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       V Čelákovicích dne 3. 12. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

místostarosta II 

 
……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 

správy majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2015 DNE 16. 12. 2015 
 
 
Ukončení pořizování 4. změny Územního plánu sídelního útvaru 
města Čelákovice (dále též ÚPnSÚ) 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zastupitelstvo města schválilo svým usnesením č. 6/2015/1.6.1 ze dne 9. 9. 2015 
pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice na výhradní návrh 
společnosti ZEMOS – AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., 
IČ 250 97 989, se sídlem Jiřinská 134, Sedlčánky, 250 88 Čelákovice, která má 
uhradit veškeré náklady na pořízení změny č. 4. Důvodem pořízení změny č. 4 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. 
Dne 22. 9. 2015 byla usnesením Rady města č. 25/2015/4.9 schválena trojstranná 
smlouva mezi společností PRISVICH, s. r. o., Davle jako zhotovitelem, společností 
ZEMOS AGRO Sedlčánky, jako navrhovatelem a městem Čelákovice jako 
objednatelem. Tato smlouva byla uzavřena dne 22. 10. 2015. 
V návaznosti na výše uvedené bylo zahájeno zpracování Změny č. 4 ÚPnSÚ. 
Zhotovitel zpracoval Návrh zadání Změny č. 4 ÚPnSÚ a jeho projednávání bylo 
zahájeno rozesláním Návrhu zadání dotčeným orgánům a okolním obcím a jeho 
zveřejněním na úřední desce města Čelákovice dne 9. 11. 2015. Do 9. 12. 2015 
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může každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a sousední obce 
pak v příslušné lhůtě mohly vyjádřit své připomínky a stanoviska. 
V průběhu pořizování nadále probíhalo intenzivní studium problematiky kompostárny. 
Problematika byla diskutována v komisi pro rozvoj města Rady města Čelákovic 
a pro podání relevantních informací byli osloveni zástupci města Blanska, kde byl 
obdobný projekt realizován. Při osobní návštěvě Blanska byli zástupci města 
Čelákovic seznámeni s kompletní problematikou realizace tohoto investičního 
záměru. S vedením města diskutovali o zkušenostech s realizací, administrací 
dotační akce a provozováním kompostárny. 
Na základě zjištěných skutečností dospěla Rada města k závěru, že pokračování 
pořizování změny č. 4 ÚPnSÚ není vhodné. Svým usnesením č. 32/2015/4.8.1 
uložila starostovi uplatnit za město připomínky k Návrhu zadání Změny č. 4 ÚPnSÚ 
Čelákovice v termínu do 4. 12. 2015 a dále svým usnesením č. 32/2015/4.8.2 
doporučila Zastupitelstvu města, aby nepokračovalo v pořízení změny č. 4 ÚPnSÚ 
Čelákovice, týkající se záměru kompostárny, a tento proces ukončilo. 
 
 
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 
Usnesení ZM č. 6/2015/1.6.1 ze dne 9. 9. 2015 – schválení pořízení změny č. 4 
ÚPnSÚ 
Usnesení RM č. 25/2015/4.9 ze dne 22. 9. 2015 – schválení trojstranné smlouvy 
Usnesení RM č. 32/2015/4.8.1 ze dne 1. 12. 2015 – podání připomínek 
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Usnesení RM č. 32/2015/4.8.2 ze dne 1. 12. 2015 – doporučení ZM ukončit 
pořizování 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
7. 
Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením  § 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 o ukončení pořízení změny č. 4 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, jejíž pořízení schválilo svým 
usnesením č. 6/2015/1.6.1 ze dne 9. 9. 2015. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Zákres rozsahu změny do mapy KN 
2. Kompostárna – vlastnická práva 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost návrhu usnesení 
odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 

 
 


