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       V Čelákovicích dne 25. 8. 2015 

 

 

 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 

 

……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 

……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová, referent odboru 

správy majetku a investic 

 

 

 

MATERIÁL Č. 1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  

Č. 6/2015 DNE 9. 9. 2015 

 

 

Pořízení 4. změny Územního plánu sídelního útvaru města 

Čelákovice (dále též ÚPnSÚ) 

 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Město Čelákovice má platný územní plán sídelního útvaru schválený usnesením 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994, jehož závazná část byla 
vydána obecně závaznou vyhláškou města Čelákovic. Tento je změněn změnou č. 1 
schválenou usnesením Zastupitelstva města Čelákovic č. 14/2004 ze dne 
15. 12. 2004, jejíž závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou. Dále byl 
změněn změnou č. 2, schválenou usnesením Zastupitelstva města č. 16/2009/5.4. 
ze dne 15. 4. 2009, která byla vydána opatřením obecné povahy, jež nabylo 
účinnosti dne 3. 6. 2009. Dne 8. 10. 2009 nabylo účinnosti opatření obecné povahy - 
Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice byla schválena usnesením 
Zastupitelstva města Čelákovic č. 18/2009/7.4. ze dne 16. 9. 2009. 
V současné době je zpracováván nový Územní plán Čelákovic, jehož zadání 
schválilo Zastupitelstvo města svým usnesením č. 5/2015/2.2 ze dne 24. 6. 2015. 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 5/2015/2.2.14 ze dne 24. 6. 2015 
nevyhovělo, na základě doporučení pořizovatele ÚP, návrhu na pořízení změny ÚP 
pod č. 126. Ve svém stanovisku doporučil výkonný pořizovatel projednat tento návrh 
jako samostatnou změnu stávajícího Územního plánu sídelního útvaru města 
Čelákovice. 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Určený zastupitel, Ing. Petr Studnička, proto vyvolal jednání se společností ZEMOS – 
AGRO Sedlčánky, na kterém byly navrhovateli sděleny podmínky pro pořízení této 
změny ÚPnSÚ a diskutován případný postup projednání. V návaznosti na jednání 
bylo dohodnuto, že Změna ÚPnSÚ bude „zpracována na klíč“ – bude uzavřena 
trojstranná smlouva mezi navrhovatelem, zpracovatelem, společností PRISVICH, 
s.r.o., který pro navrhovatele zajistí, jak činnost výkonného pořizovatele, tak činnost 
zpracovatele – architekta urbanisty a městem Čelákovice jako pořizovatelem změny 
ÚPnSÚ. Pořizovatel předložil cenovou nabídku, se kterou navrhovatel souhlasil, viz 
příloha č. 2 tohoto podkladového materiálu. 
Výše zmiňovaná trojstranná smlouva bude předmětem dalšího jednání a bude 
předložena ke schválení na některé z dalších schůzí Rady města. 
 
 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

 

Bez doporučení zpracovatele. 

 

VZTAH K ROZPOČTU 

 

Bez přímého vztahu k rozpočtu. 

 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

 

Usnesení ZM č. 22/94 ze dne 19. 9. 1994 – ÚPnSÚ 

Usnesení ZM č. 14/2004 ze dne 15. 12. 2004 – 1. změna ÚPnSÚ 

Usnesení ZM č. 16/2009/5.4. ze dne 15. 4. 2009 – 2. změna ÚPnSÚ 

Usnesení ZM č. 18/2009/7.4. ze dne 16. 9. 2009 – 3. změna ÚPnSÚ 

Usnesení ZM č. 5/2015/2.1.14 ze dne 24. 6. 2015 – ZM nevyhovělo návrhu 

na pořízení změny navrhovatele ZEMOS AGRO Sedlčánky 

 

NÁVRH USNESENÍ 

 

1.1 

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního 

útvaru Čelákovice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) s použitím § 188 odst. 3 

stavebního zákona, na výhradní návrh společnosti ZEMOS – AGRO 

SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., IČ 250 97 989, se sídlem Jiřinská 

134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, podaným podle § 46 odst. 1 stavebního 

zákona na Městský úřad Čelákovice dne 1. dubna 2015 pod č.j. MUC/03683/15 

s doplněním dne 25. srpna 2015 pod č.j. MUC/08849/15, která uhradí veškeré 
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náklady na pořízení změny č. 4. Důvodem je změna využití území a pravidel 

uspořádání území plochy pozemků parc.č. 815/2, 815/3, 815/11, 815/12, 815/14, 

815/15, 815/16, 815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23, 818/5, 818/6, 819, st. 407 

k.ú. Sedlčánky, pro záměr kompostárny. 

 

1.2 

Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s § 47 odst. 1 a následujících zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, Ing. Petra Studničku jako určeného zastupitele 

pro pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice. 

 

PŘÍLOHY 

 

1. Návrh na pořízení Územního plánu společnosti ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY 
2. Doplnění návrhu na pořízení změny Územního plánu společnosti ZEMOS – 

AGRO SEDLČÁNKY 
3. Stanovisko pořizovatele k návrhu na pořízení změny Územního plánu společnosti 

ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY 
 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 

……………………………………………… 

- 

 

……………………………………………… 

- 

 


