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    V Čelákovicích dne 4. 1. 2022 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 

…………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD.,  

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Lenka Kalinová, referentka odboru 
správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 5.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 24/2022 DNE 19. 1. 2022 
 
 
ZMĚNA Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ČELÁKOVICE  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Důvodem pro pořízení Změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
(ÚPnSÚ) z vlastního podnětu je požadavek k zajištění veřejné infrastruktury města – 
občanské vybavení „Domov pro seniory“ na pozemku p. č. 161/1 v k. ú. Čelákovice.  
 
Stávající ÚPnSÚ (změna č. 5) obsahuje zjevnou vadu, která do něj byla zanesena již 
při projednání změny č. 3. V roce 2008 zde byla plánovaná stavba polyfunkčního 
domu, který měl být umístěn na ploše parcely 161/1. Nicméně funkční plocha je v ÚP 
posunutá směrem do komunikace a umožnila tak zastavět pouze jižní polovinu výše 
zmíněného pozemku. Na severní polovině zůstala plocha izolační zeleně, která tam 
byla původně po celé ploše pozemku. 
 
Tím, že v roce 2019 byla vyhotovena studie Domova pro seniory, kde se návrh 
rozkládá na celé parcele (i na severní nezastavitelné části), je nutné pro povolení 
tohoto Domova pro seniory provést změnu územního plánu. 
 
Připravovaný nový Územní plán Čelákovic (ÚP) již tento stav narovnal a plocha 
pozemku 161/1 je v nově projednávaném ÚP vedena jako plocha občanské 
vybavenosti a je v ní veden celý pozemek 161/1. Nový ÚP nebude však 
Zastupitelstvem města projednáván dříve než v roce 2023. Změna č. 7 ÚPnSÚ je 
konzultována se společností ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., Třebechovice pod 
Orebem, která zajišťuje podklady pro přípravu Domova pro seniory. 

 

5.2 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Pro pořízení změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice je v rozpočtu 2022 vyhrazena příslušná 
částka.  
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ  
Bez souvisejících usnesení 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
Bez příloh 
 
5.2.1 
Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 7 Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zkráceným postupem 
pořizování změny územního plánu podle § 55a odst. 1 stavebního zákona, 
k zajištění veřejné infrastruktury města – občanského vybavení, Domova 
pro seniory, na pozemku parc. č. 161/1, k. ú. Čelákovice. 
 
5.2.2 
Zastupitelstvo města pověřuje Ing. Petra Studničku, PhD., místostarostu I, 
k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 7 Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona. 
 
5.2.3 
Zastupitelstvo města ukládá Radě města uzavřít příslušné smlouvy k zajištění 
pořízení a zpracování změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice a úplného znění ÚPnSÚ 
Čelákovice po vydání jeho změny č. 7 zkráceným postupem pořizování podle § 
55, § 55a a § 55b stavebního zákona. 
 
5.2.4 
Zastupitelstvo města ukládá určenému zastupiteli Ing. Petru Studničkovi, PhD., 
předložit na následujícím zasedání Zastupitelstva města Čelákovic k rozhodnutí 
obsah změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice podle § 55a stavebního zákona. 
 
PŘÍLOHY 
 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
…………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
 tajemník městského úřadu 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 

 


