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       V Čelákovicích dne 24. 8. 2015 
 

 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Martin Chramosta, vedoucí OORG 
 
 

 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 6/2015 DNE 9. 9. 2015 
 
 

MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ 
 

Změna názvu části ulice Spojovací na Tovární 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Z důvodu navigace a orientace pro nákladní dopravu je potřeba změnit název části 
ulice Spojovací na ulici Tovární. Změna názvu části ulice usnadní orientaci řidičů dle 
GPS a je doporučena architektem, který je zpracovatelem dokumentu Zónování 
nákladní dopravy – západní část města Čelákovice. 
 
Stávající stav: 
Ulice Tovární vede od křižovatky s ulicí Stankovského po křižovatku s ulicí Prokopa 
Holého, viz příloha č. 1. 
Ulice Spojovací vede od křižovatky s ulicí Rumunská po křižovatku ulic Tovární 
a Prokopa Holého, viz příloha č. 1. 
 

Budoucí stav: 
Ulice Tovární vede od křižovatky s ulicí Stankovského po křižovatku ulic Sokolovská 
a Spojovací, viz příloha č. 2. 
Ulice Spojovací vede od křižovatky s ulicí Rumunská po křižovatku ulic Sokolovská 
a Tovární, viz příloha č. 2. 
 
Na základě této změny názvu části ulice bude jednoznačně směrována nákladní 
a kamionová doprava k objektům v ulici Tovární ze silnice II/245. V rámci projektu 
dojde postupně i k úpravě dopravního značení a změně vedení hlavních a vedlejších 
ulic. 
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Vzhledem k tomu, že v této části ulice nejsou evidováni žádní občané s trvalým 
pobytem ani sídla žádných podnikatelských subjektů, nebude mít tato změna vliv 
na výměnu občanských průkazů a dalších dokladů. 
Zároveň dojde k jednoznačnému označení uličních čar jak v Základních registrech – 
Informačním systému územní identifikace (ISÚI), tak interních informačních 
systémech. Z tohoto důvodu je stanovena účinnost změny názvu ulice k 1. 10. 2015, 
kdy dojde v Čelákovicích rovněž ke změně názvu u 10 duplicitních názvů ulic 
a zároveň se změní vedení vybraných uličních čar, které se dotkne 23 objektů 
na území města. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE 
 
Zpracovatel doporučuje schválit uvedené usnesení. Změna názvu ulice byla 
projednána s referátem dopravy odboru správy majetku a investic Městského úřadu 
Čelákovice. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Žádný 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
č. 2.  

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 
a § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, změnu názvu ulice od křižovatky ulic 
Tovární a Prokopa Holého po křižovatku ulic Spojovací a Sokolovská, 
z názvu Spojovací na Tovární, s účinností od 1. 10. 2015.    

 
 
 
PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 – mapa stávajícího stavu uličních čar 
Příloha č. 2 – mapa plánovaného stavu uličních čar 
 
 

 

 
Podkladový materiál revidoval 

 
……………………………………………… 

Martin Chramosta, vedoucí OORG 
 


