
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstva města Čelákovice

 è. 1/2022/OOP 

 ZMĚNA č . 6 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice



1. Změnou č. 6 se doplňuje textová část ÚPnSÚ Čelákovice o koridor s překryvnou funkcí „DS-K 
Koridor dopravní infrastruktury – silniční (překryvná funkce)“, jak je uvedeno pod bodem 1 
„Změnou č. 6 je dotčena textová část platného ÚPnSÚ Čelákovice v kapitole: D – NÁVRH 
ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU VE FORMĚ REGULATIVŮ“, v subkapitole g) 
„Limity prosto-rového uspořádání“ textové části změny č. 6 označené jako „TEXTOVÁ ČÁST“.

2. Změnou č. 6 se mění ÚPnSÚ Čelákovice ve 2 lokalitách, a to Z6-1 a Z6-2, v rozsahu dle textové
a grafické části změny č. 6 v katastrálních území Čelákovice a Záluží u Čelákovic města Čeláko-
vice.

3. Změnou č. 6 se v lokalitách Z6-1 a Z6-2 stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným způ-
sobem využití takto

čj.:  MUC/00846/2022 V Čelákovicích dne:  20. ledna 2022
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.

tel. 241444053, mobil 606638956

Opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP


ZMĚNA Č. 6
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ČELÁKOVICE
***************************************************************
Zastupitelstvo města Čelákovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zá-
kon“), podle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územ-
ně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), ve spojení s § 55 odst. 6, § 55b odst. 10
a § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, usnesením č. 24/2022/5.1.3 ze dne 19. ledna 2022

v y d á v á
změnu č. 6 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice

ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č. 6“), jejíž územně plánovací dokumentaci
zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Fo-
glarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, kterou se mění a doplňuje závazná část územního
plánu sídelního útvaru Čelákovice, schváleného dne 1. října 1993 (dále také jen „ÚPnSÚ Čelákovi-
ce“), jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Čelákovice č. E22/94 ze
dne 19. září 1994 (dále jen „OZV č. E22/94“), ve znění změny č. 1, schválené dne 15. prosince 2004,
jejíž závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Čelákovice č. E1/2005, účinnou
dne 1. března 2005, ve znění změny č. 2, účinné dne 3. června 2009, změny č. 3, účinné dne 8. října
2009, a změny č. 5, účinné dne 10. července 2020, zejména takto:     
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a) lokalita Z6-1 jako „DPO – doprava – parkoviště“
b) lokalita Z6-2 jako „DS-K – koridor dopravní infrastruktury – silniční (překryvná funkce)“
dle výřezů č. 1 a 2 výkresu č. 2 „Hlavní výkres“ grafické části změny č. 6.

4. Lokalita Z6-1 se změnou č. 6 vymezuje jako plocha přestavby stanoveného způsobu využití (ná-
vrh).

5. Lokalita Z6-2 se změnou č. 6 vymezuje jako koridor s překryvnou funkcí nad funkčním využi-
tím dotčeného území dle ÚPnSÚ Čelákovice.

6. Změna č. 6 nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci a veřejná prostranství a nemění je-
jich vymezení dle ÚPnSÚ Čelákovice.

7. Změnou č. 6 se nemění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot,
urbanistická koncepce a koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny, jak je sta-
noveno závaznou částí ÚPnSÚ Čelákovice.

8. Změna č. 6 nestanovuje kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
9. Nedílnou součástí změny č. 6 je její textová část a výkres č. 2 HLAVNÍ VÝKRES – výřezy č. 1

a 2, měřítko 1 : 5000, grafické části změny č. 6, kterým se mění výkres č. 2 „HLAVNÍ VÝKRES“
grafické části územního plánu sídelního útvaru Čelákovice.

10. Ode dne účinnosti změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice (§ 55 odst. 7 stavebního zákona a § 173 odst. 1
správního řádu) platí nadále závazná část ÚPnSÚ Čelákovice a OZV č. E22/94, ve znění poz-
dějších změn, pokud toto opatření obecné povahy, tj. změna č. 6, nestanoví jinak.

O d ů v o d n ě n í
Odůvodnění změny č. 6 obsahuje textovou a grafickou část takto:

A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 6 zpracovaná projektan-

tem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část
změny č. 6 označená jako „2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 6 ÚPNSÚ ČELÁKOVICE“ je ne-
dílnou součástí tohoto odůvodnění.

2. Postup při pořizování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
Pořízení změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zkráceným postupem pořizo-
vání schválilo Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 17/2021/5.1 ze dne 27. ledna 2021
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona z vlastního podnětu, s použitím § 55 odst. 2
stavebního zákona, a pověřilo Ing. Petra Studničku, PhD., místostarostu I města Čelákovice, usne-
sením č. 17/2021/5.2 ze dne 27. ledna 2021, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 6
jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona (dále jen „určený zastupitel“), a sou-
časně určenému zastupiteli usnesením č. 17/2021/5.4 ze dne 27. ledna 2021 uložilo předložit na
následujícím zasedání Zastupitelstva města Čelákovice k rozhodnutí obsah změny č. 6 ÚPnSÚ
Čelákovice podle § 55a stavebního zákona.
Pořizovatelem změny č. 6 byl 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 prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. Ladislava Vicha, který má
osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664
a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Ing. Ladislav Vich je pracovníkem právnické
osoby, společnosti PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, se kterou byla uzavřena smlouva na pořízení
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a zhotovení změny č. 6. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., oprávněnou k územ-
ně plánovací činnosti, schválila usnesením č. 4/2021/4.3.1 ze dne 23. února 2021 Rada města Če-
lákovice podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
Při pořizování a vydávání změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice, která nevyžadovala zpracování vari-
ant řešení, bylo postupováno podle § 55a stavebního zákona v etapě „obsah“, po které následovala
etapa „návrh“ podle 55b stavebního zákona, tj. v režimu zkráceného postupu pořizování změny
územního plánu. Při aplikaci § 55b stavebního zákona bylo při pořizování a vydání změny č. 6
územního plánu sídelního útvaru dále postupováno obdobně podle § 53, 54 a § 55 odst. 4 až 7 sta-
vebního zákona.
Návrh obsahu změny č. 6 zpracoval pořizovatel na základě usnesení č. 17/2021/5.1 Zastupitelstva
města Čelákovice ze dne 12. května 2021 a podle § 55a odst. 3 stavebního zákona jej v příloze
dopisu Městského úřad Čelákovice, čj. 2021/009/Vj ze dne 18. dubna 2021, předložil se žádostí
o vydání stanoviska příslušným orgánům ochrany přírody a posuzování vlivů na životní
prostředí podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona, tj. Krajskému úřadu Středoče-
ského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k možnosti vyloučení významného vlivu
na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně příro-
dy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a k potřebě posouzení návrhu změny č. 6 z hlediska
vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko k navrhovanému obsahu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice vydal Krajský úřad Středo-
českého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod čj. 049009/2021/KUSK ze dne 30. dub-
na 2021, bylo při rozhodování o pořízení změny č. 6 a jejím obsahu zohledněno podle § 55a odst. 3
stavebního zákona.
Obsah změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice schválilo Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením
č. 19/2021/6.1 ze dne 12. května 2021 podle § 55a odst. 2 stavebního zákona a bylo předáno dne
10. srpna 2021 zhotoviteli, společnosti PRISVICH, s.r.o. Schválení obsahu bylo zaevidována
v registru územně plánovací činnosti na základě návrhu pořizovatele ze dne 10. srpna 2021.
Návrh změny č. 6 zhotovila v září 2021 společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektan-
tem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, na základě
schváleného obsahu podle § 55b odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu změny č. 6 podle § 55
odst. 6 stavebního zákona, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., a dne 26. října 2021 jej předala pořizova-
teli. Vyhodnocení vlivů změny č. 6 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpracování
nebylo obsahem změny č. 6 požadováno.
Pořizovatel doručil návrh změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z 09/2021
v příloze dopisu čj. 2021/135/Vi ze dne 1. listopadu 2021 podle § 55b odst. 1 stavebního zákona
dne 1. listopadu 2021 městu Čelákovice a dne 1. listopadu 2021 Krajskému úřadu Středočeské-
ho kraje, jako nadřízenému orgánu k posouzení podle § 55b odst. 4 stavebního zákona, ve stano-
vené lhůtě, a to nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání návrhu změny č. 6.
Veřejné projednání návrhu změny č. 6 ve zkráceném postupu pořizování podle § 55b odst. 2
stavebního zákona, obdobně s použitím § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s výkladem projektanta
zhotovitele, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1 stavebního
zákona na den 2. prosince 2021 od 16:00 hodin ve velké obřadní síni Městského úřadu Čelákovi-
ce, náměstí 5. května 1/11, Čelákovice. Veřejné projednání návrhu změny č. 6 územního plánu sí-
delního útvaru Čelákovice bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Čelákovice,
sousedním obcím a oprávněným investorům (§ 23a stavebního zákona) jednotlivě pořizovatelem
oznámením čj. MUC/11744/2021 ze dne 27. října 2021. Současně pořizovatel doručil návrh změ-
ny č. 6 veřejnou vyhláškou čj. MUC/11743/2021 ze dne 27. října 2021 a ode dne vyvěšení veřej-
né vyhlášky zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to ode
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dne 2. listopadu 2021 do dne 9. prosince 2021. Veřejného projednání se nezúčastnil žádný zá-
stupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žádná dotčená
osoba nebo veřejnost.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou města Ing. Petrem Studničkou,
PhD., vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstato-
val, že ve stanovené lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 9. prosince 2021,
nebyla uplatněna žádná námitka dotčené osoby (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a byly uplat-
něny 2 připomínky subjekty uvedeným v § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily
celkem 7 stanovisek podle § 55b odst. 2 stavebního zákona.
Po ukončení fáze veřejného projednání návrhu změny č. 6 byly podle § 55b odst. 4 stavebního
zákona krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu doručeny dne 13. prosince 2021 v příloze do-
pisu pořizovatele čj. 2021/157/Vi ze dne 13. prosince 2021 stanoviska, námitky a připomínky
uplatněné při veřejném projednání podle § 55b odst. 2 stavebního zákona se žádostí o vydání sta-
noviska podle § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu, vydal stanovisko čj. 160464/2021/KUSK ze dne 10. ledna 2022 se zá-
věrem, že „neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně územního plánu“.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebyly provedeny žádné úpravy návrhu
změny č. 6 a pořizovatel podal dne 4. ledna 2022 návrh na vydání změny č. 6 Zastupitelstvu
města Čelákovice podle § 54 odst. 1 a § 55b odst. 10 stavebního zákona.

3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s politikou územního rozvoje, územním
rozvojovým plánem a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a)
stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády
ČR č. 276 ze dne 15. dubna 2015, Aktualizací č. 2 a 3, schválených usneseními vlády ČR č. 629
a 630 ze dne 2. září 2019, Aktualizace č. 5, schválené usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. srpna
2020 a Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. července 2021 (dále jen
„PÚR ČR“), a soulad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 22. úno-
ra 2012, ve znění 1. aktualizace, účinné dne 26. srpna 2015, a 2. aktualizace účinné dne 4. září
2018 (dále je „ZÚR Středočeského kraje“), jako územně plánovací dokumentací vydanou Zastu-
pitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.2 „Vyhodnoce-
ní souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLE-
DISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 6.
Soulad návrhu změny č. 6 s územním rozvojovým plánem České republiky nemohl být pořizova-
telem prokázán. Územní rozvojový plán ČR není Ministerstvem pro místní rozvoj vydán.
Regulační plán není pro území města Čelákovice Středočeským krajem vydán, ZÚR Středoče-
ského kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území
bylo podmíněno vydáním regulačního plánu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění
pozdějších aktualizací, a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací.

4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s cíli a úkoly územního plánování, zejména
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky
na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území
přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.3 „Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územní-
ho plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot
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v území a požadavky na ochranu nezastavěného území“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KO-
ORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ textové
části odůvodnění návrhu změny č. 6.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s požadavky stavebního zákona a jeho
prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů
přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.4 „Vyhodnocení souladu návrhu změny s poža-
davky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů“ kapitoly 2.1 „VYHODNO-
CENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“
textové části odůvodnění návrhu změny č. 6.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů.

6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 6 s požadavky zvláštních právních předpisů
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsled-
kem řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 6 s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel s po-
užitím kapitoly 2.9 „VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁV-
NÍCH PŘEDPISŮ“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 6.
K veřejnému projednání návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice neuplatnily dotčené orgány a kraj-
ský úřad ve svých stanoviscích žádné požadavky, sousední obce neuplatnily žádné připomínky.
Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, místostarostou města Ing. Petrem Studničkou, PhD.,
vyhodnotil výsledky veřejného projednání návrhu změny č. 6 a učinil závěry, které nevyvolaly
žádnou úpravu návrhu změny č. 6 z 09/2021, a proto se stanoviskem nadřízeného orgánu podle
§ 55b odst. 4 stavebního zákona, předložil pořizovatel Zastupitelstvu města Čelákovice dne 4. ledna
2022 návrh na vydání změny č. 6 podle § 54 odst. 1 stavebního zákona za použití § 55b odst. 10
stavebního zákona.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu označeném jako „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice“, který je součástí dokladů o poři-
zování a vydání změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice.
Při pořizování návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice nebyly řešeny žádné rozpory postupem
podle § 136 odst. 6 správního řádu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 6 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovis-
ky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 6 na udržitelný rozvoj území obsahující zá-
kladní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na ži-
votní prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Při projednávání návrhu obsahu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice s orgány ochrany přírody a posu-
zování vlivů na životní prostředí podle § 55a odst. 3 stavebního zákona, Krajský úřad Středoče-
ského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán na úseku
ochrany přírody ve stanovisku čj. 049009/2021/KUSK ze dne 30. dubna 2021, uvedl podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že „…lze
vyloučit významný vliv předloženého návrhu samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí sta-
novených příslušnými vládními nařízeními ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského
kraje. Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě předmětných změnových ploch
žádné evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu
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nenacházejí [nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0214007 Káraný – Hrbáč-
kovy tůně s předměty ochrany sedmi typy evropských stanovišť a dvěma evropsky významnými
druhy, kterými jsou čolek velký (Triturus cristatus) a roháč obecný (Lucanus cervus) – je vzdáleno
vzdušnou čarou v nejbližších bodech cca 0,7 km severním směrem]. Dále také vzhledem k velikosti
a charakteru koncepce s lokálně omezeným rozsahem a nízkou intenzitou očekávaných přímých
i nepřímých vlivů vyplývajících z navrhovaného obsahu změny ÚPnSÚ na okolní prostředí, ve
vztahu k poměrům a vazbám v území a povaze příslušných předmětů ochrany, nelze dotčení žádné
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti v působnosti Krajského úřadu předpokládat.“.
K návrhu obsahu změny č. 6 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a ze-
mědělství, ve stanovisku čj. 049009/2021/KUSK ze dne 30. dubna 2021, jako příslušný dotčený
orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že „…na základě ust. § 10i odst. 2
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, kritérií uve-
dených v příloze č. 8 tohoto zákona a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení
vlivů změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA).“ a své stanovisko odůvod-
nil tím, že „Změna v lokalitě Z6-1 leží v zastavěném území města, leží v blízkosti železniční trati
a stanice Čelákovice – Jiřina. Změna v lokalitě Z6-2 leží v místě, kde dojde k drobným záborům
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a zemědělského půdního fondu ZPF ve IV. a V.
třídách ochrany. Celková výměra lokality Z6-2 je 2,6 ha, dle předložené dokumentace dojde k roz-
šíření zastavitelné plochy o 3000 m2. Navrhovaný koridor leží mimo obydlenou část města Čeláko-
vice a pravděpodobně navazuje na plánovaný obchvat města, který odkloní dopravu na komuni-
kaci II/245. Po realizaci obchvatu směrem na Mochov lze očekávat zlepšení emisní a hlukové si-
tuace ve městě Čelákovice.
Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na životní prostředí a ve-
řejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu
trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitelnost
oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona. Závažnost
a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní
prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou významná. V podkladech pro pořízení
změny nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území ne-
bo kulturním dědictvím.“.
ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebylo zpracování „vyhodnocení vlivů změny č. 6 na udr-
žitelný rozvoj území“ obsahem změny č. 6 podle § 47 odst.  3 stavebního zákona požadováno.

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) sta-
vebního zákona]
Vyhodnocení vlivů změny č. 6 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto
nezaslal stanoviska, připomínky a námitky uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 6
podle § 55b odst. 5 stavebního zákona krajskému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k ná-
vrhu koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno,
vyhodnocení vlivů změny č. 6 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.

9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona zohled-
něno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.
ZÁVĚR: Vyhodnocení vlivů změny č. 6 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. V řeše-
ném území lokalit Z6-1 a Z6-2 nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy
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v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udr-
žitelný rozvoj území.

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5 písm. e) staveb-
ního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodně-
ní návrhu změny č. 6 v kapitole 2.3 „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“.

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavi-
telných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 6 v kapitole 2.8
„VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘE-
BY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH“.

12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 Čelákovice ze září 2021
konanému dne 2. prosince 2021 a jejich odůvodnění ve zkráceném postupu pořizování.
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MUC/11743/2021 ze dne 27. října 2021, návrh změ-
ny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice ze září 2021 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu
změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice na den 2. prosince 2021 od 16:00 hodin podle § 55b odst. 2 s po-
užitím § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele,
zhotovitele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů,
krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žádná veřejnost nebo dotčené osoby. Pořizovatel ve
lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 9. prosince 2021, dle § 55b odst. 2 sta-
vebního zákona, neobdržel žádné námitky dotčených osob vymezených v § 55b odst. 2 s použi-
tím § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněných investorů a zástupců veřejnosti. Jedno podání, označené jejím podatelem jako námit-
ka oprávněného investora, bylo pořizovatel vyhodnoceno jako připomínka, a proto nebyla zahrnu-
ta pořizovatelem do salda námitek.

13. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ
Čelákovice ze září 2021 konanému dne 2. prosince 2021
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MUC/11743/2021 ze dne 27. října 2021, návrh změ-
ny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice ze září 2021 a současně oznámil konání veřejného projednání návrhu
změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice na den 2. prosince 2021 od 16:00 hodin podle § 55b odst. 2 s po-
užitím § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele,
zhotovitele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů,
krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žádná veřejnost nebo dotčené osoby. Pořizovatel ve
lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 9. prosince 2021, dle § 55b odst. 2 sta-
vebního zákona, obdržel 2 připomínky oprávněných investorů, tj. osob, jejíž práva, povinnosti
nebo zájmy mohou být návrhem změny č. 6 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu,
uvedené pod pořadovými čísly 30 a 36 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6
ÚPnSÚ Čelákovice ze září 2021.
Městský úřad Čelákovice jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připo-
mínkami zabýval a ve spolupráci určeným zastupitelem, místostarostou města Ing. Petrem Stud-
ničkou, PhD., je vyhodnotil a v souladu s § 55b odst. 10 a obdobně s použitím § 53 odst. 1 staveb-
ního zákona k nim učinil závěr, který je uveden v příloze č. 4 „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice“ usnesení č. 24/2022/5.1 Zastupi-
telstva města Čelákovice ze dne 19. ledna 2022. Vyhodnocení připomínky uplatněné k veřejné-
mu projednání konanému dne 2. prosince 2021 pod poř. č.  30 a 36 je uváděno takto:
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Podání uvozené jako „vyjádření správce po-
vodí“ byla pořizovatelem vyhodnoceno jako
„připomínky“, protože podle § 55b odst. 2
stavebního zákona nelze, vyjma stanovisek do-
tčených orgánů a nadřízeného orgánu, uplat-
ňovat jiná podání, nežli námitky a připomínky,
a o námitku se nejedná, protože podatel, op-
rávněný investor, jako dotčená osoba dle § 52
odst. 2 stavebního zákona nic nenamítá.
Připomínky vzaty na vědomí.
Připomínky správce povodí, společnosti

Návrh změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice
Předmětem změny jsou tyto plochy:
Změna využití plochy lokality Z6-1: navržen převod z funk-
ce DG (garáže) a IZ (izolační zeleň) na funkci DPO (parko-
viště) návrh.
Změna využití plochy lokality Z6-2: do územního plánu do-
plněn DS-K (koridor dopravní infrastruktury – silniční) pro
umístění silnice III. třídy obchvatu Čelákovic s překryvnou
funkcí DS-K.
Vyjádření správce povodí:
Zájmovou lokalitou Z6-2 protéká drobný vodní tok Zálužský

Povodí Labe,
státní podnik,
IČO 70890005,
odbor péče o vodní
zdroje,
Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové
(č. 36; D 8. 11. 2021;
čj. bez)  

Podání uvozené jako „námitka“ bylo pořizo-
vatelem vyhodnoceno jako „připomínka“,
protože podatel, oprávněný investor, jako do-
tčená osoba podle § 52 odst. 2 stavebního zá-
kona, k žádné z lokalit návrhu Změny č. 6 nic
nenamítá.
Připomínka vzata na vědomí.
Podání podatele bylo vyhodnoceno jako při-
pomínka, protože nebylo uplatněno k předmě-
tu návrhu Změny č. 6, tj. k lokalitám Z6-1
a Z6-2, ale k problematice nadmístních zále-
žitostí, vyplývajících z PÚR ČR, jejichž řešení
není předmětem návrhu Změny č. 6. Podání
označené dotčenou osobou jako „námitka“
nesplňuje obsahové požadavky na ní kladené
dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, protože
neobsahuje odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vy-
mezení území dotčeného námitkou, a na tuto
skutečnost byly dotčené osoby upozorněny.
Podle § 55 odst. 6 stavebního zákona se změ-
na ÚP, včetně zkráceného postupu pořizování
změny, zpracovává, projednává a vydává
v rozsahu měněných částí. Žádnou z lokalit
návrhu Změny č. 6, tj. Z6-1 a Z6-2, není do-
tčen koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-
střed – Chodov, označený v PÚR jako E14,
ani plocha pro rozšíření rozvodny Čechy-
střed, označená v PÚR jako E14 či plocha
elektrické stanice 400/110 kV Malešice včetně
koridoru pro její zapojení do přenosové sou-
stavy, označené v PÚR jako E29. Řešení sou-
ladu s PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje je
předmětem souběžně pořizovaného nového
ÚP Čelákovic. Návrh Změny č. 6 je zpracován
na základě rozhodnutí Zastupitelstva města
Čelákovice o pořízení Změny č. 6 a o jejím
obsahu z vlastního podnětu podle § 55a odst.
2 stavebního zákona. Obsah Změny č. 6 nelze
libovolně rozšiřovat. Posouzení návrhu Změ-
ny č. 6 z hledisek zajištění souladu s PÚR ČR,
územním rozvojovým plánem a ZÚR Středoče-
ského kraje je předmětem stanoviska Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje, odboru územ-
ního plánování a stavebního řádu, jako nadří-
zeného orgánu podle § 55b odst. 4 stavebního
zákona.

Námitka k návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice podle
§ 52 odst. 2 stavebního zákona
ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu
§ 24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, oprávněný
investor záměru ve smyslu § 23a stavebního zákona, budou-
cí vlastník a provozovatel stavby elektroenergetického vede-
ní 400 kV podává tímto námitku k návrhu změny č. 6
ÚPnSÚ Čelákovice.
Námitka týkající se nedostatečného vyhodnocení souladu
s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4.
Z PÚR vyplývá, že správní území města Čelákovice je do-
tčeno těmito rozvojovými záměry přenosové soustavy ČR:
– Koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Cho-

dov, označen v PÚR jako E14
– Plochy pro rozšíření rozvodny Čechy-střed, označen

v PÚR jako E14
– Plocha elektrické stanice 400/110 kV Malešice včetně

koridoru pro její zapojení do přenosové soustavy, ozna-
čeno v PÚR jako E29.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme o vyme-
zení koridorů a ploch jako veřejně prospěšné stavby, pro
které lze využít § 170 stavebního zákona. Nevymezení těch-
to koridorů a ploch považujeme za rozpor s PÚR, na zákla-
dě, kterého nelze vydat ÚPD dle § 54 stavebního zákona.

ČEPS, a.s.,
IČO 25702556,
oddělení Územní
plánování,
Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10
(č. 30; D 9. 12. 2021;
čj. MUC/13168/2021)

Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 52 odst. 2 a 3 SZ) – 30 a 36 (dle vyhodnocení VP)

úplné znění nebo významná část připomínkyúdaje o podateli*)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

PØ I P O M Í N K Y
(k návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice z 09/2021 veřejně projednaného dne 2. 12. 2021)
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Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 6 územní-

ho plánu sídelního útvaru Čelákovice z 09/2021“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání
zapsáno (čj.).

stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
PÚR = politika územního rozvoje (České republiky), ve znění aktualizací č. 1 až 5
ÚPD – územně plánovací dokumentace    ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru (Čelákovice)
Změna č. 6 – změna č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice   ZÚR = Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace

Povodí Labe, státního podniku, ke křížení lo-
kality Z6-2 se Zálužským potokem a nezhorše-
ní odtokových poměrů se uplatní v následném
územním řízení, protože v měřítku 1 : 5000
návrhu Změny č. 6 nelze s připomínkami pra-
covat.

 potok (IDVT 10185590), který je ve správě Povodí Labe,
státní podnik. Pozemky koryta vodního toku jsou ve vlast-
nictví státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní
podnik (ppč. 277/4, ppč. 43/4 a ppč. 278/1, k. ú. Záluží u
Čelákovic).
Případné křížení s vodním tokem musí být navrženo v sou-
ladu s ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drá-
hami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
Navrženou změnou využití území lokality Z6-2 nesmí dojít
ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
Stavby dotýkající se zájmů Povodí Labe, státní podnik poža-
dujeme již ve fázi zpracování záměru individuálně projednat
s naším podnikem.

Povodí Labe,
státní podnik,
IČO 70890005,
odbor péče o vodní
zdroje,
Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové
(č. 36; D 8. 11. 2021;
čj. bez)
(DOKONČENÍ)

Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 52 odst. 2 a 3 SZ) – 30 a 36 (dle vyhodnocení VP)

úplné znění nebo významná část připomínkyúdaje o podateli*)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

PØ I P O M Í N K Y
(k návrhu změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice z 09/2021 veřejně projednaného dne 2. 12. 2021)

B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice tvoří výkresy
a) OD1 Výkres širších vztahů, 1 : 20 000,
b) OD2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřezy č. 1 a 2, 1 : 5000.
které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 6.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy č. 1/2022/OOP, tj. proti změně č. 6 územního plánu sídelního útvaru Če-
lákovice, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).



Ing. Josef Pátek v. r.
starosta města

Ing. Petr Studnička, PhD. v. r.
místostarosta města I
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