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ZÁPIS č. 24  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 19. 1. 2022 od 19.00 hodin 

 

 

Přítomni: 15 členů ZM, dle prezenční listiny 

 

Omluveni:  Ing. arch. Kamila Douděrová, Milena Přívozníková, Michal Fokt, PhDr. Zdeňka Tichá,  

Jana Vondráčková, Jiří Hanzl  

Nepřítomen:  

 

Zasedání se uskutečnilo od 19.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 

Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 

ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 15 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  

 

V důsledku rezignace pana Bc. Ondřeje Holzmana na funkci člena Zastupitelstva města Čelákovice došlo 
k uvolnění mandátu v zastupitelstvu. Dle pořadí z kandidátní listiny téže volební strany nastoupil pan Ondřej 
Bouška a na dnešním ZM složil slib, který potvrdil svým podpisem. 
 
Složení slibu 
Pan Ondřej Bouška byl vyzván ke složení slibu. 
Starosta města Čelákovice přečetl znění slibu:  
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, 
v zájmu města a jeho občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České republiky. 
Složení slibu bylo provedeno tím způsobem, že po jeho přečtení pan Ondřej Bouška předstoupil  
k mikrofonu a pronesl slovo „Slibuji“. Složení slibu potvrdil svým podpisem na připravené listině. 
 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Aleše Kužílka a PhDr. Zdeňku Tichou.  

Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvené PhDr. Zdeňky Tiché, navrhl starosta Jarmilu Volfovou. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Aleše Kužílka a Jarmilu Volfovou. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Lucie Chrůmová, Martin Spilka, Ing. arch. Marek Tichý.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Lucie Chrůmová, Martin Spilka, Ing. arch. Marek Tichý. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se: pí Chrůmová, p. Spilka, Ing. arch. Tichý - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení.   
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Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají návrh na doplnění nebo změnu předloženého programu  

na dnešní zasedání ZM. 

Návrhy nebyly podány. 

 

Návrh usnesení: 

1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

 

Program: 
 

Slib zastupitele 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení  
2. Situace ve městě v období pandemie Covid-19 

2.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovice  
2.2 Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti KŠMČ v období 26.11. – 25.12.2021 

3. Finanční záležitosti 
3.1 Rozpočet 2022 – rozpočtové opatření – změna č. 2 

4. Majetkoprávní záležitosti 
4.1 Prodej bytů v Milovicích  
4.2 Odstoupení od smlouvy SML/2020/448 

5.   Územní plán 
5.1 Změna č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice – parkoviště u žel. zastávky Čelákovice Jiřina  
a napojení obchvatu města 
5.2 Změna č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice – Dům pro seniory 

      5.3 Změna č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice – Průmyslový areál Kovohutě 
6.   Výbory 
      6.1 Kontrolní výbor – volba předsedy 
 

 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 

Kontrola zápisu 

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 23 ze dne 8. 12. 2021. 

Žádná připomínka nebyla vznesena. 

 

Návrh usnesení: 

1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 23 ze dne 8. 12. 2021. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Plnění usnesení  

Tajemník předložil plnění usnesení a vyzval přítomné zastupitele k dotazům či připomínkám 

k předloženému plnění usnesení. 

Dotazy ani připomínky nebyly podány. 

 

Návrh usnesení:  

1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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2 SITUACE VE MĚSTĚ V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19 

 
2.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 v období  
od 6. prosince 2021 do 25. prosince 2021 
Vláda České republiky usnesením ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 vyhlásila nouzový stav na celém 
území České republiky od 26. listopadu 2021 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení obyvatel 
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční 
onemocnění COVID-19. Nouzový stav skončil dnem 25. prosince 2021 23.59 hod., neboť vláda České 
republiky nepožádala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o jeho prodloužení.  I nadále je 
na celém území České republiky vyhlášen stav pandemické pohotovosti v souladu s § 1 odst. 3 zákona  
č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých 
souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon), přičemž účinnost tohoto zákona je zatím stanovena  
do 28. února 2022. 
 
Ve sledovaném období se uskutečnilo 1 jednání Krizového štábu města Čelákovice (KŠMČ), a to dne  
26. prosince 2021. 
 
Výstupy z jednání KŠMČ byly zveřejňovány na webových stránkách www.celakovice.cz, informační desce 
města, úřední desce Městského úřadu, na facebooku Město Čelákovice a rozesílány prostřednictvím 
aplikace Mobilní rozhlas. Vybrané informace byly publikovány ve Zpravodaji města Čelákovice. 
 
Situací ve městě a provozem organizací města se na svých schůzích zabývala průběžně Rada města 
Čelákovice (30. listopadu, 14. prosince, 28. prosince 2021). Po každém projednání byl podkladový materiál 
a usnesení KŠMČ zasíláno na vědomí všem zastupitelům města. 
 
Starosta města ustavil osmičlenný KŠMČ dne 25. listopadu 2021 a tím aktivoval krizové řízení města, které 
bylo ukončeno dnem 25. prosince 2021. 
 
Vývoj počtu osob nakažených onemocněním COVID-19 na území města Čelákovice je uveden níže: 

a) 25. listopadu 2021: 328 (incidence na 100 tis. obyv. 2.672,5), 
b) 30. listopadu 2021: 361 (incidence na 100 tis. obyv. 2.941,4), 
c) 2. prosince 2021: 371 (incidence na 100 tis. obyv. 3.022,9), 
d) 9. prosince 2021: 294 (incidence na 100 tis. obyv. 2.395,5), 
e) 15. prosince 2021: 223 (incidence na 100 tis. obyv. 1.817,0), 
f) 19. prosince 2021: 86 (incidence na 100 tis. obyv. 700,7). 

 
Od začátku pandemie COVID-19, tj. od března 2020, dosáhl podíl počtu nakažených osob na území města 
Čelákovic 20,49 %. V ostatních městech jsou údaje podobné – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
21,48 %, Lysá nad Labem 22,68 % a Český Brod 23,89 %. V rozptylu 20–30 % je 3.058 obcí (celostátní 
podíl 48,9 %), v rozptylu 10–20 % je 2.943 obcí (celostátní podíl 47,1 %).  
 
Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dosahovala ke dni 
26. prosince 2021 incidence při přepočtu na 100 tis. obyv. 1.629,56 osob nakažených onemocněním 
COVID-19. Nárůst počtu osob nakažených se očekává na počátku roku 2022 především v souvislosti 
s šířením varianty omikron. 
 

 
Zdroj: ÚZIS, 2021. 
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Pro všechny subjekty platí i nadále povinnost dodržovat všechna platná krizová opatření vlády České 
republiky (v době trvání nouzového stavu, pokud by byl případně vyhlášen) a mimořádná a ochranná 
opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci stále trvajícího stavu pandemické pohotovosti. 
 
Míst I – jak již bylo zmíněno, krizové řízení města bylo ukončeno 25. 12. 2021. Od té doby došlo k poklesu 
nakažených osob, nicméně od druhé poloviny ledna se očekávalo zhoršování epidemiologické situace 
v souvislosti s šířením varianty omikron, což se také potvrdilo. K rychlému zhoršování situace dochází 
především od pondělí tohoto týdne, kdy vidíme rostoucí počet tříd jak v MŠ, tak i v ZŠ, které mají nařízená 
karanténní opatření.  
Alespoň dobrou zprávou je, že nedochází k zahlcování nemocnic tak, jako tomu bylo v předchozích vlnách 
spojených s infekčním onemocněním COVID-19. 
 
Návrh usnesení: 
2.1.1 ZM bere na vědomí informaci o vyhlášeném nouzovém stavu na území České republiky  
od 26. 11. 2021 00.00 hod. na dobu 30 dnů do 25. 12. 2021 23.59 hod.  
 
2.1.2 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 27/2021 dne 14. 12. 2021. 
 
2.1.3 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií COVID-19 
s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 28/2021 dne 28. 12. 2021. 
 
2.1.4 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií COVID-19 
usnesení Krizového štábu města Čelákovice ze dne 26. 12. 2021 č. 2. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

2.2 Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovice v období  
od 26. listopadu 2021 do 25. prosince 2021 
Krizový štáb města Čelákovice (dále také „KŠMČ“) uložil svým usnesením ze dne 26. 12. 2021 č. 2/2021/3 
předsedovi a místopředsedovi KŠMČ zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu 
města Čelákovice v období od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021. 
 
Krizové řízení města Čelákovice bylo aktivováno v období od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021, po dobu trvání 
nouzového stavu vyhlášeného na dobu 30 dnů na celém území České republiky v souvislosti s šířením 
infekčního onemocnění COVID-19. KŠMČ jednal výhradně distančně bez osobní účasti členů KŠMČ. 
Stálými členy KŠMČ byli starosta Ing. Josef Pátek, místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD.,  
místostarosta II Ing. Miroslav Opa, Ph.D., vedoucí odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice  
Bc. Martin Chramosta, velitel Městské policie Čelákovice Bc. Marek Drobný, zástupce velitele Městské 
policie Čelákovice Denis Hýbl a velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice Jiří Hanzl. 
 
KŠMČ přijímal opatření k ochraně obyvatel města formou usnesení na svých jednáních (celkem 2), která 
se uskutečnila ve dnech 25. 11. a 26. 12. 2021. Ta byla průběžně projednávána jak Radou města (30. 11., 
14. 12., 28. 12. 2021), tak následně Zastupitelstvem města (8. 12. 2021, 19. 1. 2022). Celkem byla přijata 
2 usnesení KŠMČ (č. 01/2021 a č. 02/2021).  
Usnesení KŠMČ byla publikována na webových stránkách města Čelákovice www.celakovice.cz,  
na oficiálním profilu města Čelákovice na facebooku, rozesílána prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, 
zveřejňována na úřední desce města Čelákovice a publikována ve vydání Zpravodaje města Čelákovice 
(č. 12/2021). Nouzový stav na celém území České republiky trval od 26. 11. 2021 do 25. 12. 2021, stav 
pandemické pohotovosti dle tzv. pandemického zákona trvá nadále, nejméně však do 28. 2. 2022. Město 
Čelákovice postupovalo v souladu s Plánem krizové připravenosti města Čelákovice.  
 
V návaznosti na dopad pandemie COVID-19 na život občanů, živnostníků a činnost podnikatelských 
subjektů bylo přijato opatření v rámci projektu „ČELÁKOVICE Anti-COVID 2020 a 2021 II, III, IV  
a V“ zmírňující tyto negativní ekonomicko-společenské dopady. Jedná se o umožnění bezplatné inzerce 
pro místní živnostníky a podnikatele ve vydáních Zpravodaje města Čelákovice č. 1, 2 a 3/2022. Toto 
opatření bylo schváleno Radou města, v plném rozsahu se s ním ztotožnilo Zastupitelstvo města a bylo 
postupně realizováno.  
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Poděkování si zaslouží všichni, kteří dodržovali a respektovali platná opatření a poskytovali pomoc  
a součinnost městu Čelákovice při zvládání pandemie COVID-19. 
 
Starosta – poděkoval všem členům krizového štábu a dále ředitelům příspěvkových organizací (především 
ve školském odvětví), za jejich práci a ochotu být neustále k dispozici. Taktéž poděkoval všem, kteří  
se jakkoliv podíleli na tom, aby dopad pandemické situace na občany byl minimální.  
 
Míst I – hodnotil negativní dopady současné situace na život v našem městě s ohledem na platná 
restriktivní opatření. V samosprávních kolektivních orgánech řešíme společenské a ekonomické dopady 
v mnohých oblastech. Především vnímáme nízký zájem o kulturní a sportovní vyžití. Taktéž řešíme dopady 
v oblasti pečovatelské služby, ve školách a školských zařízeních.  
Uvidíme, jak se celá situace bude nadále vyvíjet. Podle toho budeme jako samospráva ke krizovému řízení 
přistupovat. 
 
Návrh usnesení: 
2.2.1 ZM schvaluje v rámci krizového řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií COVID-19 
Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovice v období od 26. 11. 2021  
do 25. 12. 2021. 
 
2.2.2 ZM bere na vědomí stav plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovice ze dne 25. 11. 2021  
č. 01/2021 a 26. 12. 2021 č. 02/2021. 
 
2.2.3 ZM považuje činnost Krizového štábu města Čelákovice v souvislosti s pandemií COVID-19  
za ukončenou a řádně vyhodnocenou. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

3 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

3.1 Rozpočet 2022 – rozpočtové opatření – změna č. 2 
Příjmy rozpočtu 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – hodnota par. se navyšuje o 789 tis. Kč na hodnotu  
29.250 tis. Kč, nájemné z VaK na základné schválených cen vodného a stočného na rok 2022 - RM  
č. 27/2021/2.1. 
 
Financování 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (8115) - hodnota pol. se navyšuje  
o 54.270,92719 tis. Kč na hodnotu 274.370,92719 tis. Kč – skutečný zůstatek peněz na účtech  
k 31. 12. 2021. Výsledná hodnota je daná především příjmy z prodeje bytů v Milovicích.   
 
Výdaje rozpočtu 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se navyšuje o 500 tis. Kč – lávka Bratří 
Čapků – Bratří Petišků. 
Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se navyšuje o 333 tis. Kč, z toho 33 tis. Kč jsou výdaje  
na elektrickou energii pro výstavbu hřiště u ZŠ J. A. Komenského a 300 tis. Kč jsou investiční výdaje  
na WC na stadionu. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) - hodnota par. se navyšuje o 33 tis. Kč – výdaje na elektrickou 
energii pro výstavbu MDDM v Kollárově ulici. 
Veřejné osvětlení (3631) - hodnota par. se navyšuje 240 tis. Kč na osvětlení v ulici SK. Neumana  
a na stadionu.  
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 54.640,42719 tis. Kč.  
Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 
 
Mgr. Bukač – rád bych se zeptal na zmiňovanou částku 33 tis. Kč za elektrickou energii jak pro výstavbu 
hřiště, tak i pro výstavbu MDDM. Jedná se o finanční částku na spotřebu energie, nebo se jedná o finance 
vyhrazené např. pro budování osvětlení? 
 
Starosta – jedná se čistě o staveništní energie, neboť elektroměry jsou registrovány na město Čelákovice. 
Tudíž spotřeba elektrické energie půjde přes město a bude následně přefakturována zhotoviteli.  
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Návrh usnesení: 
3.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – změnu 
rozpočtu města Čelákovice 2022 č. 2 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4 MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Prodej bytů v Milovicích – nedořešené prodeje 
Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu při prodeji jednotek  
ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606  
a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu jenom Pravidla). 
 
Usnesením ZM č. 20/2021/3.6.37 ze dne 23. 6. 2021 byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501,  
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, schválen prodej 
bytové jednotky č. 606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, 
pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153  
na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu 
J. J., trvale bytem 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 2.022.000,00 Kč. Pokud tento od koupě odstoupí, 
byl schválen prodej téže jednotky P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši  
1.961.555,00 Kč. Pokud odstoupí i tento, schválilo zastupitelstvo prodej žadatelce paní T. K., trvale bytem 
289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.100,00 Kč. 
J. J. od koupě bytu odstoupil. Zároveň o koupi bytu projevil zájem stávající nájemník J. H., ovšem za cenu 
1.774.000,00 Kč, tedy cenu odhadní. Pravděpodobně omylem následně bylo komunikováno již jen 
s nájemníkem včetně zveřejnění nového záměru na prodej bytu za odhadní cenu, místo toho, aby se 
v souladu s usnesením zastupitelstva jednalo s dalším ze zájemců tedy P. K. Po uzavření kupní smlouvy 
s tímto zájemcem lze následně vyzvat nájemníka k tomu, že může využít v souladu s OZ předkupního 
práva a byt koupit, ovšem již za stejnou cenu, za niž chce jednotku koupit třetí osoba. Protože s druhým, 
resp. třetím zájemcem o koupi již nebylo nijak komunikováno a zároveň minimálně v jednom případě zájem 
o koupi bytu trvá, doporučujeme přijmout usnesení, jímž se proces prodej bytu de facto vrátí k momentu 
určení kupce zastupitelstvem, po kterém následuje šestiměsíční lhůta určená k podpisu smluvní 
dokumentace. Současný nájemník bude osloven s nabídkou využití předkupního práva v souladu 
s platným Občanským zákoníkem. Pokud této využije, bude byt prodán jemu, pokud nikoli, dojde k prodeji 
schválenému zájemci. K postupu dle OZ, tedy dokumentu „silnější“ právní síly, není třeba dalšího  
či doplňujícího usnesení ZM. 
 
Usnesením ZM č. 19/2021/4.6.23 ze dne 12. 5. 2021 byla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501,  
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodloužena lhůta 
pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 501/27 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 6369/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného 
na LV 3521, stávajícímu nájemci panu M. C., trvale bytem 289 24 Milovice, do 31. srpna 2021. Nájemník 
z důvodu jednání s bankou uvedený termín k podpisu smlouvy nestihl. Nyní má již financování připravené 
včetně příslibu úvěrující banky. 
 
Usnesením ZM č. 19/2021/4.6.27 ze dne 12. 5. 2021 byla v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501,  
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodloužena lhůta 
pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 502/24 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného 
na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. C., trvale bytem 289 24 Milovice, do 31. srpna 2021. Nájemník 
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z důvodu jednání s bankou uvedený termín k podpisu smlouvy nestihl. Nyní má již financování připravené 
včetně příslibu úvěrující banky. 
 
Návrh usnesení: 
4.1.1 ZM revokuje Usnesení č. 20/2021/3.6.37 ze dne 23. 6. 2021 a schvaluje v souladu s ustanovením  
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu  
s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 
prodej bytové jednotky č. 606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV 
č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 
na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví  
panu P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.555,00 Kč. 
Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/33 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501,  
č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové 
jednotky č. 606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536,  
pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153  
na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví  
paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.100,00 Kč. 
 
4.1.2 ZM revokuje Usnesení č. 19/2021/4.6.23 ze dne 12. 5. 2021 a schvaluje v souladu s ustanovením  
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 
prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 501/27 v bytovém domě  
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6369/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci panu M. C., trvale bytem 289 24 Milovice,  
do 30. 4. 2022. 
 
4.1.3 ZM revokuje Usnesení č. 19/2021/4.6.27 ze dne 12. 5. 2021 a schvaluje v souladu s ustanovením  
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 
prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 502/24 v bytovém domě  
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci panu J. C., trvale bytem 289 24 Milovice,  
do 30. 4. 2022. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
 

4.2 Odstoupení od smlouvy SML/2020/448 - Prodej pozemků – st. p. č. 148 a části p. č. 24/3, vše 
v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice 
Zastupitelstvem města č. 16/2020/5.2 bylo dne 9. 12. 2020 schváleno uzavření a text kupní smlouvy 

SML/2020/448 mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím a společností Vše pro komín s.r.o., jako 

kupující pozemků st. p. č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha 

o výměře 318 m2, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu ve výši 667.379,00 Kč (jedná 

se o pozemek pod stavbou budovy č. p. 105 a přilehlý dvůr). 

Smlouvy byly podepsány ke dni 4. 3. 2021, kupní cena dle znění čl. III měla být zaplacena do 30 dnů  

od podpisu kupní smlouvy. Vzhledem k informacím, které kupující městu sdělil, platba měla být realizována 

po jednáních s bankou, a proto byla časová prodleva pro platbu akceptována delší. Do současné doby 

však zaplaceno nebylo.  
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Předmět prodeje: 

 

 

 vlastnictví města    pozemky pro prodej 

 

 

 
 

Návrh usnesení: 

4.2 ZM schvaluje odstoupení od smlouvy č. SML/2020/448, z důvodu porušení čl. III kupní smlouvy – 

nezaplacení kupní ceny ve výši 667.379,00 Kč za prodej pozemků st. p. č. 148 – zastavěná plocha  

o výměře 227 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha o výměře 318 m2, vše v katastrálním území Záluží u Čelákovic 

a obci Čelákovice, uzavřené na podkladě Usnesení Zastupitelstva města č. 16/2020/5.2 ze dne 9. 12. 2020. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

5 ÚZEMNÍ PLÁN 
 

5.1 Změna č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice – parkoviště u žel. zastávky Čelákovice Jiřina a napojení obchvatu 
města 
Na zasedání Zastupitelstva města č. 17/2021/5 dne 27. 1. 2021 bylo schváleno pořízení změny č. 6 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z vlastního podnětu.  
 
Důvodem pro pořízení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále také ÚPnSÚ 
Čelákovice) byla optimalizace železniční trati v souvislosti s výstavbou parkoviště a přemostění trati  
pro budoucí silniční obchvat. 

a) železniční zastávka Čelákovice – Jiřina – nutný posun podchodu pro pěší o cca 30 m, vybudování 
parkoviště a cyklověže, realizace v rámci stavby Správy železnic, s.o., Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), která je v realizaci. 

b) vrch Šibeňák – přemostění železniční trati pro silniční obchvat včetně křižovatky v souvislosti 
s přeložkou trati a zrušením železničních přejezdů, vyhrazení části opuštěného drážního tělesa pro 
komunikaci, obchvat v ZÚR obecně prospěšná stavba (D135), v rámci stavby Správy železnic, s.o., 
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), u které je vypsána veřejná 
zakázka. 

Na zasedání Zastupitelstva města č. 19/2021/6 dne 12. 5. 2021 byl schválen obsah změny č. 6 ÚPnSÚ 
Čelákovice a zastupitelstvo vzalo na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru 
životního prostředí a zemědělství.  
 
Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení úplný obsah změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice. 
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Návrh usnesení: 

5.1.1 ZM bere na vědomí: 
 1. informaci pořizovatele k dokumentům 

• záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice (dále také jen „změna č. 6“) konaného dne 2. 12. 2021, uvedený v příloze č. 3 tohoto 
usnesení; 

• vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 konaného dne 2. 12. 2021, uvedené v příloze 
č. 4 tohoto usnesení. 

 2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 
(dále jen „krajský úřad“), čj. 160464/2021/KUSK ze dne 10. 1. 2022, k posouzení návrhu změny č. 6 
podle § 55b odst. 4 a ve spojení s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 

5.1.2 ZM města ověřilo návrh změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 54 odst. 2 
ve spojení s § 55b odst. 10 stavebního zákona a konstatuje, že: 

 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 929 dne 20. 7. 2009, závaznou pro pořizování a vydávání územních plánů podle § 31 
odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 a Aktualizace č. 4, 
schválené usnesením vlády České republiky č. 618 ze dne 12. 7. 2021; 

 soulad s územním rozvojovým plánem České republiky nemohl být ověřen, protože není 
Ministerstvem pro místní rozvoj dosud vydán; 

 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. 2. 2012,  
ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. 8. 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. 9. 2018; 

 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je doloženo 
přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení; 

 při projednávání návrhu změny č. 6 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

 

5.1.3 ZM vydává změnu č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (zhotovitel společnost 
PRISVICH, s. r. o., IČ: 271 01 053, projektant Ing. arch. akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt 
ČKA 02667) postupem podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 
ve spojení s § 55b odst. 10 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy  
č. 1/2022/OOP uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 

5.1.4 ZM ukládá starostovi města: 

 1. zajistit vyhotovení Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zahrnujícího úplné znění po vydání 
změny č. 6 (dále jen „Úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 6 opatřit 
záznamem o účinnosti; 

 2. doručit změnu č. 6, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP v souladu s § 173 
odst. 1 správního řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni 
doručení změny č. 6 a Úplného znění vyznačit účinnost změny č. 6; 

 3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 6, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu, 
úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 

 4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 6 a Úplné znění a místa, kde je možné  
do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 6 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě 
dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 

 5. zpracovat registrační list změny č. 6 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti; 

 6. uložit změnu č. 6, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu města Čelákovice. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
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5.2 Změna č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice  
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. 
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Návrh usnesení: 
5.2.1 ZM 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 ZM 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 ZM 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 ZM 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. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

5.3 Změna č. 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice  
Společnosti vlastnící průmyslový areál bývalé společnosti Kovohutě Čelákovice, a.s., zplnomocnily  
Ing. arch. Josefa Zumra k činnostem souvisejícím se změnou Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
(dále také „ÚPnSÚ“). Jedná se o nemovitosti zapsané na LV 3180 a LV6267 v k.ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice s cílem přestavby průmyslového areálu bývalých Kovohutí Čelákovice, a.s. Celková výměra 
území je cca 12,4 ha a dochází k přeměně z využití VP – průmyslová výroba na SXP – smíšené obytné 
jiné – přestavba, BI – bydlení individuální, ZXP – zeleň jiné – přestavba veřejné prostranství, parky, 
rekreace a ZXN – zeleň jiné – nábřeží. Celková výměra řešeného území je cca 12,4 ha. 
 
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ve svém stanovisku ze dne  
14. 12. 2021 konstatoval následující: 
„Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad), jako 
orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) sděluje, že z hlediska zvláště chráněných 
území (přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), z hlediska zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů a z hlediska regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability 
(ÚSES) nemá k předkládané koncepci připomínky. Krajský úřad jako orgán ochran přírody příslušný podle 
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona sděluje, že v souladu s ust. § 45i zákona lze vyloučit významný 
vliv předložené koncepce, samostatně i ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi, na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě ust. § 10i odst. 2 zákona, kritérií 
uvedených v příloze č. 8 zákona a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny 
č. 8 územního plánu Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA).“ 
 
Území leží v zastavěném území města Čelákovice, jedná se o brownfieldovou plochu bývalých Kovohutí 
Čelákovice a.s. Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní 
plocha, záměrem nedojde tudíž k záborům ZPF ani PUPFL. Změnou dojde k transformaci bývalého areálu 
pro těžký průmysl na území smíšeně obytné, doplněné veřejným prostranstvím s plochami zeleně  
a přírodních prvků. Předkládanou změnou dojde k pozitivnímu vlivu na krajinný ráz a svým způsobem sníží 
potřebu rozpínání sídel do volné krajiny na území Středočeského kraje a zvýší podíl zeleně v intravilánu 
města. 
 
Etapizace přestavby území je rozdělena do čtyř etap v letech 2022–2037. 
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Dotčená oblast průmyslového areálu. Zdroj: Zumr architekti s.r.o. 
 
 
Ing. arch. Zumr – podrobně představil projekt přestavby průmyslového areálu bývalých Kovohutí 
Čelákovice, a.s. na území smíšeně obytné, doplněné veřejným prostranstvím s plochami zeleně  
a přírodních prvků. Pohovořil o etapizaci přestavby území a nastínil i pozitivní dopad na celkový život  
ve městě Čelákovice. 
 
Starosta – poděkoval zástupcům společnosti Kovohutě Čelákovice, a.s., i jeho majiteli za to, že vyslyšeli 
argumenty i zájmy města Čelákovice. Jednání byla intenzivní, tvrdá, ale vždy korektní. Jsem rád, že jsme 
se dostali až do bodu, kdy změna č. 8 územního plánu v lokalitě Kovohutě je již v procesu. Je potřeba  
si uvědomit, že jsme na začátku rozsáhlé změny, která bude pokračovat přes tři volební období. 
Nyní se budou zpracovávat veškeré podklady a budou nás čekat veřejná projednávání dané věci za účasti 
pana majitele společnosti Kovohutě Čelákovice, a.s., i pana Ing. arch. Zumra.  
Rád bych znovu zdůraznil, že celý proces změny územního plánu probíhá transparentně a veřejně, tudíž 
bude dostatečný prostor pro širokou veřejnost, pro vlastníky sousedních pozemků i pro dotčené orgány 
k uplatnění svých připomínek, stanovisek a námitek k danému projektu.  
 
Míst I – doplnil slova pana starosty. Z hlediska rozvojové priority města je velmi pozitivní, že tato lokalita se 
bude proměňovat nejméně v následujících patnácti letech, což znamená, že se nemusíme obávat 
prudkého nárůstu počtu obyvatel a tím i prudkého nárůstu počtu dětí v MŠ i ZŠ. Nebudeme tedy muset 
řešit na omezenou dobu nedostatečné kapacity těchto zařízení. 
 
Ing. arch. Tichý – podpořil zmíněný projekt. Vnímá jej jako pozitivní posun k zatraktivnění služeb města  
pro naše občany. Navrhuje diskutovat nejdříve rámcově o daných etapách a následně podrobněji, neboť 
se jedná o skutečně rozsáhlou plochu o rozloze 12,5 hektarů.  
Považuji to za velký milník a jsem rád, že u majitele společnosti Kovohutě Čelákovice, a.s., došlo 
k významnému posunu postoje v jeho názoru pro blahobyt občanů města Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
5.3.1 ZM schvaluje pořízení změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zkráceným postupem 
pořizování 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“),  
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s použitím § 55a odst. 1 a 2 stavebního zákona, na návrh navrhovatele, tj. společností  
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., IČ: 463 57 033, se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice;  
HEIM Trade SE, IČ: 269 70 805; se sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno;  
Kovohutě Real spol. s r.o., IČ: 044 10 271, se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice;  
KONSIG CZ a.s., IČ: 255 16 329, se sídlem Křižíkova 270/17, 250 88 Čelákovice, zastoupených na základě 
plné moci Ing. arch. Josefem Zumrem, podaným dne 7. 1. 2022 pod čj. MUC/00285/2022 podle § 55a odst. 
4 stavebního zákona na Městský úřad Čelákovice. Navrhovatel se zavázal k úplné úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, jehož výhradní potřebou byla vyvolána. Důvodem pořízení změny č. 8 
ÚPnSÚ Čelákovice je požadavek na změnu pravidel ve využití a uspořádání území stanovených platným 
ÚPnSÚ Čelákovice pro areál bývalých Kovohutí Čelákovice a.s., vyvolaných ukončením průmyslové výroby 
a zrušením vlečky dle uplatněného návrhu na pořízení změny č. 8, který pořizovatel, Městský úřad 
Čelákovice, podle § 46 odst. 2 a 3 stavebního zákona posoudil a doporučuje návrhu vyhovět. 
 
5.3.2 ZM schvaluje obsah změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 6 odst. 5  
písm. f) a § 55a stavebního zákona, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
5.3.3 ZM pověřuje Ing. Petra Studničku, PhD., místostarostu I města Čelákovice, k tomu, aby spolupracoval 
s pořizovatelem změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona. 
 
5.3.4 ZM bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  
a zemědělství, čj. 150182/2021/KUSK ze dne 14. 12. 2021, k navrhovanému obsahu změny č. 8 ÚPnSÚ 
Čelákovice, zajištěné navrhovatelem podle § 55a odst. 2 písm. d) a f) stavebního zákona, jako příslušných 
orgánů ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí, kterými byl vyloučen významný vliv na 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nepožaduje se zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 8 
ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 
 
5.3.5 ZM ukládá Radě města uzavření příslušných smluv k zajištění pořízení a zpracování změny č. 8 
ÚPnSÚ Čelákovice a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice po vydání jeho změny č. 8 zkráceným postupem 
pořizování podle § 55, § 55a a § 55b stavebního zákona. 
 
5.3.6 ZM ukládá starostovi města:  

1. zabezpečit zpracování návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice v souladu se schváleným obsahem 
změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice; 

2. předat dokument „Obsah změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice“ po jednom 
vyhotovení městu Čelákovice zhotoviteli návrhu změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice, společnosti 
PRISVICH, s.r.o., a projektantovi Ing. arch. Akad arch. Petru Foglarovi; 

3. podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za etapu 
„OBSAH“ změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice do evidence územně plánovací činnosti. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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6. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 

 
6.1 Kontrolní výbor – volba předsedy 
Předseda Kontrolního výboru Bc. Ondřej Holzman rezignoval k 31. 12. 2021 na post předsedy výboru.  
Starosta vyzval přítomné volební subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města Čelákovice, zda má někdo 
návrh na kandidáta do volby předsedy Kontrolního výboru. 
 
Volební subjekt ODS – nemá kandidáta 
Volební subjekt PRO Č – nemá kandidáta 
Volební subjekt ANO 2011 – nemá kandidáta 
Poté starosta vyzval i přítomné z pléna k podání návrhu – žádný nebyl podán.   
 
Jelikož nebyl navržen žádný kandidát, starosta ukončil projednávání tohoto bodu s tím, že dnes nebude 
probíhat volba předsedy Kontrolního výboru.  
 
 
 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 19. 1. 2022, ve 20.43 hod. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 19. 1. 2022 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

Aleš Kužílek 

 

 

 

Jarmila Volfová 

 

 

 

Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 

 


