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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
6. 4. 2022 od 18.00 hodin 

 
 

 

Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká 
života v Čelákovicích. 
 

Bc. P. – jaký je termín dokončení parkoviště u železniční zastávky Čelákovice – Jiřina a zda se bude 
stavět současně i cyklověž? 
Starosta – termín dokončení stavby parkoviště je řádově červen–červenec letošního roku. Základ 
cyklověže se bude stavět současně s parkovištěm a vlastní technologie cyklověže se bude dodávat 
během následujících 5 až 7 měsíců podle toho, jak se je podaří vyrobit. Podle poslední zprávy  
ze schůzky se Správou železnic, bude tento rok určitě dokončena.  
Bc. P. – očekává se slavnostní předání prací? 
Starosta – proběhne zakončení celé stavby na železnici. S největší pravděpodobností nestihneme 
mít prostory hotové na akci města v rámci Dne pražské integrované dopravy, ale Správa železnic, 
plánuje slavnostní oficiální otevření.  
 

Bc. P. – před parkovištěm jsou na vozovce značky zákaz vjezdu, něco se zde kope, a na dotazy 
nám dělníci řekli, že se zde dělá vodovodní přípojka pro nově vznikající ubytovnu v Kovohutích.  
Je to pravda? 
Starosta – musím se ohradit, nejedná se o ubytovnu. Jedná se o standardní byty, které budou 
prodávány do osobního vlastnictví a v rámci toho domu potom vznikne společenství vlastníků. Kopají 
se zde přípojky k bytovému domu a budou se kopat i přípojky k cyklověži. Bez toho to nejde.  
Bc. P. – proč se současně nedělá hlavní řad s Dělnickými domky? Proč se od dubna minulého roku 
v podstatě nic neděje? Minulý rok proběhl průzkum zájmu obyvatel dané lokality o zasíťování a měli 
jsme obdržet smlouvy právě na projektování přípojek se spoluúčastí města. Připadá mi nelogické 
vozovku rozkopat několikrát, pokud se tedy s námi počítá. Je smutné, že na výkop, který máme před 
našimi domky, se můžeme leda tak chodit dívat. Vodovod a kanalizaci stále nemáme  
a řešíme to tady již mnoho let.  
Starosta – kromě toho, že byla zpracována anketa ohledně přípojek, zároveň jsme nechali zpracovat 
odborný posudek případné stavby na své okolí. Prodlužuje se stavební povolení, stavebnímu úřadu 
v Brandýse nad Labem jsme dodali veškeré podklady, které jsou potřebné pro prodloužení 
stavebního povolení. Začátkem týdne jsme dostali dokument o zahájení řízení o prodloužení 
stavebního povolení. Není pravda, že se nic neděje. Běží lhůta na prodloužení stavebního povolení 
a jak už jsem několikrát slíbil, jakmile bude prodlouženo stavební řízení, vrátíme se ke smlouvám  
a budeme pokračovat dál. Toto opakuji už od podzimu minulého roku, kdy skončila platnost 
stavebního povolení.  
Bc. P. – hovořilo se o tom, že smlouvy jsme měli podepisovat na začátku tohoto roku. Jaký je tedy 
časový předpoklad? Kdy se budou ty smlouvy podepisovat a kdy se budou projektovat přípojky? 
Kdy to stavební povolení propadá, aby se to stihlo realizovat? 
Starosta – stavební povolení nepropadá, žádáme o jeho prodloužení. Tuším, že bude platné do roku 
2024, za tu dobu předpokládám, že se dají uzavřít smlouvy, dodělat projekty k přípojkám, na každou 
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přípojku získat územní souhlas včetně všech dokumentů a potom zahájit stavbu po zajištění 
financování.  
Bc. P. – počítáte s tím, že by se přípojky mohly začít projektovat během tohoto volebního období? 
Starosta – na to vám neumím odpovědět. Pokud se stavební povolení prodlouží, pak se vrátíme 
ke smlouvám. Pokud budete chtít, aby za vás projektovalo město, s tím, že městu dáte příspěvek, 
budeme muset udělat soutěž a pokud ta soutěž dopadne dobře a seženeme projektanta, začneme 
projektovat. Nebo budete chtít projektovat sami. Pokud chcete čekat s projektováním na město, 
musíme počkat na vyřízení všech kroků. 
Bc. P. – chápu, že nemusíme projektovat s městem, bylo by dobré to časově sladit. Lidé potřebují 
informace, potřebují vědět, kolik ten projekt bude stát, aby se mohli rozhodnout, zda pro ně bude 
výhodné jít do projektování s městem nebo sami. Ceny se mění. To, co platilo před rokem, nemusí 
platit tento rok. 
Starosta – souhlasím, nyní se ceny mění po měsících, týdnech. Jakmile se bude moci začít, poptáme 
projektanty, zeptáme se, kolik by projekt stál peněz a s touto cenou za vámi přijdeme. Město 
Čelákovice nechce vydělat nic navíc, vyprojektujeme to za cenu, za kterou to vysoutěžíme. 
Poskytneme Vám příspěvek. Princip bude naprosto stejný, jako v Záluží.  
 

Bc. P.– proč vznikající bytový dům a parkoviště, které ještě nejsou postaveny, mají přednost 
z hlediska přípojek oproti 27 domácnostem? 
Starosta – stavba bytového domu není stavbou města, je to soukromý developerský projekt. Stavba 
cyklověže, která potřebuje přípojky, také není stavba města, je to stavba Správy železnic  
a parkoviště žádné přípojky nepotřebuje, protože se napojuje na stávající sítě. Řeší se dešťové 
vsakování. Co se týká veřejného osvětlení, napojujeme se na stávající rozvod. Přípojku vody  
ani kanalizace nebudujeme.  
Bc. P. – počítá se v Dělnických domcích s tím, že se sítěmi je potřeba vybudovat současně veřejné 
osvětlení, povrchy a rovněž vyřešit dešťovou kanalizaci? Protože i průzkum, technická studie, 
prokázala, že povrch je poměrně nestabilní. Když prší, musíme žádat o vysypání ulice, protože se 
nedá projít, drží se tam voda, proto je nutné řešit i toto. 
Starosta – žádali jste a bylo vám vyhověno. Nasypal se tam materiál prostřednictvím Technických 
služeb. Jakmile budou hotové sítě, dá se dělat to, co je na povrchu. Jakmile budou sítě, můžeme 
dělat povrchy a odvodnění. Jestli tam bude dešťová kanalizace, nebo se bude řešit formou 
vsakovacích jímek apod., to je v tuto chvíli předčasné. Není projektová dokumentace.  
Bc. P. – kdy se tedy bude připravovat projektová dokumentace i na osvětlení, nejenom  
na zpevnění povrchu?  
Starosta – nyní nedokážeme říci kdy.  
Bc. P. – do konce roku 2024 by tedy mělo být postaveno? 
Starosta – do konce roku 2024 bude prodlouženo stavební povolení na vodu a kanalizaci. Není jisté, 
zda se do té doby zahájí stavba. Bude nové složení zastupitelstva, záleží, jaké budou priority.  
Do konce roku 2024 bude platit stavební povolení, pokud to stavební úřad v Brandýse nad Labem 
v rámci řízení prodlouží.  
Bc. P.– toto povolení je možné prodloužit ještě jednou? 
Starosta – ano, bude potřeba znovu doložit veškeré dokumenty, případně aktualizovat projektovou 
dokumentaci, pokud se změní technické normy. 
Bc. P. – pokud zasíťování Dělnických domků nebude prioritou města, tak můžeme prodlužovat 
donekonečna. Je tedy prioritou města, aby 27 domácností mělo pitnou vodu  
a kanalizaci, osvětlení a zpevněné povrchy? 
Starosta – není to o tom, zda je to priorita pro 27 domků či občanů. Dle trvalého bydliště je zde 
hlášeno 40 občanů. Město minulý rok ukončilo stavbu kanalizace a vodovodního přivaděče do Záluží 
pro 300 lidí. Snažíme se vyhovět všem. 
 

Ing. K. – srdečně blahopřeji k funkci zastupitele středočeského kraje.  
Za vlády premiéra Petra Nečase, byl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS). Díky němu 
bylo uzákoněno, že občan si může na svém pozemku porazit jakýkoliv strom. Bohužel později byl 
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tento zákon zrušen. Je možné na vyšších místech ODS přednést problém s kácením stromů?  
Je třeba znovu obnovit tento zákon, uragány na úřední povolení nepočkají. 
Starosta – stávající zákon myslí na tyto případy. Jedná se o tzv. havarijní kácení. Institut havarijního 
kácení v případě toho, že strom ohrožuje své okolí, už v zákoně je. I my jsme nuceni ho několikrát 
do roka využít. Kácení vždy oznámíme na OŽP v Brandýse nad Labem.  
 

Ing. K. – ve zpravodaji byla informace o odložení narovnání trati Čelákovice – Mstětice. Není to 
seriózní, snášíme tu stavební ruch, prach, dělníky. Je nutné, aby stavba kontinuálně pokračovala.  
Starosta – s panem místostarostou Studničkou jsme jednali s ministrem dopravy Martinem Kupkou 
a se Správou železnic.  31. 3. 2022 byla podepsána Smlouva o dílo na tuto stavbu. Během 2 měsíců 
se tato stavba rozeběhne skrývkou ornice, archeologickým průzkumem, a demolicemi z oblasti 
Cihelny. Termín dokončení je v roce 2026. 
Ing. K. – budete mít můj hlas při komunálních volbách. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Michaela Lebedová, DiS., dne 6. 4. 2022 
 


