce a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

13 24.4.201320/2013/6.2.13nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic  č. 13 
navrhovatelů M. V., Praha 6, J. K., 
Děčín VI a R. K., Děčín XXVII, kterým 
navrhli změnu využití pozemku p. č. 
129/48 v k. ú. Sedlčánky z původního 
využití – orná půda a plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Pro potřeby rodinných 
příslušníků, vhodné 
místo na stavbu RD.

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

17852

3242/11 2384
3242/13 5283

7667

179 st. 1785Č BydleníVP - průmyslové 
výroby

519

24.4.201320/2013/6.2.16nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 16 
navrhovatele RNDr. J. K., Bratislava, 
SK, kterým navrhl změnu využití 
pozemků p. č. 3242/11 a 3242/13 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití – 
orná půda a plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

24.4.201320/2013/6.2.24nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 17 
navrhovatele P. S., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
st. 1785 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití průmyslové výroby 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Bydlení je v této 
lokalitě pro svoji polohu velice 
nevhodné. V bezprostřední blízkosti je 
zde železnice a areál průmyslové 
výroby. Případné jiné řešení než na 
plochu průmyslové výroby bude 
řešeno v rámci nového územního 
plánu.

8 16 Č Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

Návaznost na lokalitu 
„Pod Přerovskou 
cestou II"

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou infrastrukturu. 
Další rozšiřování zástavby mezi 
městskými částmi Čelákovice a Sedl-
čánky není vhodné, došlo by k 
narušení již arondované hranice 
výstavby stanovenou dle současně 
platného územního plánu sídelního 
útvaru a k zamezení prostupu volnou 
krajinou.

navrhovatele T. R., Nehvizdy, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
3242/12 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – orná půda a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení.
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2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1692/235 1492

1692/236 1503
1692/116 289
∑ 3284

3237/1 1373
3239/1 10114
3239/2 163
3239/23 232
∑ 11882

19

20 Č

Č

24.4.201320/2013/6.2.17nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 20 
navrhovatelů J. Š., Přerov nad Labem 
a Ing. M. Š., Přerov nad Labem, 
kterým navrhli změnu využití pozemků 
p. č. 3237/1, 3239/1, 3239/2, 3239/23, 

Nevyhovuje se!

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
bydlení. Pozemek se nachází v 
záplavovém území řeky Labe a 
navazuje na areál průmyslové výroby.

Soukromé 24.4.201320/2013/6.2.25nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 19 
navrhovatele J. K., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 1692/235, 1692/236 a 1692/116 
v k. ú. Čelákovice z původního využití 
– řeky, potoky, rybníky a vodní 
nádrže, sloužící sportu a komunikace 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 

Vhodná lokality, 
řešení vlastního 
nedostatku pozemků 
pro rodinnou výstavbu

BydleníVOP - řeky, potoky, 
rybníky, vodní nádrže 
OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

BydleníVOP - řeky, potoky, 
rybníky, vodní nádrže 
SP - sloužící sportu 
komunikace

14

15

24.4.201320/2013/6.1.3.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 18 
navrhovatelky A. E., Horoušany, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 279 v k. ú. Záluží u 
Čelákovic z původního využití – 
všeobecně obytné a komerce, 
nerušící výroba na využití pro bydlení.

Vyhovuje se!Z 27918 Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

BydleníOV - všeobecně 
obytné VN - komerce, 
nerušící výroba a 
sklady

737213

125 1710
162/93 2386

∑ 4096

18 OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

15049 BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

Bydlení 24.4.201320/2013/6.2.18nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 21 
navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice 
a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 125 a 
162/93 v k. ú. Sedlčánky z původního 
využití – orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na veřejnou dbpravní a 
technickou infrastrukturu. Další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné, došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

24.4.201320/2013/6.2.19nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 22 
navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice 
a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 162/1 v 
k. ú. Sedlčánky z původního využití – 
orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

162/1S22

S21

p. č. 3237/1, 3239/1, 3239/2, 3239/23, 
3237/2, 3237/3 a 3237/4 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – 
řeky, potoky, rybníky a vodní nádrže, 
orná půda, plochy pro pěstování 
zeleniny a přírodní nelesní porosty na 
využití pro bydlení.

částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

porosty
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ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

21

179/9Z 7731 Skladovací plochy, 
nerušící výroba

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

2522 24.4.201320/2013/6.2.26nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 25 
navrhovatele D. L., Praha 4, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
179/9 v k. ú. Záluží u Čelákovic z 
původního využití – orná půda, plochy 

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Město Čelákovice 
nemá doposud využity maximálně 
stávající zasta-vitelné plochy s tímto 
funkčním využitím vymezené 
stávajícím územním plán sídelního 
útvaru. Další rozmělňování výstavby 

Soukromý zájem

2319

S24

24.4.201320/2013/6.2.20nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 23 
navrhovatele P. M. H., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 3242/10 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití – orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!3242/10Č

180807/26 24.4.201320/2013/6.1.4.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 24 
navrhovatele J. M., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 807/26 v k. ú. Sedlčánky z 
původního využití pro izolační zeleň 
na využití pro bydlení.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

V současné době 
nelze využít pozemek 
v mém vlastnictví pro 
parkování a vjezd na 
zahradu z důvodu 
terénních nerovností.

BydleníIZ - izolační zeleň

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy a na technickou infrastrukturu. 
Další rozšiřování zástavby mezi 
městskými částmi Čelákovice a 
Sedlčánky není vhodné, došlo by k 
narušení již arondované hranice 
výstavby stanovenou dle současně 
platného územního plánu sídelního 
útvaru a k zamezení prostupu volnou 
krajinou.

Vznik nové lokalityBydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

4750

3810/24 1577
3810/25 668
3810/26 891
∑ 3136

st. 147 240
st. 148 35
149 664
∑ 939

2724

Nedoporučuje se! Pro toto území se 
spíše jeví vhodnější ponechání 
parkové zeleně. Důvodem je také, že 
část pozemků se nachází v 
záplavovém území.

Historicky stavební 
pozemky

BydleníZN - přírodní nelesní 
porosty

24.4.201320/2013/6.2.28nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 28 
navrhovatelky Z. H., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků st. 147 a 148 a p. č. 149 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
přírodní nelesní porosty na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!Č2825

24.4.201320/2013/6.1.5.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 27 
navrhovatele VPCH-Kovohutě s.r.o., 
Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku p. č. 1354/46 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu a parkoviště na 
využití pro bydlení a občanskou 
vybavenost.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Bezbariérový dům s 
pečovatelskou službou

Bydlení / občanská 
vybavenost

Občanská vybavenostIZ - izolační zeleň

VP - průmyslové 
výroby DPO - 
parkoviště

3593

Č

1354/46Č

24.4.201320/2013/6.2.27nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 26 
navrhovatele J. K., Praha 8, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p. č. 
3810/24, 3810/25 a 3810/26 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
izolační zeleň na využití pro 
občanskou vybavenost.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Stavba uvedeného 
záměru se jeví v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodná. V 
bezprostřední blízkosti prochází 
železnice a z opačné strany silnice II. 
třídy.

Stavba multifunkční 
budovy

původního využití – orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny na využití pro 
nerušící výrobu a skladovací plochy.

útvaru. Další rozmělňování výstavby 
do různých koutů území je nežádoucí.

2623
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ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1686/3 318
 1687/3 629

∑ 947

27

31 Č 24.4.201320/2013/6.1.13vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 31 
navrhovatelky L. S., Šestajovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/185 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 

Nevyhovuje se!1692/185

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

261

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Výstavba chatyRekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

254

Výstavba chatyRekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

162/83S

Č

2926

24.4.201320/2013/6.1.12vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 30 
navrhovatelky L. S., Šestajovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1686/3 a 1687/3 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

30

24.4.201320/2013/6.2.21nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 29 
navrhovatelky B. B., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 162/83 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití – orná 
půda, plochy pro pěstování zeleniny 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru.

Oplocení pozemku a 
sjednocení funkčního 
využití s pozemkem 
parc. č. 162/37

Bydlení

1688/8 167
1687/9 197

∑ 364

28

29 24.4.201320/2013/6.1.14vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 33 
navrhovatelky J. B., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1688/8 a 1687/9 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného stavu

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č32

Č33

20/2013/6.1.6vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 32 
navrhovatele F. M., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemku st. 
1457 v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro průmyslovou výrobu na 
využití pro občanskou vybavenost.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Z objektu pro bydlení 
zřídit objekt pro 
obchody, služby, 
provozovny, ubytovna

Rekreace

Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

439st. 1457 Občanská vybavenostVP - průmyslové 
výroby

24.4.2013

záplavovém území řeky Labe.
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

31

32 24.4.201320/2013/6.2.29nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 36 
navrhovatele F. M., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
42/1 v k. ú. Záluží u Čelákovic z 
původního využití pro izolační zeleň 

Nevyhovuje se!

st. 
1427/19

Č

642042/1Z36 Nedoporučuje se! Město Čelákovice 
nemá doposud využity maximálně 
stávající zasta-vitelné plochy s tímto 
funkčním využitím vymezené 
stávajícím územním plán sídelního 
útvaru. Další rozmělňování výstavby 

Provozovna stavebnin 
je zavedená, má svoji 
pravidelnou klientelu

Zachování provozovny 
stavebnin

IZ - izolační zeleň

Pro potřeby rodinných 
příslušníků

Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Poptávka po 
malometrážních 
bytech, restaurace je 
zavedená a má svoji 
pravidelnou klientelu.

Bydlení a zachování 
současné provozovny 
restaurace

DG - garáže 24.4.201320/2013/6.1.7.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 35 
navrhovatele F. M., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemku st. 
1427/19 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro garáže na 
využití pro bydlení a zachování 
současné provozovny restaurace.

Vyhovuje se!

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

24033239/17Č

190

24.4.201320/2013/6.1.1.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 34 
navrhovatelky V. Š., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 3239/17 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – orná 
půda, plochy pro pěstování zeleniny 
na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

35

3430 Bydlení

3430/146 2376
3430/145 2219
3430/143 2253
∑ 6848

3430/171 3929
3430/170 7082
3430/172 4902
3430/175 4539
3430/176 10043
∑ 30495

33

Veřejná komunikacekomunikace IZ - 
izolační zeleň OV - 
všeobecně obytné

Č 20/2013/6.2.31nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 38 
navrhovatelů A. S., Čelákovice a D. 
S., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 3430/171, 
3430/170, 3430/172, 3430/175 a 
3430/176 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro komunikace, 
izolační zeleň a všeobecně obytné na 
využití pro komunikace.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Problematika 
„veřejné komunikace" není 
předmětem ani otázkou územního 
plánu.

Napojený uvedených 
parcel a naší 
nemovitosti na 
pozemku parc. č. 3488 
na veřejnou 
komunikaci.

38

24.4.201320/2013/6.2.30nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 37 
navrhovatelů A. S., Čelákovice a D. 
S., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 3430/146, 
3430/145, 3430/143 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu na využití pro 
bydlení nebo izolační zeleň.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Je zapotřebí řešit 
komplexně celou lokalitu a ne 
jednotlivé fragmenty.

Bezprostřední blízkost 
průmyslové zóny od 
našich pozemků

Bydlení nebo zeleň 
oddělující 
průmyslovou zónu

37

24.4.2013

původního využití pro izolační zeleň 
na využití pro zachování provozovny 
stavebnin.

Č VP - průmyslové 
výroby

útvaru. Další rozmělňování výstavby 
do různých koutů území je nežádoucí. 
Dále by došlo ke kolizi s optimalizací 
železniční tratě.
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1665/18 547
st. 4408 263
∑ 810

st.4/3 3348
st. 4/6 271
st. 4/7 179
4018/2 74
4298 1893
4315 17
4316 87
∑ 5869

1692/178Č 24.4.2013

Č40

41 ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

35

36 Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 

Odpovídá 
současnému využití

Dlouhodobá rekreace, 
rekreační objekt

Bydlení a občanská 
vybavenost

VS - mateřské, 
základní a střední 
školy VM - Městská 
správa OV - 
všeobecně obytné 
DPO - parkoviště

24.4.201320/2013/6.1.9.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 40 
navrhovatele Společenství vlastníků 
jednotek domu Náměstí 5. května 
2/12, Čelákovice, kterým navrhl 
změnu využití pozemků st. 4/3, 4/6, 
4/7 a p. č. 4018/2, 4298, 4315 a 4316 
v k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro mateřské, základní a střední 
školy, Městskou správu, všeobecně 
obytné a parkoviště na využití pro 
bydlení a občanskou vybavenost.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností.

Od počátku vzniku 
společenství slouží 
budova čp. 2/12 
manažerskému 
vzdělání a školícím 
účelům, ubytování 
přechodného i 
dlouhodobého 
charakteru a bydlení. 
Dále pro stravovací a 
restaurační zařízení

24.4.201320/2013/6.1.8.vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 39 
navrhovatelů M. Š., Čelákovice a R. 
Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1665/18 a st. 
4408 v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro bydlení se zastavěností 
30% na využití pro bydlení se 
zastavěností 35%.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Stavba dvou 
zahradních domků.

34 39

345

Bydlení se 
zastavěností pozemku 
35%

OV - všeobecně 
obytné

Č

20/2013/6.1.15vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 41 
navrhovatelů E. D., Čelákovice a I. D., 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 

3430/145 2219
3430/143 2253

∑ 4472

38 43 Lokalita je pro tento 
účel vhodná, v 
sousedství RD

Bydlení 24.4.201320/2013/6.2.32nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 43 
navrhovatelů Ing. M. S., Praha 3 a 
Ing. J. S., Praha 10, kterým navrhli 
změnu využití pozemků p. č. 
3430/145 a 3430/143 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Je zapotřebí řešit 
komplexně celou lokalitu a ne 
jednotlivé fragmenty.

Č

24.4.201320/2013/6.1.16vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 42 
navrhovatelky M. V., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/197 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro dlouhodobou 
rekreaci.

Nevyhovuje se!Č Dlouhodobá rekreace, 
rekreační objekt

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

37 42 1692/197

stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemek se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

315

VP - průmyslové 
výroby

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemek se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Odpovídá 
současnému využití

Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/178 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.
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2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

st. 3578/6 63

3578/2 1017
∑ 1080

Č4642

24.4.2013

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Pozemek je užíván 
předem pro rekreaci a 
odpočinek dle 
stávajícího uspořádání

Dlouhodobá rekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

4541

24.4.201320/2013/6.1.19vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 46 
navrhovatelky J. B., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/149 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro dlouhodobou 

Nevyhovuje se!5621692/149

Dlouhodobá rekreace, 
rekreační objekt

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 45 
navrhovatelky H. R., Nehvizdy, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/229 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro dlouhodobou 
rekreaci.

Nevyhovuje se!

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 44 
navrhovatele P. N., Zeleneč, kterým 
navrhl změnu využití pozemků st. 
3578/6 a p. č. 3578/2 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.17

2951692/229Č

24.4.2013

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemek se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace staveb pro 
KN

20/2013/6.1.18

39 44 Č ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Narovnání 
současného stavu. Na 
pozemku je stavba pro 
rodinnou rekreaci č.e. 
42

Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností.

3810/34 192
3810/7 1615
3810/8 333
3810/9 11

3810/10 212
3810/11 309
3810/12 333
3810/13 331
3810/14 153
3810/15 208
3810/16 307
3810/17 313
 3810/18 304
3810/19 297
3810/20 220

∑ 5138

3301/89Č43

24.4.201320/2013/6.1.20vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 48 
navrhovatele F. Š., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití p. č. 
3810/34, 3810/7, 3810/8, 3810/9, 
3810/10, 3810/11, 3810/12, 3810/13, 
3810/14, 3810/15, 3810/16, 3810/17, 
3810/18, 3810/19 a 3810/20 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
izolační zeleň na využití pro zahrádky 
a rekreaci.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
již není vhodné rozšiřovat plochy pro 
další zahrádky, ty jsou na sousedních 
pozemcích.

24.4.201320/2013/6.2.33nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 47 
navrhovatele V. H., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 3301/89 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro komerci a 
nerušící výrobu na využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

4844 Č Pozemky jsou po třicet 
let využívány jako 
zahrádky.

ZahrádkyIZ - izolační zeleň

127047 Nedoporučuje se! Z hlediska 
negativních vlivů ze sousedních 
pozemků a komunikace je zde bydlení 
nevhodné.

V sousedství RDBydleníVN - komerce, nerušící 
výroba a sklady

osady na využití pro dlouhodobou 
rekreaci.
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2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

st. 1572/8 65

1572/7 296
∑ 361

st. 3906 311
3907/2 245
3907/4 104
3887/2 14
st. 3927 12
st. 3928 12
26/21 242
st. 144 51
st. 145 5

3578/8Č 14255046

Č 

Z

5147 Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností. Na pozemku 
parc. č. st. 3906 a st. 144 je budova s 
číslem popisným 201 se způsobem 
užití RD

Soulad s reálným 
stavem.

BydleníIZ - izolační zeleň ZN - 
přírodní nelesní 
porosty

Bydlení

24.4.201320/2013/6.1.10vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 51 
navrhovatele Ing. T. J., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
st. 3906, 3927 a 3928 a p. č. 3907/2, 
3907/4 a 3887/2 v k. ú Čelákovice a 
pozemků p. č. 26/21 a 245/3 a st. 144 
a 145 v k. ú. Záluží u Čelákovic z 
původního využití pro izolační zeleň a 

Vyhovuje se!

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy bydlení 
z důvodů negativních vlivů z přilehlé 
komunikace.

Využití vlastního 
pozemku k odpočinku 
a rekreaci

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

24.4.201320/2013/6.2.36nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 50 
navrhovatele M. N. Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 3578/8 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!

45 49 Č 24.4.201320/2013/6.2.34nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 49 
navrhovatelky L. V., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků st. 1572/8 a p. č. 1572/7 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
komerci a nerušící výrobu a sklady na 
využití pro bydlení.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy bydlení 
z důvodů záplavového území řeky 
Labe.

Stavba RD, na 
pozemku je stavba pro 
rodinnou rekreaci č.e. 
19

BydleníVN - komerce, nerušící 
výroba a sklady

st. 145 5
245/3 16
∑ 1012

1681/6 299
1681/7 441

∑ 740

1592/1 1070
st. 1592/2 377

∑ 1447

48

24.4.201320/2013/6.1.11vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 53 
navrhovatele Mgr. V. P. K., Plzeň, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
st. 1592/2 a p. č. 1592/1 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití 
všeobecně obytné s podlažností 3 
nadzemní podlaží na využití pro 
bydlení s podlažností 5 nadzemních 
podlaží.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Záměr je vůči 
okolní zástavbě nevhodný, v lokalitě 
se nachází stavby rodinných domů.

Vybudování nástavbyBydlení se zvýšením 
podlažnosti ze tří na 
pět pater

OV - všeobecně 
obytné

5349

24.4.201320/2013/6.2.35nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 52 
navrhovatelů Z. M., Čelákovice a J. 
M., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1681/6 a 1681/7 
v k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro přírodní nelesní porosty na využití 
pro zahrádky.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
již není vhodné rozšiřovat plochy pro 
další zahrádky, ty jsou na sousedních 
pozemcích. Pozemky se dále nachází 
v záplavovém území řeky Labe.

Pozemky sousedí 
přímo se stávající 
zahrádkářskou 
osadou.

Zahrádky52 ZN - přírodní nelesní 
porosty

Č

Č

původního využití pro izolační zeleň a 
přírodní nelesní porosty na využití pro 
bydlení.
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

886/30 587
 st. 185 51

∑ 638

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 55 
navrhovatelů Ing. Z. L.-I., Čelákovice 
a M. L.-I., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 162/75 v 
k. ú. Sedlčánky z původního využití 
pro sport na využití pro bydlení.

10 24.4.201320/2013/6.2.22nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 56 
navrhovatelky M. P., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 3239/19 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití – orná 
půda, plochy pro pěstování zeleniny 

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 

Bydlení9763239/19 OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny 
ZN - přírodní nelesní 
porosty

54

162/75S55

56 Č

50

24.4.201320/2013/6.1.2.Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

BydleníSP - sloužící sportu208418

24.4.201320/2013/6.1.21vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 54 
navrhovatelky V. Ž., Čelákovice-
Sedlčánky, kterým navrhla změnu 
využití pozemků st. 185 a p. č. 886/30 
v k. ú. Sedlčánky z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečností.

Narovnání 
současného stavu. Na 
pozemku je stavba pro 
rodinnou rekreaci č.e. 
9

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

1687/2 491
1688/7 15

∑ 506

58 Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

Bydlení149S

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 59 
navrhovatelů D. J., Čelákovice a J. J., 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1687/2 a 1688/7 
v k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.22 24.4.2013

24.4.2013-návrh stažen navrhovatelem

BydleníOP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

20849

SP - sloužící sportu ZN 
- přírodní nelesní 
porosty

6984

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace

24.4.201320/2013/23nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 57 
navrhovatelky L. E., Praha 5, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
3242/9 v k. ú. Čelákovice z původního 
využití – orná půda, plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

Nevyhovuje se!

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!

Nedoporučuje se! Část pozemku 
sice sousedí nebo je v blízkosti se 
zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by k narušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

3242/9Č57

půda, plochy pro pěstování zeleniny 
na využití pro bydlení.

vhodné. Došlo by k narušení již 
arondova-né hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 
územního plánu sídelního útvaru a k 
zamezení prostupu volnou krajinou.

51 59 Č
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1692/146 321
1692/147 70

∑ 391

1686/4 162
1687/4 193

∑ 355

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 60 
navrhovatelů J. Z., Čelákovice a M. 
Z., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/148 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.23 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 61 
navrhovatelky M. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1692/146 a 1692/147 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.24 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 62 
navrhovatelky A. N., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1686/4 a 1687/4 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.25 24.4.2013Č

61

62 Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č53

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

3891692/148Č

Nevyhovuje se!

54

6052

1688/3 110
1687/7 269

∑ 355

1688/2 113
1692/144 282

∑ 395

1692/142 160
1692/155 223

∑ 383

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 63 
navrhovatelky M. Z., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1688/3 a 1687/7 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.26 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 64 
navrhovatelky Z. M., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1688/2 a 1692/144 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.27 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 65 
navrhovatele J. K., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 1692/142 a 1692/155 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.28 24.4.2013

osady na využití pro rekreaci.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

57

56

Nevyhovuje se!

Č63

64

55

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

65 Č

Rekreace

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1692/157 5
1692/138 34
1692/156 366

∑ 405

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 67 
navrhovatelky B. M., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/141 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.30 24.4.2013

24.4.201320/2013/6.1.29vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 66 
navrhovatelky PharmDr. H. S., 
Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využití pozemků p. č. 1692/157, 
1692/138 a 1692/156 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 68 
navrhovatelů V. N., Čelákovice a D. 
N., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/137 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.31 24.4.2013ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

3701692/137Č Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

60

59

58 66

68

Rekreace

Rekreace380 ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

67

Rekreace

Nevyhovuje se!

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Č

Č

1692/141

1687/6 67
1688/1 231
1692/139 86

∑ 384

20/2013/6.1.33 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 71 
navrhovatele P. L., Praha 9, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
1687/1 v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

20/2013/6.1.34 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 69 
navrhovatelů J. S., Čelákovice a J. S., 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/140 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.32 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 70 
navrhovatele V. D., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 1687/6, 1688/1 a 1692/139 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

osady na využití pro rekreaci.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

3641687/1Č

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

63

62

61

71 Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

3781692/140Č69

70
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1687/8 124
1686/1 240

∑ 364

1692/187 186
1692/193 263

∑ 449

st.4274 19
1687/5 315
1688/4 26
1688/5 117
1688/6 180
1692/20 548
1692/34 441

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 94 
navrhovatele Osada Nedaniny, o. s., 
Mochov, kterým navrhl změnu využití 
plochy zahrádkářské kolonie č. 7 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se! 26.6.201323/2013/1.2.1.21

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 72 
navrhovatele V. R., Mochov, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p. č. 
1687/8 a 1686/1 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.35 24.4.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 73 
navrhovatelů L. J., Čelákovice a V. J., 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1692/187 a 
1692/193 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

20/2013/6.1.36 24.4.20137365

64 72

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Nevyhovuje se!

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! V této části města 
není vhodné rozšiřovat plochy pro 
rekreaci. Spíše se doporučuje 
stabilizovat tuto zahrádkářskou osadu. 
Pozemky se dále nachází v 
záplavovém území řeky Labe.

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

RekreaceZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Č

Č ZA - zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace

RekreaceZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

66 Č94 Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

1692/34 441
1692/35 912
1692/36 596
1692/41 593
1692/43 600
1692/133 53
1692/134 333
1692/135 128
1692/136 615
1692/143 107
1692/145 390
1692/150 79
1692/151 123
1692/152 39
1692/153 488
1692/154 367
1692/158 340
1692/159 393
1692/160 132
1692/161 108
1692/162 400
1692/163 490
1692/164 57
1692/165 68
1692/166 1
1692/167 52
1692/168 481
1692/169 278
1692/170 378
1692/171 71

osady na využití pro rekreaci.Labe.
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1692/172 303
1692/173 63
1692/174 19
1692/175 279
1692/176 287
1692/177 425
1692/179 66
1692/180 93
1692/181 4
1692/182 342
1692/183 37
1692/184 306
1692/186 77
1692/188 331
1692/189 349
1692/190 10
1692/191 344
1692/192 417
1692/194 442
1692/195 355
1692/196 239
1692/198 259
1692/199 2721692/199 272

∑ 15637
1686/2 147

1692/175 279

1692/134 333
1692/161 108
∑ 441

1692/192 417 vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 76 
navrhovatelů JUDr. L. K., Čelákovice 
a H. K., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 
1692/192 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se! 23/2013/1.2.1.3 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 74 
navrhovatele J. Š., Praha 9, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p. č. 
1692/175 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.1 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 75 
navrhovatelů J. H., Čelákovice a J. 
H., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1692/134 a 
1692/161 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.2 26.6.2013

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Č69 76

67 74

68 75

Č

Č

Č

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Stránka 16 z 27



Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1692/158 340

1692/154 367

1692/153 488

1692/177 425

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 79 
navrhovatelů Z. Š., Čelákovice a J. 
Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/153 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.6 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 80 

23/2013/1.2.1.7 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 77 
navrhovatelky Z. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/158 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.4 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 78 
navrhovatelky E. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 1692/154 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.5 26.6.2013

77

78 ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Č

71 Č

70

Č

72 79

73 80

Č Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-

Rekreace Legalizace 
současného využití 

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

1692/162 400

1692/181 4
1692/182 342
∑ 346

1692/145 390 Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 82 
navrhovatelů J. Ž., Čelákovice a H. 
Ž., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1692/181 a 
1692/182 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.9 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 83 
navrhovatele Ing. Z. L., Mochov, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 1692/145 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.10 26.6.2013

Územního plánu Čelákovic č. 80 
navrhovatelů J. Š., Čelákovice a J. Š., 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/177 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 81 
navrhovatelů P. N., Čelákovice a H. 
N., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/162 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.8 26.6.2013

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

81

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

74

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

hrádkářské a rekre-
ační osady

současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

RekreaceČ

Č

Č

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

75 82

76 83

Labe. využití pro rekreaci.
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1692/168 481
1692/169 278
∑ 759

1692/159 393
1692/152 39
∑ 432

1692/41 593

1688/5 117

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 85 
navrhovatelů J. M., Mochov a M. M., 
Mochov, kterým navrhli změnu využití 
pozemků p. č. 1692/159 a 1692/152 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

23/2013/1.2.1.12 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 86 
navrhovatelky J. N., Praha 7, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
1692/41 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.13 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 23/2013/1.2.1.14 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 84 
navrhovatelky A. F., Praha 20, kterým 
navrhla změnu využití pozemků p. č. 
1692/150, 1692/168 a 1692/169 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.11 26.6.2013

Č

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rekreace

ZA – zahrádky, za- Rekreace Legalizace 

79 86 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

77 84

80 87

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

RekreaceČ

78 85 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

1688/5 117
1692/136 615
∑ 732

1692/188 331
1692/189 349
1692/190 10
∑ 690

1692/183 37
1692/196 239
∑ 276

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 89 
navrhovatelů E. Č., Čelákovice a J. Č, 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemků p. č. 1692/183 a 
1692/196 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.16 26.6.2013

26.6.201323/2013/1.2.1.15vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 88 
navrhovatele M. D., Praha 14, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p. č. 
1692/188, 1692/189 a 1692/190 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 87 
navrhovatele J. Š., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 1692/136 a 1688/5 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.14 26.6.2013

88 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Č

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

81 Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

82 89 Č

ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

80 87
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1692/172 303
1692/184 306
st. 4274 19
∑ 628

1692/36 596

1692/43 600
1692/176 287
∑ 887

1692/170 378 Doporučuje se! Přesto pořizovatel Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

23/2013/1.2.1.19 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 23/2013/1.2.1.20 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 91 
navrhovatelky A. B., Praha 8, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
1692/36 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky, 
zahrádkářské a rekreační osady na 
využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.18 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 92 
navrhovatelky H. H., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 1692/43 a 1692/176 v 
k. ú. Čelákovice z původního využití 
pro zahrádky, zahrádkářské a 
rekreační osady na využití pro 
rekreaci.

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 90 
navrhovatele P. R., Jilemnice, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p. č. 
1692/172 a 1692/184 a st. 4274 v k. 
ú. Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.17 26.6.2013

86 93 Č ZA – zahrádky, za- Rekreace Legalizace 

84 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

85 92 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

91

83 90 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

1692/170 378

1692/195 355

∑ 355

96 Č 3370/16 32 125 VN – komerce, 
nerušící výroba 
a sklady

Obytná zástavba

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Doporučuje se! Přesto pořizovatel 
doporučuje tuto zahrádkářskou osadu 
stabilizovat a svázat přísnými 
regulativy pro jakoukoli výstavbu a 
transformaci stávajících objektů 
hlavně i z důvodu, že se tato osada 
nachází v záplavovém území toku 
Labe.

Vyhovuje se!

Nedoporučuje se! Plocha leží v 
nezastavěném území, bez návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelné 
plochy pro bydlení a na technickou 
infrastrukturu. Další rozšiřování bytové 
zástavby v této lokalitě není 
momentálně aktuální. Město 
Čelákovice nemá doposud vyčerpány 
z větší části dnes nabízené návrhové 
plochy pro bydlení vymezené platným 
územním plánem sídelního útvaru.

Nevyhovuje se!

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Rešení bytové situace 
v rodině

26.6.2013

nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 96 
navrhovatelky D. S., Chotusice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p. č. 3370/16 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití zčásti 
pro komerci a nerušící výrobu a zčásti 
pro ornou půdu a plochy pro 
pěstování zeleniny na využití pro 
bydlení.

23/2013/1.2.2 26.6.2013

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 95 
navrhovatelů J. Š., Čelákovice a O. 
Š., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1692/195 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.21

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 93 
navrhovatelů A. B., Praha 8 a P. B., 
Praha 8, kterým navrhli změnu využití 
pozemku p. č. 1692/170 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky, zahrádkářské a rekreační 
osady na využití pro rekreaci.

23/2013/1.2.1.20 26.6.2013

OP– orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

86 93 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady

Rekreace

88

Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

87 95 Č ZA – zahrádky, za-
hrádkářské a rekre-
ační osady
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

1681/9 5535
1674/2 441
∑ 5976

st. 3491/1 349

3491/2 663
∑ 1012

9991 SVO - smíšené 
obchodu a služeb; 
komunikace

90 97

23.10.201325/2013/35.2vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 98 
navrhovatele L. A., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 1681/9 a 1674/2 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
přírodní nelesní porosty na využití pro 
sport a rekreaci.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a pořizovatel ho doporučuje 
prověřit v rámci projednání územního 
plánu. Pouze poukazuje na možné 
omezení plynoucí ze záplavového 
území toku Labe.

V souvislosti s 
výstavbou lávky přes 
Labe se nabízí 
příležitost vybudování 
volně aktivního centra 
(lezení, volejbal

Sport a rekreaceZN - přírodní nelesní 
porosty

Č

11.12.2013

1676Č

Č 26/2013/101vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 99 
navrhovatele Z. L., Čelákovice, 
kterým navrhl zrušení využití části 
pozemku p. č. 3491/2 v k. ú. 
Čelákovice pro komunikace a změnu 
využití pozemků p. č. 3491/2 a st. p. 

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečným stavem dle 
katastru nemovitostí. Ohledně vedení 
komunikace je navrhovaný záměr 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu.

9889

23.10.201325/2013/35.1vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 97 
navrhovatelů J. A., Praha 4 a M. K., 
Praha 4, kterým navrhli zrušení využití 
části pozemku p. č. 1676 v k. ú. 
Čelákovice pro komunikace.

Vyhovuje se!Doporučuje se! Dle současně 
platného územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice nemá takto vedená 
komunikace opodstatnění. Případné 
zachování komunikace pořizovatel 
spatřuje jedině v tom, že by se u 
plochy severně od komunikace měnila 
koncepce jejího využití pro zasta-
vitelné plochy. Dále není pro vedení 
této navrhované komunikace ani 
opora v údajích katastru nemovitostí.

Cesta dle současného 
ÚP znemožní užívání 
zadní části pozemku a 
prakticky znehodnotí 
celý pozemek

Zrušení komunikace 
přes pozemek

OV - všeobecně 
obytné; ZN - přírodní 
nelesní porosty; 
komunikace

Lokalita byla vždy 
využívána k bydlení. 
Komunikace rozděluje 
pozemek parc. č. 
3491/2 na dvě části a 
tím ho zcela 
znehodnocuje.

Bydlení; Zrušení a 
posunutí komunikace

1994

3492/2 528
st. 3492/3 496

∑ 1024

3492/2 528
st. 3492/3 496

∑ 1024

SVO - smíšené 
obchodu a služeb

SVO - smíšené 
obchodu a služeb

11.12.2013

11.12.201326/2013/102vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 100 
navrhovatelky Š. J., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků p. č. 3492/2 a st. p. č. -
3492/3 v k. ú. Čelákovice z původního 
využití pro plochy smíšené obchodu a 
služeb na využití pro bydlení

26/2013/103vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 101 
navrhovatele L. J., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p. č. 3492/2 a st. p. č. -3492/3 v k. ú. 
Čelákovice z původního využití pro 
plochy smíšené obchodu a služeb na 
využití pro bydlení

Č

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečným stavem dle 
katastru nemovitostí.

Lokalita byla vždy 
využívána k bydlení a 
současný stav 
územního plánu je v 
rozporu se 
skutečností.

BydleníČ92 100

Vyhovuje se!Doporučuje se! Jedná se o uvedení 
územně plánovací dokumentace do 
souladu se skutečným stavem dle 
katastru nemovitostí.

Lokalita byla vždy 
využívána k bydlení a 
současný stav 
územního plánu je v 
rozporu se 
skutečností.

Bydlení93 101

využití pozemků p. č. 3491/2 a st. p. 
č. -3491/1 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro plochy smíšené 
obchodu a služeb na využití pro 
bydlení

projednávání územního plánu.znehodnocuje.
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

3301/91 3622
3301/92 3927
∑ 7549

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 104 

BydleníOV - všeobecné 
území; VN - komerce, 
nerušící výroba a 
sklady; IZ - izolační 
zeleň OP - orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleni

261162/83S

Sport, rekreace a 
bydlení

28/2014/174Vyhovuje se!Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 

96 104

10294

95 103 134871681/10Č

OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

11.12.201326/2013/105vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 103 
navrhovatelky J. L., Louny, kterým 
navrhla změnu využití pozemku p. č. 
1681/10 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro přírodní nelesní 
porosty na využití zčásti pro sport a 
rekreaci a zčásti pro bydlení

Vyhovuje se částečně v 
souladu se stanoviskem 
pořizovatele! 

Doporučuje se částečně! 
Navrhovaný záměr je možný s tím, že 
na pozemku nebudou umožněny 
plochy s funkčním využitím bydlení. 
Pořizovatel takto redukovaný záměr 
doporučuje prověřit v rámci projednání 
územního plánu. Pouze poukazuje na 
možné omezení plynoucí ze 
záplavového území toku Labe.

Využití pro stavbu RD 
a pro volnoča-sové 
aktivity

ZN - přírodní nelesní 
porosty

Doporučuje se částečně! Plochu je 
možné využít pro navrhovaný záměr a 
prověřit ho v rámci projednávání 
územního plánu s tím, že řešena 
plocha bude umožňovat pouze jednu 
řadu rodinných domů (na stávající 
ploše OV dle ÚPnSÚ) navazující na 
východní hranici zastavěného území a 
zastavitelných ploch. Případně může 
dojít k nezbytnému rozšíření této 
plochy pro potřeby vybudování 
dopravní a technické infrastruktury. 
Ostatní řešit v duchu stávajícího 
ÚPnSÚ.

Stavba RD, řešení 
vlastní bytové situace

Č

24.4.2014

11.12.201326/2013/104vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 102 
navrhovatelky I. Š., Praha 10, kterým 
navrhla změnu využití pozemků p. č. 
3301/91 a 3301/92 v k. ú. Čelákovice 
z původního využití zčásti pro bydlení, 
zčásti pro komerci a nerušící výrobu, 
zčásti pro izolační zeleň a zčásti pro 
ornou půdu a plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení

Vyhovuje se částečně v 
souladu se stanoviskem 
pořizovatele!

Oplocení pozemku a 
sjednocení funkčního 

Bydlení
Územního plánu Čelákovic č. 104 
navrhovatelů B. B., Čelákovice a M. 
B., Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 162/83 v k. ú. 
Sedlčánky z původního využití pro 
ornou půdu, plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení

vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 105 
navrhovatelů J. Ch., Čelákovice a J. 
Ch., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p. č. 162/82 v 
k. ú. Sedlčánky z původního využití 
pro ornou půdu, plochy pro pěstování 
zeleniny na využití pro bydlení

ZN - přírodní nelesní 
porosty

Sport a rekreace Lepší využití pozemku Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu. 
Pořizovatel pouze poukazuje na 
možné omezení plynoucí ze 
záplavového území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 106 
navrhovatele L. Ž., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p. č. 1672/1 v k. ú. Čelákovice z 
původního využití pro přírodní nelesní 
porosty na využití pro sport a rekreaci

Doporučuje se! Navrhovaný záměr je 
možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu. Jedná 
se o sloučení dvou funkčních využití 
do jediného pro bydlení. Pozemky par. 
č. 162/38 a 162/82 slouží jako 
zahrada pro rodinný dům čp. 180 a 
jsou pod jedním oplocením.

98 106 Č 1672/1 704

Vyhovuje se! 28/2014/175 24.4.2014250 OP - orná půda, plochy 
pro pěstování zeleniny

Bydlení Oplocení pozemku a 
sjednocení funkčního 
využití s pozemkem 
parc. č. 162/38

S 162/82

možný a bude prověřen v rámci 
projednávání územního plánu. Jedná 
se o sloučení dvou funkčních využití 
do jediného pro bydlení. Pozemky par. 
č. 162/37 a 162/83 slouží jako 
zahrada pro rodinný dům čp. 179 a 
jsou pod jedním oplocením.

97

28/2014/176 24.4.2014

pro pěstování zeleniny

105

sjednocení funkčního 
využití s pozemkem 
parc. č. 162/37
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

99 107 Č st. 1782
st. 1783
st. 1781
1786
1788 

569
518
516
415
842

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení V průmyslové zóně 
nemohou vlastníci rd 
očekávat výstavbu 
kanalizace a 
vodovodu. Situace pro 
obyvatele „Dělnických 
domů“ je neúnosná.

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 107 
navrhovatelky Bc. Andrey Pencové, 
Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využití pozemků st. p. č. 1782, st. p. č. 
1783, st. p. č. 1781, p. č. 1786 a p. č. 
1788 všechny v k. ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice z původního využití 
pro průmyslovou výrobu na využití pro 
bydlení.

2/201418.2 10.12.2014

100 108 Č st. 1783 518 VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Požadavek vodovodu 
+ kanalizace

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 108 
navrhovatele Richarda Tyroka, 
Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemku st. p. Č. 1783 v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice z 
původního využití pro průmyslovou 
výrobu na využití pro bydlení.

2/2014/8.3 10.12.2014

101 109 Č st. 1782
st. 1783
st. 1781

569
518
516

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Požadujeme vybu-
dování kanalizaci a 
vodovod

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízeni 
Územního plánu Čelákovic č. 109 
navrhovatelky Marie Richtrmocové, 
Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využiti pozemků st. p. č. 1781, st. p. č. 
1782 a st. p. č. 1783 všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice z 
původního využití pro průmyslovou 

2/2014/8.4 10.12.2014

územního plánu. původního využití pro průmyslovou 
výrobu na využiti pro bydlení.

102 110 Č st. 1782
st. 1783

569
518

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Požadujeme vybu-
dovat kanalizaci a 
vodovod

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízeni 
Územního plánu Čelákovic č. 110 
navrhovatelky Emílie Kováčové, 
Čelákovice, kterým navrhla změnu 
využití pozemků st. p. č. 1782 a st. p. 
Č. 1783 oba v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice z původního využití pro 
průmyslovou výrobu na využiti pro 
bydlení.

2/2014/8.5 10.12.2014

103 111 Č st. 1782
st. 1783
st. 1781

569
518
516

VP – průmyslové 
výroby

Bydlení Výstavba kanalizace a 
vodovodu

Nedoporučuje se!
Bydlení je v této lokalitě pro svoji 
polohu velice nevhodné. V bez-
prostřední blízkosti je zde železnice a 
areál průmyslové výroby. Případné 
jiné řešení než na plochu průmyslové 
výroby bude řešeno v rámci nového 
územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 111 
navrhovatele Petra Běliny, 
Čelákovice, kterým navrhl změnu 
využití pozemků st. p. č. 1781, st. p. č. 
1782 a st. p. č. 1783 všechny v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice z 
původního využití pro průmyslovou 
výrobu na využití pro bydlení.

2/2014/8.6 10.12.2014
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

104 112 Č 1753/1 1205 OV – všeobecně 
obytné;
komunikace

Bydlení Toto je z doby, kdy 
příjezdová cesta do 
ulice Přístavní byla v 
majetku Kovohutí a.s. 
Odprodejem cesty 
městu tento důvod již 
není. Na všechny 
parcely je v 
současnosti přístup z 
hlavní silnice.

Doporučuje se!
Navrhovaný záměr je možný a bude 
prověřen v rámci projed-návání 
územního plánu. Jedná se o sloučení 
dvou funkčních využití na jednom 
pozemku do jediného pro bydlení.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 112 
navrhovatelů Věry Ivičičové, 
Čelákovice, Miroslava lvičiče, 
Čelákovice, Hany Němečkové 
Čelákovice a Zdeňka Němečka, 
Čelákovice, kterým navrhli změnu 
využití pozemku p. č. 1753/1 v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice z 
původního využiti pro komunikaci v 
ploše pro bydlení na využití pro 
bydlení a schvaluje zařazení tohoto 
návrhu na pořízení Územního plánu 
Čelákovic do Návrhu zadání 
Územního plánu Čelákovic a 
prověření možnosti jeho řešení.

2/2014/8.7 10.12.2014

105 113 Č st. 4567 
1692/224

36
351

ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady
ZN – přírodní nelesní 
porosty komunikace

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 113 
navrhovatelky Ž. K., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemků st. p.č. 4567 a p.č. 
1692/224 oba v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití z části 
pro zahrádky a zahrádkářské kolonie 
a z části pro přírodní nelesní porosty 
na využití pro rekreaci

5/2015/2.1.1 24.6.2015

106 114 Č 1692/127 
1692/223

32
376

ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 114 
navrhovatele L. Ch., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemků 
p.č. 1692/127 a p.č. 1692/223 oba v 
k.ú. Čelákovice, obec Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky a 
zahrádkářské kolonie na využití pro 
rekreaci

5/2015/2.1.2 24.6.2015

107 115 Č 1692/215 539 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 115 
navrhovatele L. Ch., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p.č. 1692/215 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.3 24.6.2015

108 116 Č 1692/126 605 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 116 
navrhovatele J. J., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p.č. 
1692/126 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.4 24.6.2015
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

109 117 Č 1692/14 611 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 117 
navrhovatele Mgr. K. B., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p.č. 1692/14 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.5 24.6.2015

110 118 Č 1692/219 371 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 118 
navrhovatele J. J., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemku p.č. 
1692/219 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.6 24.6.2015

111 119 Č 1692/238 710 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 119 
navrhovatele L. M., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p.č. 1692/238 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.7 24.6.2015

112 120 Č 1692/218 411 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 120 
navrhovatele H. H., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p.č. 1692/218 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.8 24.6.2015

113 121 Č 1692/214 312 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 121 
navrhovatelky M. R., Čelákovice, 
kterým navrhla změnu využití 
pozemku p.č. 1692/214 v k.ú. 
Čelákovice, obec Čelákovice z 
původního využití pro zahrádky a 
zahrádkářské kolonie na využití pro 
rekreaci

5/2015/2.1.9 24.6.2015

114 122 Č 1692/217 410 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 122 
navrhovatele M. M., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p.č. 1692/217 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.10 24.6.2015

Stránka 24 z 27



Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

115 123 Č 1692/222 364 ZA – zahrádky, 
zahrádkářské a 
rekreační osady

Rekreace Legalizace 
současného využití 
jako rekreační oblast

Doporučuje se!
Přesto pořizovatel doporučuje tuto 
zahrádkářskou osadu stabilizovat 
asvázat přísnými regulativy pro 
jakoukoli výstavbu a transformaci 
stávajících objektů hlavně izdůvodu, 
že se tato osada nachází v 
záplavovém území toku Labe.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 123 
navrhovatele V. B., Čelákovice, 
kterým navrhl změnu využití pozemku 
p.č. 1692/222 v k.ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice z původního využití pro 
zahrádky a zahrádkářské kolonie na 
využití pro rekreaci

5/2015/2.1.11 24.6.2015

116 124 S 162/87 150 OP – orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny

Bydlení Oplocení pozemku a 
sjednocení funkčního 
využití s pozemkem 
parc. č.162/39

Doporučuje se!
Navrhovaný záměr je možný abude 
prověřen vrámci projednávání 
územního plánu. Jedná se o sloučení 
dvou funkčních využití do jediného pro 
bydlení.

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 124 
navrhovatelů Ing. Z. V. a doc. PhDr. J. 
V., Ph.D., Čelákovice, kterým navrhli 
změnu využití pozemku p.č. 162/87 v 
k.ú. Sedlčánky, obec Čelákovice z 
původního využití pro ornou půdu a 
plochy pro pěstování zeleniny na 
využití pro bydlení

5/2015/2.1.12 24.6.2015

117 125 Č 3237/1 
3239/1 
3237/2 
3237/3 
3239/2

1373 10114
76
125
163

VOP – řeky, potoky, 
rybníky
OP – orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny
ZN – přírodní nelesní 
porosty
IZ – izolační zeleň

Bydlení Pozemky navazují na 
stávající obytnou 
zástavbu

Nedoporučuje se!
Část pozemku sice sousedí nebo je v 
blízkosti se zastavěným územím nebo 
zastavitelnou plochou, ale další 
rozšiřování zástavby mezi městskými 
částmi Čelákovice a Sedlčánky není 
vhodné. Došlo by knarušení již 
arondované hranice výstavby 
stanovenou dle současně platného 

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 125 
navrhovatele Ing. M. Š. CSc., Přerov 
nad Labem, kterým navrhl změnu 
využití pozemků p.č. 3237/1, p.č. 
3239/1, p.č. 3237/2, p.č. 3237/3 a 
3239/2 všechny v k.ú. Čelákovice, 
obec Čelákovice z původního využití z 
části pro řeky, potoky a rybníky, z 

5/2015/2.1.13 24.6.2015

územního plánu sídelního útvaru 
akzamezení prostupu volnou krajinou.

části pro ornou půdu a plochy pro 
pěstování zeleniny, z části pro 
přírodní nelesní zeleň a izolační zeleň 
na využití pro bydlení

118 126 Č 815/11 
819
818/6 
818/5 
815/16 
815/15 
815/14
st. 407 
815/21 
815/19 
815/2 
815/3 
815/22 
815/23 
815/18 
815/12

18934
6632
2689
2761
1394
1323
1902
133
1196
1264
2649
360
162
108
166
10867

OP – orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny
IZ – izolační zeleň

Kompostárná Výroba kompostu, 
který by se použil jako 
hnojivo na pozemcích, 
na kterých 
hospodaříme. 

Nedoporučuje se!
Zhlediska územního plánu se jedná o 
problémový návrh, který nebyl 
vprojednávaném zadání ÚP Čelákovic 
a jistě by vyžadoval posouzení vlivu 
na životní prostředí. Pořizovatel 
navrhuje vpřípadě toho, že je tento 
zámět pro zastupitele města 
akceptovatelný, pro pořízení 
samostatné změny územního plánu.

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 126 
navrhovatele ZEMOS – AGRO 
SEDLČÁNKY zemědělská a 
obchodní, a.s., Čelákovice, kterým 
navrhl změnu využití pozemků p.č. 
815/11, p.č. 819, p.č. 818/6, p.č. 
818/5, p.č. 815/16, p.č. 815/15, p.č. 
815/14, st. p.č. 407, p.č. 815/21, p.č. 
815/19, p.č. 815/2, p.č. 815/3, 
p.č.815/22, p.č.815/23, p.č. 815/18 a 
p.č. 815/12 všechny v k.ú. Sedlčánky, 
obec Čelákovice z původního využití z 
části pro ornou půdu a plochy pro 
pěstování zeleniny a z části pro 
izolační zeleň na využití pro výstavbu 
kompostárny

5/2015/2.1.14 24.6.2015

119 127 Z 7/1
7/2
7/3 

2465
3793
565

ZN – přírodní nelesní 
porosty 

Neměnit, nechat 
pozemky ve 
stávajícím stavu 

Nesouhlasíme se 
záměry koridorů 
silnice a železniční 
tratě. Půda vždy 
sloužila kpěstování 
zemědělských 
komodit 

Doporučuje se!
Koridory silnice a železniční tratě 
vymezené vZásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje, jejichž 
průběh má územní plán zpřesnit, do 
předmětných pozemků nezasahují. 
Funkční využití utěchto pozemků bude 
vycházet súdajů vkatastru 
nemovitostí. 

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 127 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. 
M., Praha 1, kterým navrhli ponechat 
využití pozemků p.č. 7/1, p.č. 7/2 a 
p.č. 7/3, všechny v k.ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice se 
stejným využitím, tedy s využitím pro 
přírodní nelesní porosty

5/2015/2.1.15 24.6.2015
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

120 128 Z 30/1
30/6 

53918
543

VN – komerce, 
nerušící výroby 
asklady 

Neměnit, nechat 
pozemky ve 
stávajícím stavu 

Nesouhlasíme se 
záměry koridorů 
silnice a železniční 
tratě. Půda vždy 
sloužila kpěstování 
zemědělských 
komodit 

Nedoporučuje se!
Rozsah koridoru železniční tratě 
vymezený vZásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje, jehož 
průběh má územní plán zpřesnit, bude 
řešen vnávrhu územního plánu. Vjaké 
šířce bude tento koridor zasahovat do 
předmětných pozemků, se ukáže až 
po projednání tohoto návrhu 
sdotčenými orgány a krajským 
úřadem. Vtéto fázi pořizování a 
pracích na územním plánu by bylo 
předčasné rozhodovat o tomto území. 

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 128 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. 
M., Praha 1, kterým navrhli ponechat 
využití pozemků p.č. 30/1 a p.č. 30/6, 
oba v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec 
Čelákovice se stejným využitím, tedy 
s využitím pro komerci, nerušící 
výrobu a sklady

5/2015/2.1.16 24.6.2015

121 129 Z 59/2
65/1 

645
23782

OP – orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny
IZ – izolační zeleň 

Neměnit, nechat 
pozemky ve 
stávajícím stavu 

Nesouhlasíme se 
záměry koridorů 
silnice a železniční 
tratě. Půda vždy 
sloužila kpěstování 
zemědělských 
komodit 

Nedoporučuje se!
Rozsah koridoru silnice vymezený 
vZásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje, jehož průběh má 
územní plán zpřesnit, bude řešen 
vnávrhu územního plánu. Vjaké šířce 
bude tento koridor zasahovat do 
předmětných pozemků, se ukáže až 
po projednání tohoto návrhu 
sdotčenými orgány a krajským 
úřadem. Vtéto fázi pořizování a 
pracích na územním plánu by bylo 

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 129 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. 
M., Praha 1, kterým navrhli ponechat 
využití pozemků p.č. 59/2 a p.č. 65/1, 
oba v k.ú. Záluží u Čelákovic, obec 
Čelákovice se stejným využitím, tedy 
s využitím z části pro ornou půdu, 
plochy pro pěstování zeleniny a z 
části pro izolační zeleň

5/2015/2.1.17 24.6.2015

předčasné rozhodovat o tomto území. 

122 130 Z 67/1
69
76 

LR – lesní porosty Neměnit, nechat 
pozemky ve 
stávajícím stavu 

Nesouhlasíme se 
záměry koridorů 
silnice a železniční 
tratě. Půda vždy 
sloužila kpěstování 
zemědělských 
komodit 

Nedoporučuje se!
Rozsah koridoru silnice vymezený 
vZásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje, jehož průběh má 
územní plán zpřesnit, bude řešen 
vnávrhu územního plánu. Vjaké šířce 
bude tento koridor zasahovat do 
předmětných pozemků, se ukáže až 
po projednání tohoto návrhu 
sdotčenými orgány a krajským 
úřadem. Vtéto fázi pořizování a 
pracích na územním plánu by bylo 
předčasné rozhodovat o tomto území. 

Nevyhovuje se! nevyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 130 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. 
M., Praha 1, kterým navrhli ponechat 
využití pozemků p.č. 67/1, p.č. 69 a 
p.č. 76, všechny v k.ú. Záluží u 
Čelákovic, obec Čelákovice se 
stejným využitím, tedy s využitím pro 
lesní porosty

5/2015/2.1.18 24.6.2015

123 131 Z 73/1
73/3
73/4
267 

112688
4076
1335
68 

OP – orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny
IZ – izolační zeleň 
komunikace 

Neměnit, nechat 
pozemky ve 
stávajícím stavu 

Nesouhlasíme se 
záměry koridorů 
silnice a železniční 
tratě. Půda vždy 
sloužila kpěstování 
zemědělských 
komodit 

Nedoporučuje se!
Rozsah koridoru silnice vymezený 
vZásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje, jehož průběh má 
územní plán zpřesnit, bude řešen 
vnávrhu územního plánu. Vjaké šířce 
bude tento koridor zasahovat do 
předmětných pozemků, se ukáže až 
po projednání tohoto návrhu 
sdotčenými orgány a krajským 
úřadem. Vtéto fázi pořizování a 
pracích na územním plánu by bylo 
předčasné rozhodovat o tomto území. 

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

5/2015/2.1.19 24.6.2015
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Výměra

 v m2

2 20/2013/6.2.1 24.4.2013

ZE DNEUSNESENÍ Č.

ZM rozhodlo na základě posouzení 
a stanoviska pořizovatele v 

souladu s § 46 odst. 3 stavebního 
zákona a v souladu s koncepcí 

rozvoje města, že:

Nevyhovuje se!Nedoporučuje se! Plocha leží v Přirozený rozvoj nevyhovuje návrhu na pořízení 1 OP - orná půda, plochy 627287 BydleníS

NÁVRH ROZHODNUTÍ ZM
Č. 

pro 
ZM

k.ú. Pozemek 
p.č.

Navrhované využití 
plochy Důvody Stanovisko pořizovateleSoučasné využití 

plochy dle ÚPnSÚ

č.e. 
žádo
sti

124 132 Z 75/8 15581 LR – lesní porosty
OP – orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny
IZ – izolační zeleň 

Neměnit, nechat 
pozemky ve 
stávajícím stavu 

Nesouhlasíme se 
záměry koridorů 
silnice a železniční 
tratě. Půda vždy 
sloužila kpěstování 
zemědělských 
komodit 

Doporučuje se!
Koridory silnice a železniční tratě 
vymezené vZásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje, jejichž 
průběh má územní plán zpřesnit, do 
předmětného pozemků nezasahují. 
Funkční využití utěchto pozemků bude 
vycházet súdajů vkatastru 
nemovitostí. 

Vyhovuje se! vyhovuje návrhu na pořízení 
Územního plánu Čelákovic č. 132 
navrhovatelů R. Z., Poděbrady a R. 
M., Praha 1, kterým navrhli ponechat 
využití pozemku p.č. 75/8 v k.ú. Záluží 
u Čelákovic, obec Čelákovice se 
stejným využitím, tedy s využitím z 
části pro lesní porosty, z části pro 
ornou půdu, plochy pro pěstování 
zeleniny a z části pro izolační zeleň

5/2015/2.1.20 24.6.2015

125 133 Z 102
120/8

231
9636

OP – orná půda, 
plochy pro pěstování 
zeleniny
IZ – izolační zeleň

Neměnit, nechat 
pozemky ve 
stávajícím stavu

Nesouhlasíme se 
záměry koridorů 
silnice a železniční 
tratě. Půda vždy 
sloužila kpěstování 
zemědělských 
komodit

Doporučuje se!
Koridory silnice a železniční tratě 
vymezené vZásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje, jejichž 
průběh má územní plán zpřesnit, do 
předmětných pozemků nezasahují. 
Funkční využití utěchto pozemků bude 
vycházet súdajů vkatastru 
nemovitostí.

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

5/2015/2.1.21 24.6.2015

Č – katastrální území Čelákovice
Z – katastrální území Záluží u Čelákovic
S – katastrální území Sedlčánky
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