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1. Důvody k pořízení změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice a vymezení řešeného 
území 

Důvodem pro pořízení Změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dá-
le také jen „ÚPnSÚ Čelákovice“) z vlastního podnětu je požadavek na změnu pravidel ve 
využití a uspořádání území stanovených a vymezených v ÚPnSÚ Čelákovice, schváleného 
dne 19. září 1994, ve znění změny č. 1, schválené dne 15. prosince 2004, změny č. 7 účinné 
dne 3. června 2009, změny č. 3 účinné dne 8. října 2009, změny č. 5 účinné dne 10. července 
2020 a změny č. 6 účinné dne 4. února 2022, za účelem zajištění územně plánovacích podmí-
nek vyvolaných přípravou investiční akce veřejné infrastruktury města – občanského vybave-
ní – Domov pro seniory, na pozemcích parc. č. 161/1 a souvisejících v katastrálním území 
Čelákovice. 

Pořizovatelem změny č. 7 je Městský úřad Čelákovice, který zajistil v souladu s § 6 
odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací 
činnosti podle § 24 stavebního zákona, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., 
IČO 27101053, jejíž pracovník, Bc. Ladislav Vich, DiS., má osvědčení Ministerstva vnitra o 
zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800062677 a splňuje kvalifikační po-
žadavky vzdělání a praxe. 

Řešené území změny č. 7 (dále jen „řešené území“) je vymezeno územím změnové 
lokality Z7-1 (cca 2500 m2), které leží v katastrální území Čelákovice, a je plošně vymezeno 
v situacích a v grafické příloze navrženého obsahu. 

 

2. Návrh obsahu změny č. 7 ÚPnSÚ 

 Lokalita Z7-1  
Stávající využití dle platného ÚPnSÚ: 
IZ – izolační zeleň 
SVO-C – smíšené obchody a služeb v bytových domech 
 
Požadované využití změnou č. 7: 
VZ – zdravotnictví a sociální služby 
Plocha pro umístění investiční akce veřejné infrastruktury města – občanského vybavení – 
Domov pro seniory. 
 

ZMĚNA Č. 7 ÚPNSÚ ČELÁKOVICE – PŘEHLED LOKALIT ZMĚN 

Označení 
lokality 

Dotčené pozem-
ky parc. č. 

v k.ú. Čelákovice 

Rozloha 
lokality 

[m2] 

Funkční využití území Rozšíření 
zastavitelné 
plochy [m2]  dle platného ÚPnSÚ navrhované změnou č. 7 

Z7-1 část 161/1 2500 IZ – izolační zeleň 
SVO-C – smíšené obchody 
a služeb v bytových domech 

VZ – zdravotnictví a sociální 
služby 

– 
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Situace vymezení změnové lokality Z7-1 z plochy SVO-C a IZ na plochu VZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny č. 7 územního plánu, 
ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky vý-
znamnou lokalitu nebo ptačí oblast) 

Řešené území, které je obsahem změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice, nezasahuje do ev-
ropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000. 

K návrhu obsahu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice vydal stanovisko Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. 032401/2022/KUSK ze 
dne 18. března 2022, orgán ochrany přírody příslušný dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), 
sděluje, že v souladu s § 45i odst. 1 zákona lze vyloučit významný vliv předložené koncepce 
samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními naříze-
ními, které spadají do kompetence Krajského úřadu. 

Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě předmětné změnové plochy 
evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu 
nenacházejí [nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0214007 Káraný – Hr-
báčkovy tůně s předměty ochrany sedmi typy evropských stanovišť a dvěma evropsky vý-
znamnými druhy čolkem velkým (Triturus cristatus) a roháčem obecným (Lucanus cervus) – 
je vzdáleno vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 1,3 km jihozápadním směrem]. Dále 
také vzhledem k velikosti a charakteru koncepce s lokálně omezeným rozsahem a nízkou in-
tenzitou očekávaných přímých i nepřímých vlivů vyplývajících z navrhovaného obsahu změ-
ny územního plánu na okolní prostředí, ve vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze 
příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení žádné evropsky významné lokality ani ptačí ob-
lasti v působnosti Krajského úřadu předpokládat. Orgán ochrany přírody proto vydal stano-
visko ve smyslu výše uvedeného výroku. 
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4. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému 
obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku 
orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změ-
ny č. 7 posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví 
podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí 

Požadavky na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice na udrži-
telný rozvoj území se nestanovují. Změnou č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice se nepředpokládá nega-
tivní vliv na udržitelný rozvoj území. 

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, pří-
slušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na život-
ní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), ve stanovisku 
čj. 032401/2022/KUSK ze dne 18. března 2022 k návrhu obsahu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelá-
kovice sděluje, že na základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., kritérií uvedených 
v příloze č. 8 zákona č. 100/2001 Sb. a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vy-
hodnocení vlivů změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA). 

Vymezení nové plochy Z7-1 nenaplňuje svým rozsahem dikci bodů uvedených v pří-
loze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění. 

Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na životní pro-
středí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpo-
dobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důle-
žitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit pod-
le zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako 
významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou vý-
znamná. V podkladech pro pořízení změny nebyly identifikovány významné střety se zvlášt-
ními přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Přeshraniční povahu vli-
vů provedení koncepce lze vyloučit. 

 

5. Grafická příloha obsahu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice 

Příloha A: Vymezení lokality změny Z7-1 na podkladě koordinačního výkresu ÚPnSÚ 
Čelákovice po změně č. 1, 2, 3, 5 a 6, bez měřítka 
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