
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstva města Čelákovice

 è. 2/2022/OOP 

 ZMĚNA č . 7 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice



1. Změnou č. 7 se mění členění textové část ÚPnSÚ Čelákovice, jak je uvedeno pod bodem 1
„Změnou č. 7 je dotčena textová část platného ÚPnSÚ Čelákovice v části: D. NÁVRH ZÁ-
VAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU VE FORMĚ REGULATIVŮ“, v subkapitole j) „Plo-
chy veřejně prospěšných staveb“ textové části změny č. 7 označené jako „TEXTOVÁ ČÁST“.

2. Změnou č. 7 se mění ÚPnSÚ Čelákovice v 1 lokalitě, a to Z7-1, v rozsahu dle textové a grafické
části změny č. 7 v katastrálním území Čelákovice města Čelákovice.

3. Změnou č. 7 se v lokalitě Z7-1 stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem vy-
užití jako „VZ – zdravotnictví a sociální služby“ dle výřezu č. 1 výkresu „HLAVNÍ VÝKRES“
grafické části změny č. 7.

čj.:  MUC/10082/2022 V Čelákovicích dne:  6. září 2022
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.

tel. 241444053, mobil 606638956

Opatření obecné povahy č. 2/2022/OOP


ZMĚNA Č. 7
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 znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti, ve znění poz-
dějších 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. 27/2022/5 ze dne 24. srpna 2022

v y d á v á
změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice

ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č. 7“), 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, je-
jíž 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,
změny č. 5, účinné dne 10. července 2020, a změny č. 6, účinné dne 22. září 2022, zejména takto: 
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4. Lokalita Z7-1 se změnou č. 7 vymezuje jako plocha přestavby stanoveného způsobu využití (ná-
vrh).

5. Změna č. 7 vymezuje lokalitu Z7-1 jako plochu veřejně prospěšné stavby s možností uplatnění před-
kupního práva PO1 „veřejná infrastruktura občanského vybavení pro sociální služby“ dle vý-
řezu č. 1 výkresu „VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB“ grafické části změny č. 7.

6. Změnou č. 7 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.

7. Změna č. 7 nestanovuje kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.
8. Nedílnou součástí změny č. 7 je její textová část a výkresy „HLAVNÍ VÝKRES – výřez č. 1,

měřítko 1 : 5000“ a „VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB – výřez č. 1, měřítko
1 : 5000“, grafické části změny č. 7, kterým se mění výkresy grafické části územního plánu sídel-
ního útvaru Čelákovice.

9. Ode dne účinnosti změny č. 7 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. 7, nestanoví jinak.

O d ů v o d n ě n í
Odůvodnění změny č. 7 obsahuje textovou a grafickou část takto:

A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 7 zpracovaná projektan-

tem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část
změny č. 7 označená jako „2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 7 ÚPnSÚ ČELÁKOVICE – TEX-
TOVÁ ČÁST“ je nedílnou součástí tohoto odůvodnění.

2. Postup při pořizování změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
Pořízení změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zkráceným postupem pořizo-
vání schválilo Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 24/2022/5.2.1 ze dne 19. ledna 2022
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. 24/2022/5.2.2 ze dne 19. ledna 2022, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny
č. 7 jako tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona (dále jen „určený zastupitel“),
a současně určenému zastupiteli usnesením č. 24/2022/5.2.4 ze dne 19. ledna 2022 uložilo pře-
dložit na následujícím zasedání Zastupitelstva města Čelákovice k rozhodnutí obsah změny č. 7
ÚPnSÚ Čelákovice podle § 55a stavebního zákona.
Pořizovatelem změny č. 7 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, resp.
Bc. Ladislava Vicha, DiS., kteří mají osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobi-
losti v územním plánování č. 800017664 a č. 800062677 a splňují kvalifikační požadavky vzdělá-
ní a praxe. Ing. Ladislav Vich a Bc. Ladislav Vich, DiS., jsou pracovníky právnické osoby, společ-
nosti PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, se kterou byla uzavřena smlouva na pořízení a zhotovení
změny č. 7. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., oprávněnou k územně plánovací
činnosti, schválila usnesením č. 5/2022/4.10.1 ze dne 22. února 2022 Rada města Čelákovice pod-
le § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
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Při pořizování a vydávání změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice, která nevyžadovala zpracování vari-
ant řešení, bylo postupováno podle § 55a stavebního zákona v etapě „obsah“, po které následova-
la 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 změ-
ny č. 7 územního plánu sídelního útvaru dále postupováno obdobně podle § 53, 54 a § 55 odst. 4
až 7 stavebního zákona.
Návrh obsahu změny č. 7 zpracoval pořizovatel na základě usnesení č. 24/2022/5.2.1 Zastupitel-
stva města Čelákovice ze dne 19. ledna 2022 a podle § 55a odst. 3 stavebního zákona jej v příloze
dopisu Městského úřad Čelákovice, čj. 2022/014/Vj ze dne 9. března 2022, 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 vli-
vu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a k potřebě posouzení návrhu změny č. 7 z hledis-
ka vlivů na životní prostředí podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostře-
dí), ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko k navrhovanému obsahu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice vydal Krajský úřad Středo-
českého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod čj. 032401/2022/KUSK ze dne 18. břez-
na 2022, bylo při rozhodování o pořízení změny č. 7 a jejím obsahu zohledněno podle § 55a odst. 3
stavebního zákona.
Obsah změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice schválilo Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením
č. 25/2022/7.1 ze dne 6. dubna 2022 podle § 55a odst. 2 stavebního zákona a bylo předáno dne
4. května 2022 zhotoviteli, společnosti PRISVICH, s.r.o. Schválení obsahu bylo zaevidována
v registru územně plánovací činnosti na základě návrhu pořizovatele ze dne 4. května 2022.
Návrh změny č. 7 zhotovila v červnu 2022 společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projek-
tantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, na zákla-
dě schváleného obsahu podle § 55b odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu změny č. 7 podle § 55
odst. 6 stavebního zákona, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., a dne 21. června 2022 jej předala pořizo-
vateli. Vyhodnocení vlivů změny č. 7 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpraco-
vání nebylo obsahem změny č. 7 požadováno.
Pořizovatel doručil návrh změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z 06/2022
v příloze dopisu čj. 2022/098/Vi ze dne 24. června 2022 podle § 55b odst. 1 stavebního zákona
dne 24. června 2022 městu Čelákovice a dne 24. června 2022 Krajskému úřadu Středočeského
kraje, jako nadřízenému orgánu k posouzení podle § 55b odst. 4 stavebního zákona, ve stanovené
lhůtě, a to nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání návrhu změny č. 7.
Veřejné projednání návrhu změny č. 7 ve zkráceném postupu pořizování podle § 55b odst. 2
stavebního zákona, obdobně s použitím § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s výkladem projektan-
ta zhotovitele, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1 stavební-
ho zákona na den 25. července 2022 od 15:00 hodin ve velké obřadní síni Městského úřadu Če-
lákovice, náměstí 5. května 1/11, Čelákovice. Veřejné projednání návrhu změny č. 7 územního
plánu sídelního útvaru Čelákovice bylo oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu
Čelákovice, sousedním obcím a oprávněným investorům (§ 23a stavebního zákona) jednotlivě po-
řizovatelem oznámením čj. MUC/07240/2022 ze dne 23. června 2022. Současně pořizovatel do-
ručil návrh změny č. 7 veřejnou vyhláškou čj. MUC/07239/2022 ze dne 23. června 2022 a ode
dne vyvěšení veřejné vyhlášky zajistil jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu
30 dnů, a to ode dne 25. června 2022 do dne 1. srpna 2022. Veřejného projednání se nezúčastnil
žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žádná
dotčená osoba nebo veřejnost.
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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 1. srpna 2022,
nebyla uplatněna žádná námitka dotčené osoby (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a byly uplat-
něny 3 podání s připomínkami subjektů uvedených v § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčené or-
gány uplatnily celkem 7 stanovisek podle § 55b odst. 2 stavebního zákona.
Po ukončení fáze veřejného projednání návrhu změny č. 7 byly podle § 55b odst. 4 stavebního
zákona krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu doručeny dne 2. srpna 2022 v příloze dopisu
pořizovatele čj. 2022/120/Vi ze dne 2. srpna 2022 stanoviska, námitky a připomínky uplatněné
při veřejném projednání podle § 55b odst. 2 stavebního zákona se žádostí o vydání stanoviska
podle § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního pláno-
vání a stavebního řádu, vydal stanovisko čj. 100294/2022/KUSK ze dne 12. srpna 2022 se závě-
rem, 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. 7 a pořizovatel podal dne 15. srpna 2022 návrh na vydání změny č. 7 Zastupitelstvu
města Čelákovice podle § 54 odst. 1 a § 55b odst. 10 stavebního zákona.

3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 7 s politikou územního rozvoje, územním
rozvojovým plánem a územně plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4 písm. a)
stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 7 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. srp-
na 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. února 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
Zastupitelstvem Středočeského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.2 „Vyhod-
nocení souladu návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumenta-
cí vydanou krajem“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 7.
Soulad návrhu změny č. 7 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. 7 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. 7 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. 7 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
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. 7.
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ZÁVĚR: Návrh změny č. 7 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.
5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 7 s požadavky stavebního zákona a jeho

prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 7 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. 7.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 7 je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích práv-
ních předpisů.

6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 7 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. 7 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. 7.
K veřejnému projednání návrhu změny č. 7 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. 7 a učinil závěry, které nevyvolaly žád-
nou úpravu návrhu změny č. 7 z 06/2022, a proto se stanoviskem nadřízeného orgánu podle
§ 55b odst. 4 stavebního zákona, předložil pořizovatel Zastupitelstvu města Čelákovice dne 15. srp-
na 2022 návrh na vydání změny č. 7 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. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice“, který je součástí dokladů o poři-
zování a vydání změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice.
Při pořizování návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice nebyly řešeny žádné rozpory postupem
podle § 136 odst. 6 správního řádu.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 7 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 7 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. 7 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. 032401/2022/KUSK ze dne 18. března 2022, uvedl podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že „…lze
vyloučit významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi nebo zá-
měry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stano-
vených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence Krajského úřadu Středoče-
ského kraje. Krajský úřad zohlednil zejména skutečnost, že se v místě předmětné změnové plochy
evropsky významné lokality (EVL), resp. ptačí oblasti (PO) v působnosti Krajského úřadu nena-
cházejí [nejbližší takové území soustavy Natura 2000 – EVL CZ0214007 Káraný – Hrbáčkovy
tůně s předměty ochrany sedmi typy evropských stanovišť a dvěma evropsky významnými druhy
čolkem velkým (Triturus cristatus) a roháčem obecným (Lucanus cervus) – je vzdáleno vzdušnou
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čarou v nejbližších bodech cca 1,3 km jihozápadním 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. 7 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a ze-
mědělství, ve stanovisku čj. 032401/2022/KUSK ze dne 18. března 2022, 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 navrhované změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA).“ a své stano-
visko odůvodnil tím, že „Předmětem obsahu pořízení změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice je změna
na části parc. č. 161/1 v intravilánu k. ú. Čelákovice o odhadované výměře cca 2500 m2 ze sou-
časného využití IZ – izolační zeleň a SVO-C – smíšené obchody a služeb v bytových domech na
VZ – zdravotnictví a sociální služby pro umístění investiční akce veřejné infrastruktury města –
občanského vybavení – Domov pro seniory. Parcela je v KN vedena jako ostatní plocha, pro da-
nou akci tak nebude potřeba vyjímání z půdního fondu, navrhovaná změna negeneruje nové zasta-
vitelné plochy, nebude zasahovat do pozemků určených k plnění funkce lesa nebo do volné krajiny.
Řešená plocha je ve stávajícím stavu již zpevněna parkovištěm a hřištěm, navrhovaná změna tak
výrazně nezvýší zpevněné a odvodněné plochy v daném území. Vymezení nové plochy Z7-1 nena-
plňuje svým rozsahem dikci bodů uvedených v příloze 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 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
nebo kulturním dědictvím.“.
ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebylo zpracování „vyhodnocení vlivů změny č. 7 na udr-
žitelný rozvoj území“ obsahem změny č. 7 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. 7 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto
nezaslal stanoviska, připomínky a námitky uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 7
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. 7 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. 7 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. V řešeném
území lokality Z7-1 nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy v oblasti
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ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udržitelný
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. 7 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. 7 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. 7 Čelákovice z června
2022 konanému dne 25. července 2022 a jejich odůvodnění ve zkráceném postupu pořizování.
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MUC/07239/2022 ze dne 23. června 2022, návrh
změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice z června 2022 a současně oznámil konání veřejného projednání ná-
vrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice na den 25. července 2022 od 15:00 hodin podle § 55b odst. 2
s použitím § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným orgánům,
krajskému úřadu, městu Čelákovice, sousedním obcím a oprávněným investorům (§ 23a stavebního
zákona) jednotlivě oznámením čj. MUC/07240/2022 ze dne 23. června 2022 pořizovatele. Veřej-
ného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, zhotovitele a výkonného pořizovatele, nezúčast-
nil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, krajského úřadu či sousedních obcí, ale ani žád-
ná veřejnost nebo dotčené osoby. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj.
do dne 1. srpna 2022, dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, neobdržel žádné námitky dotčených
osob vymezených v § 55b odst. 2 s použitím § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků pozem-
ků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti. Jedno
podání, označené jejím podatelem jako námitka oprávněného investora, bylo pořizovatel vyhod-
noceno jako připomínka, a proto nebyla zahrnuta pořizovatelem do salda námitek.

13. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ
Čelákovice z června 2022 konanému dne 25. července 2022
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MUC/07239/2022 ze dne 23. června 2022, návrh
změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice z června 2022 a současně oznámil konání veřejného projednání ná-
vrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice na den 25. července 2022 od 15:00 hodin podle § 55b odst. 2
s použitím § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejné projednání bylo oznámeno dotčeným orgá-
nům, krajskému úřadu, městu Čelákovice, sousedním obcím a oprávněným investorům (§ 23a sta-
vebního zákona) jednotlivě oznámením čj. MUC/07240/2022 ze dne 23. června 2022 pořizovatele.
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 projed-
nání, tj. do dne 1. srpna 2022, dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, obdržel 3 podání s připo-
mínkami od sousední obce a oprávněných investorů, tj. osob, jejíž práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být návrhem změny č. 7 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu, uvedené pod
pořadovými čísly 25, 30 a 36 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Če-
lákovice z června 2022.
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-
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ního zákona k nim učinil závěr, který je uveden v příloze č. 4 „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice“ usnesení č. 27/2022/5 Zastupitel-
stva města Čelákovice ze dne 24. srpna 2022. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejné-
mu projednání konanému dne 25. července 2022 pod poř. č.  25, 30 a 36 je uváděno takto:

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 lokalitě Z7-1 návrhu Změny č. 7 nic
nenamítá.
Připomínka vzata na vědomí.
Podání podatele bylo vyhodnoceno jako při-
pomínka, protože nebylo uplatněno k předmě-
tu návrhu Změny č. 7, tj. k lokalitě Z7-1, ale
k problematice nadmístních záležitostí, vyplý-
vajících z PÚR ČR, jejichž řešení není před-
mětem návrhu Změny č. 7. Podání označené
dotčenou osobou jako „námitka“ nesplňuje
obsahové požadavky na ní kladené dle § 55b
odst. 2 stavebního zákona, protože neobsahu-
je odůvodnění, údaje podle katastru nemovi-
tostí dokladující dotčená práva a vymezení
území dotčeného námitkou, a na tuto skuteč-
nost byly dotčené osoby upozorněny podle
§ 52 odst. 3 stavebního zákona. Podle § 55
odst. 6 stavebního zákona se změna ÚP, včet-
ně zkráceného postupu pořizování změny,
zpracovává, projednává a vydává v rozsahu
měněných částí. Lokalita návrhu Změny č. 7,
tj. Z7-1, není dotčena koridorem pro dvojité
vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov, označe-
ný 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 soustavy, označené v PÚR jako
E29. Řešení souladu s PÚR ČR a ZÚR Stře-
dočeského kraje je předmětem souběžně poři-
zovaného nového ÚP Čelákovic. Návrh Změ-
ny č. 7 je zpracován na základě rozhodnutí
Zastupitelstva města Čelákovice o pořízení
Změny č. 7 a o jejím obsahu z vlastního pod-
nětu podle § 55a odst. 2 stavebního zákona.

Námitka k návrhu změny č. 7 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. 7
ÚPnSÚ Čelákovice.
Námitka týkající se nedostatečného vyhodnocení souladu
s PÚR ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4.
V ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 7 ÚPnSÚ ČELÁKOVICE je
v kapitole „2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVR-
HU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDA-
NOU KRAJEM“ chybně uvedeno, že „Území města se ne-
nachází v rozvojových osách, v koridorech a plochách do-
pravní a technické infrastruktury a souvisejících rozvojo-
vých záměrů vymezených dle Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 PÚR
ČR.“ Rovněž chybí vyhodnocení se záměrem E29 vyplýva-
jícím z Aktualizace č. 4 PÚR ČR.
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, označeno

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

ridoru pro její zapojení do přenosové soustavy, označe-
no v PÚR jako E29.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme o opravu
vyhodnocení souladu návrhu změny s nadřazenými nástroji
územního plánování a vymezení příslušných koridorů a ploch
z nich vyplývajících, a to jako veřejně prospěšné stavby, pro
které lze využít § 170 stavebního zákona. Podklady pro je-
jich územní vymezení jsou součástí dat územně analytických
podkladů.

ČEPS, a.s.,
IČO 25702556,
oddělení Územní
plánování,
Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10
(č. 30; D 28. 7. 2022;
čj. MUC/08568/2022) 

Připomínky reg. oprávněných investorů (§ 23a a § 55b odst. 2 SZ) – 30 a 36 (dle vyhodnocení VP)

Podání uvozené jako „vyjádření“ bylo poři-
zovatelem vyhodnoceno jako „připomínka“,
protože podatel, může jako sousední obec
podle § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit
připomínku, a o námitku se nejedná, protože
podatel nic nenamítá.
Připomínka vzata na vědomí.
Podatel připomínky, sousední obec, pouze in-
formuje pořizovatele, že k veřejně projedna-
nému návrhu Změny č. 7 nemá připomínky
ani námitky.

Vyjádření k návrhu změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice
na základě Vašeho oznámení týkající se návrhu změny č. 7
ÚPnSÚ Čelákovice je obec Přerov nad Labem bez námitek
a připomínek.

Obec Přerov
nad Labem,
Přerov nad Labem 38,
289 16 Přerov
nad Labem
(č. 25; D 2. 7. 2022;
čj. bez)

Připomínky sousedních obcí (§ 55b odst. 2 stavebního zákona) – 25 (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. 7 ÚPnSÚ Čelákovice z 06/2022 veřejně projednaného dne 25. 7. 2022)
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Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 7 územní-

ho plánu sídelního útvaru Čelákovice z 06/2022“, 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. 7 – změna č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice   ZÚR = Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace

Podání označené jako „vyjádření správce po-
vodí“ byla pořizovatelem vyhodnoceno jako
„připomínka“, 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 neakceptovány.
Připomínky správce povodí, společnosti Po-
vodí Labe, státního podniku, k umístění stav-
by Domova pro seniory v záplavovém území
Q100 řeky Labe se uplatní v následném územ-
ním řízení, protože v měřítku 1 : 5000 návrhu
Změny č. 7 se nelze připomínkami týkajícími
se umístění stavby zabývat a vylučuje to i § 43
odst. 3 stavebního zákona (územní plán nesmí
obsahovat podrobnosti náležející svým obsa-
hem územním rozhodnutím).

Návrh změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice
Ke změně dochází na ploše Z7-1 (část pozemku p. č. 161/1
v k. ú. Čelákovice). Tato plocha je nově vymezena s funkcí
VZ – zdravotnictví a sociální služby a VPS PO1 – veřejná
infrastruktura občanského vybavení pro sociální služby.
Konkrétně se bude jednat o domov pro seniory.
Plocha se nachází ve stanoveném záplavovém území Labe
při průtoku stoleté vody Q100.
Vyjádření správce povodí:
 Nový objekt ležící v záplavovém území musí být nepod-

sklepený, spodní stavba pod úrovní kóty hladiny Q100 bude
zhotovena z materiálů, které odolávají dlouhodobému pů-
sobení vody a kóta podlah obytných místností bude umís-
těna nad hladinou Q100.
 V okolí stavby požadujeme zachovat stávající niveletu te-

rénu.
 Pro předmětnou stavbu požadujeme zpracování povodňo-

vého plánu.
 Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik, nenese od-

povědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Povodí Labe,
státní podnik,
IČO 70890005,
odbor péče o vodní
zdroje,
Víta Nejedlého 951/8,
500 03 Hradec Králové
(č. 36; D 21. 7. 2022;
čj. bez)

Obsah Změny č. 7 nelze libovolně rozšiřovat.
Posouzení návrhu Změny č. 7 z hledisek zajiš-
tění souladu s PÚR ČR, územním rozvojovým
plánem a ZÚR Středočeského kraje je před-
mětem stanoviska Krajského úřadu Středoče-
ského kraje, odboru územního plánování
a stavebního řádu, jako nadřízeného orgánu
podle § 55b odst. 4 stavebního zákona.

ČEPS, a.s.,
IČO 25702556,
oddělení Územní
plánování,
Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10
(č. 30; D 28. 7. 2022;
čj. MUC/08568/2022)
(DOKONČENÍ)

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. 7 ÚPnSÚ Čelákovice z 06/2022 veřejně projednaného dne 25. 7. 2022)

B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění změny č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice tvoří výkres OD1 „Výkres širších vzta-
hů, 1 : 20 000“, který je nedílnou součástí odůvodnění změny č. 7.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy č. 2/2022/OOP, tj. proti změně č. 7 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

– 9 –
Opatření obecné povahy č. 2/2022/OOP – změna č. 7 ÚPnSÚ Čelákovice


