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1. ZMĚNA č. 8 ÚPnSÚ ČELÁKOVICE 

         TEXTOVÁ ČÁST 
 

1) Změnou č. 8 je dotčena textová část platného ÚPnSÚ Čelákovice v kapitole:  
D- NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU VE FORMĚ REGULATIVŮ 

 
Do subkapitoly a) Vymezení pojm ů do odstavce 5. Urbanizované území tvoří plochy zastavění nebo 
určené k zastavení, které jsou: se změnou č. 8 doplňuje odrážka: 

c) „plochy p řestavby, zahrnující plochy uvnit ř zastav ěného území, ur čené ke zm ěně způsobu 
využití“ 

 
Do subkapitoly d) Polyfunk ční plochy se změnou č. 8 doplňuje odrážka: 
„ 7. Plochy specifické (DX a ZX) jsou vymezeny v ploše p řestavby P1 pro specifické plochy dopravy 
s p řípustným využitím pro garážový d ům s byty a specifické plochy zelen ě na ve řejných 
prostranstvích s p řípustností dopl ňkové ob čanské vybavenosti a stávajících zachovalých 
industriálních objekt ů s novým využitím“ 
 
Na konec kapitoly subkapitoly g) Limity prostorového uspo řádání  se změnou č. 8 doplňuje text:   
„Stanovení podmínek pro využití ploch 8. zm ěny ÚPNSÚ 
 
- Lokalita Z8-1 je zm ěnou č. 8 vymezena jako plocha P řestavby P1 (areál bývalých Kovohutí 
Čelákovice a.s.). Plocha p řestavby P1 je znázorn ěna ve výkresech základního členění území a 
v hlavním výkresu. 
 
- Změnou č.8 je stanoveno po řadí změn v území (etapizace) v ploše P1 takto: 
 
I.etapa -výstavba v ploše P1a 
I.etapa zahrnuje:  
- demolice původních objekt ů v rozsahu ploch I. etapy, sanace území (dle skute čného rozsahu) 
- administrativní budova - př estavba na byty, zm ěna stavby - řešení dopravy v klidu 
- rodinné domy (12) 
- bytové domy (6) 
- západní komunikace s odboč kami na komunikace II. a III. etapy, v četně  napojení na ulici K řižíkova 
- parter - ve řejný prostor na území I. etapy 
- infrastruktura - napojení na př ilehlé rozvody technické infrastruktury, jako i p říprava technické 
infrastruktury pro navazující etapu. Realizace areálové čistírny odpadních vod (v kapacit ě i pro III. etapu) - 
podmi ňující stavba 
Podmínky: 
–zahájení výstavby I.etapy je možné nejd říve v r.2023 
 
II.etapa -výstavba v ploše P1b 
II.etapa zahrnuje: 
- demolice původních objekt ů v rozsahu ploch II. etapy; sanace území (dle skute čného rozsahu zát ěže-
důsledk ů průmyslové činnosti) 
- bytové domy 
- rekonstrukce původní vrátnice, rekonstrukce vodojemu, oživení pam ěti místa (park) 
- založení východní komunikace v četně  napojení na ulici K řižíkova a P řístavní, jako i př ípravu napojení na 
areálovou komunikaci 
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- parter - parková zele ň, pobytová plocha - založení koncepce¨ 
- parter - ve řejný prostor na území II. etapy 
- infrastruktura - p říprava technické infrastruktury pro navazující etapu. 
Podmínky: 
–zahájení výstavby II.etapy-v ploše P1b, je podmíně no naplně ním př edchozí etapy, tj.realizací zástavby 
I.etapy a vytvoř ením technických podmínek pro II.etapu (realizace technické infrastruktury)  
–zahájení výstavby II.etapy je možné nejdř íve v r.2027 
 
III.etapa -výstavba v ploše P1c 
III.etapa zahrnuje: 
- demolice původních objekt ů v rozsahu ploch III. etapy; sanace území (dle skute čného rozsahu) 
- bytové domy 
- dokonč ení komunika čního systému (Př ístavní, areálová komunikace-park) 
- dokonč ení parku dle koncepce založené ve II. etapě  
- parter - ve řejný prostor na území III. etapy 
Podmínky: 
–zahájení výstavby III.etapy-v ploše P1c, je podmíně no naplně ním př edchozí etapy, tj realizací zástavby 
II.etapy a dokonč ením prostorového a technického řešení, zejména demolice a založení plochy ZP-zele ň na 
veřejných prostranstvích v rámci II.etapy  
–zahájení výstavby III.etapy je možné nejdř íve v r.2032 
 
S ohledem na charakter p řeměny se nevylu čuje p řekrývání etap, avšak pouze za p ředpokladu, že 
budou dodrženy zásady zm ěny a zajišt ěna pohoda bydlení a charakter již p řeměněných ploch. 
Etapizace v rámci plochy p řestavby P1 ( členění plochy na P1a,P1b a P1c) je znázorn ěna ve výkresu 
základního členění území. 
 
Pro plochu P řestavby P1 jsou zm ěnou č. 8 dopln ěny tyto regulativy do zp ůsobu využití ploch OC a 
OCM:  
 
Pro zp ůsob využití OC-plochy čist ě obytné v rodinných domech jsou pro plochu P řestavby P1 
dopln ěny tyto podmínky: 
Hlavní využití: 
-bydlení v rodinných domech (izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové domy) 
Přípustné využití: 
- komunální zázemí plochy - likvidace odpadu, nabíjecí stanice v rámci jednotlivých rodinných dom ů 
- podzemní garáže pro zajišt ění funkce hlavní 
- technická a dopravní infrastruktura pro plochu př estavby P1 
- veřejná prostranství, zele ň ochranná, izola ční, doprovodná 
Podmínky prostorového uspoř ádání: 
-koeficient zastav ění pro izolované RD v ploše P1a: max. 30 %,  
                            pro řadové a atriové RD v ploše P1a: max. 50 %. 
-dopravní obslužnost plochy P1a bude zajišt ěna z východní strany 
Nepřípustné využití: 
-stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií př eměny území (realizace záv ěrečné etapy v četně) 
- stavby a činnosti s negativním vlivem na funkci bydlení (narušující obytnou pohodu v ploše P1) 
 
Pro zp ůsob využití OCM-plochy čist ě obytné v bytových domech jsou pro plochu P řestavby P1 
dopln ěny tyto podmínky:  
Hlavní využití: 
-Stavby pro bydlení - bytové domy v četně  dopravy v klidu 
-Stavby pro bydlení - domy s pe čovatelskou službou v četně  zázemí (pokud 60 % podlažní plochy objektu 
bude sloužit bydlení). 
-Obchody, provozovny ve řejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro pot řebu obyvatel 
přilehlého území. 
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-jednotlivá za řízení administrativy i jako monofunk ční objekty: 
-zařízení pro správu m ěsta, jednotlivá za řízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a 
sportovní úč ely v četně  st ředisek mládeže pro mimoškolní činnost a center volnoč asových aktivit 
-technická infrastruktura pro pot řeby funk ční plochy v četně  nabíjecích stanic a dalších zelených technologií 
Přípustné využití: 
-Místní obč anská vybavenost (obchod, služby), jejichž charakter a výraz, jako i m ěřítko a proporce staveb 
budou odpovídat charakteru a m ěřítku celého území, resp. budou v souladu s v souladu s cíly a obsahem 
územní studie př eměny území (realizace záv ěrečné etapy v četně ). Nabíjecí stanice v rámci bytových dom ů. 
-Místní obč anská vybavenost i jako monofunk ční objekty (tj. bez ohledu na procentuální skladbu funkcí 
umíst ěných v objektu – za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalit ě): obchody 
do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na povrchu umíst ěno max. 50% normou 
požadovaných parkovacích míst a jejich provoz (zásobování, frekvence využívání obchodů ) nenaruší 
obytnou pohodu v lokalit ě, 
- provozovny ve řejného stravování za podmínky, že jejich provoz (zásobování, doba provozu, frekvence 
využívání za řízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalit ě, 
 -nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními př íležitostmi, 
 -ubytovací za řízení hotelového typu za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na 
vlastním pozemku mimo ve řejná prostranství, za podmínky, že bude na povrchu umíst ěno max. 50% normou 
požadovaných parkovacích míst 
-stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní obsluha, parkování a frekvence návšt ěv) 
nenaruší obytnou pohodu v lokalit ě, 
-komunitní zahrada za podmínky, že jejich pě stební procesy a dopravní obsluha nenaruší životní prost ředí a 
obytnou pohodu v lokalit ě. 
Podmínky prostorového uspoř ádání: 
- charakteristika zástavby: nízkopodlažní, zahušt ěná zástavba (low-rise, high-density) 
- maximální výšková hladina nové zástavby 4 NP + ustupující podlaží;  
                v míst ě kompozi čních dominant:   5 NP + ustupující podlaží 
-podíl hrubé podlažní plochy bydlení min. 80%. 
- stavby bydlení mohou tvo řit blokovou strukturu, v tom p řípadě  je podmínka využití vnitrobloku pouze pro 
každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. p ředevším pro zele ň a hřišt ě); tímto požadavkem se 
nevyluč uje možnost umíst ění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že p říjezd do t ěchto 
garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno. 
Nepřípustné využití: 
-stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií př eměny území (realizace záv ěrečné etapy v četně) 
 
Pro plochu P řestavby P1 jsou zm ěnou č. 8 dopln ěn nový zp ůsob využití ploch DX-plochy dopravy 
specifické: 
 
DX      Plochy dopravy specifické 
Hlavní využití 
 -obsluha plochy př estavby P1a pro pot řeby dopravy v klidu, mobility a ve řejné dopravy 
Přípustné využití 
 - v ploše P1a bydlení v rámci objekt ů pro dopravu (garážový d ům s byty) 
 -nabíjecí stanice v rámci garážového domu 
 -dopl ňkové služby k zajišt ění funkce hlavní (autoservis, zázemí pro obsluhu a ostrahu objektu) 
 -pozemky staveb dopravních za řízení a dopravního vybavení 
 -odstavné a parkovací plochy 
 -stavby a za řízení technické infrastruktury 
 -plochy ve řejně  přístupné zeleně  
Nepřípustné využití 
       -veškeré stavby a činnosti nesluč itelné a nesouvisející s hlavním a př ípustným využitím 
 -stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií p řeměny území (realizace 
 závěrečné etapy v četně) 
Podmínky prostorového uspoř ádání 
 -maximální výšková hladina v ploše P1a: 4 NP  
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Pro plochu P řestavby P1 je zm ěnou č. 8 dopln ěn  nový zp ůsob využití ploch ZX – Zele ň na 
veřejných prostranstvích specifická:  
ZX  Zeleň na ve řejných prostranstvích specifická 
        Hlavní využití 

- významné plochy ve řejně  přístupné zeleně  v sídle, m ěstský park 
- veřejné prostranství s charakterem pobytové louky doplně né o liniovou a skupinovou zele ň, 

pobytová m ěstská krajina 
Přípustné využití 

- zpevně né plochy spojené s ob čanskou vybaveností 
- funkce sportu odpovídající svým m ěřítkem a druhem sportu m ěřítku a charakteru prostoru s 

důrazem na propojení s funkcí hlavní  
- dětská hř išt ě 
- vodní plochy, vodní prvky 
- nové stavby a za řízení technické infrastruktury, které se nezapojí vizuálně  a provozně  do 

vnímání funk ční plochy (podzemní vedení, instala ční a technologické šachty bez 
nadzemních objekt ů) 

- stávající zachovalé industriální objekty s novým využitím (založení a realizace parku v četně  
rekonstrukce vodárenské v ěže) 

- prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliá ř (lavičky, odpadkové koše) 
- mobiliá ř pro rekreaci a relaxaci 
- stavby a za řízení upravující odtokové pom ěry v území (drobné reten ční nádrže) 
- dopl ňková obč anská vybavenost v rámci solitérních malých objekt ů (např . kavárna, 

občerstvení, kiosky apod.), odpovídající m ěřítku a charakteru funk ční plochy  
- pěší a cyklistické stezky, hipostezky 

Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a činnosti nesluč itelné a nesouvisející s hlavním a př ípustným využitím 
- stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií p řeměny území (realizace 

 závěrečné etapy v četně) 
Podmínky prostorového uspoř ádání  

- zachování původní vodárenské v ěže, 
- zakomponování původní vle čky do plochy zeleně  
- stavební činnost, zejména technické vybavení plochy budou 

realizovány tak, aby nedošlo k zásahu do charakteru definice plochy 
ZX  

 

 

Změnou č.8 je do doby realizace p řestavby všech 3 etap v ploše P1 stanoveno následující využití 
území výroby a  skladování VP v p ůvodních objektech (areál bývalých Kovohutí Čelákovice a.s.): 
V ploše p řestavby P1 je níže uvedené využití stávající výrobou a skladováním podmín ěně přípustné 
za spln ění těchto podmínek: 
- zajišt ění funk čního využití území výroby a skladování výhradn ě v původních objektech 
 (tj. v rozsahu stavební činnosti bez novostaveb, pouze zm ěny dokon čených staveb, udržovací 
práce, zm ěny využití stavby.) 
- slu čitelnost s plochami bydlení  
- v sousedství ploch obytných nesmí negativní dopad z provozované činnosti (zát ěž hlukem, 
emisemi, pachem) p řekro čit hranice takto vymezených ploch a nesmí zat ěžovat okolní plochy 
provozem motorových vozidel nad obvyklou míru. 
 
Podmíně ně přípustné využití v ploše P1 (P1a,P1b, P1c): 
- umíst ění zařízení služeb a výroby řemeslného druhu, v četně  skladů a skladovacích ploch, která nesmí svým 
provozem narušovat užívání staveb a za řízení ve svém okolí a obecn ě zhoršovat životní prost ředí nad 
přípustnou míru. - plochy pro umis ťování izola ční zeleně  a dalších př írodních m ěstských prvk ů (zejména př i 
hranicích funk ční plochy). 
- stavby a za řízení pro servisní a opravárenské služby 
- stavby a za řízení pro stavební činnost, stavební dvory, výroba drobných stavebních prvk ů 
- stavby a za řízení pro obchod - prodejní sklady, vzorkové prodejny jako souč ást výrobních areál ů 
- stavby a za řízení pro skladování, manipula ční plochy 
- stavby a za řízení pro administrativu 
- stavby a za řízení pro sociální a hygienické zázemí zam ěstnanc ů, stravování 
- stavby a za řízení pro nakládání s odpady 
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- zařízení technické infrastruktury, technických objekt ů 
- komunikace 
- plochy pro odstavování osobních a nákladních automobil ů a speciálních vozidel 
- garáže jednotlivé i hromadné, služebních a nákladních automobil ů a speciálních vozidel 
- stavby pro ubytování zam ěstnanc ů, služební byty pro zajišt ění pot řeb funk ční plochy 
- funkce a objekty př ípustné s podmínkou (v četně  jejich zm ěn a změn využití), které jsou v souladu s cíly a 
obsahem územní studie p řeměny území (realizace záv ěrečné etapy v četně ). 
- občanská vybavenost, volný čas, sport, služby, obchod, zázemí pro plochu p řestavby 
- stavby a za řízení pro nakládání s odpady nad rámec pot řeb funk ční plochy 
- zařízení technické infrastruktury, technických objekt ů nad rámec pot řeb funk ční plochy  
- čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro ubytování zam ěstnanc ů, služební byty nad rámec zajišt ění pot řeb funk ční plochy 
- další stavby a zm ěny staveb jsou př ípustné s podmínkou (v četně jejich zm ěn využití), že jsou v souladu s 
cíli a obsahem územní studie p řeměny území (realizace záv ěrečné etapy v četně ) 
 
Nepřípustné využití v ploše P1 (P1a,P1b, P1c): 
- všechny zám ěry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limit ů hluku v ůči 
stavbám pro bydlení dle na řízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran ě zdraví př ed nepř íznivými úč inky hluku a 
vibrací. 
- veškeré novostavby 
- logistická centra 
- kontejnerový terminál 
- stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními vlivy na životní prost ředí, přesahujícími hranice areál ů 
- stavby pro bydlení v četně služebních a provozních byt ů nezajiš ťujících pot řeby funk čního využití plochy  
 

2) Ostatní kapitoly textové části D nejsou změnou č. 8 dotčeny 
 

3) Změnou č. 8 se upravuje grafická část platného ÚPnSÚ Čelákovice  
ve 2 výřezech změnou dotčených výkresů v 1 lokalitě změny Z8-1: 
 
Výkres základního členění území – výřez č.1   1: 5000 
Hlavní výkres – výřez č.1     1: 5000 
 

4) Údaje o počtu listů změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice 
 
Změna: 5 listů textové části, 2 listy grafické části,  
Odůvodnění změny: 9 listů textové části (+ 12 stran kapitoly 2.11), 1 list grafické části 
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2.  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 8 ÚPnSÚ  ČELÁKOVICE 
 TEXTOVÁ ČÁST 

 

2.1.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ, SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ A SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

2.1.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAH Ů V ÚZEMÍ 

Správní území města Čelákovice je tvořeno třemi katastrálními územími Čelákovice (619159), 
Sedlčánky (619213) a Záluží u Čelákovic (619230) jejichž souhrnná výměra je 1587,60 ha. 
Město Čelákovice má platnou územně plánovací dokumentaci, a to územní plán sídelního útvaru 
Čelákovice (dále také jen „ÚPnSÚ Čelákovice“ nebo pouze „ÚPnSÚ“), schválený dne 19. června 1994 
vyhláškou č.22/94. V následujícím období byly pořízeny změna č. 1, schválená dne 15. prosince 2004, 
změna č. 2, účinná dne 3. června 2009, změna č. 3, účinná dne 8. října 2009, změna č. 5 účinná dne 
10. července 2020 a změna č. 6 účinná 4. února 2022. Požadavek na pořízení Změny č.8 územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice vychází z usnesení zastupitelstva města Čelákovice č. 24/2022/5.3 
ze dne 19. ledna 2022, kterým byl schválen obsah změny č. 8.  
Řešené území je součástí ORP města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, pro něž byly pořízeny 
územně analytické podklady (ÚAP) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jsou průběžně 
aktualizovány. Úplná aktualizace ÚAP byla provedena v roce 2016. Změna je pořizována zkráceným 
postupem dle §55a zákona č. 183/2006 Sb. 
Jako podklad pro zpracování změny sloužil stávající ÚPnSÚ Čelákovice, ÚAP ORP Brandýs nad 
Labem-Stará Boleslav a dále pracovní průzkum zpracovatele k vyhodnocení limitů území a jeho 
hodnot. 
Lokalita změny č.8 má místní charakter a neovlivňuje jakékoliv vazby a propojení se sousedními 
obcemi.  

2.1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM  

Území města se nachází v rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha  vymezené v 
PÚR ČR, schválené usnesením vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 2009, ve znění 
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené usnesením vlády č. 276 ze 
dne 15. dubna 2015 (dále jen „PÚR ČR„) a Aktualizací č. 2 a č. 3 PÚR ČR schválených usnesením 
vlády č. 629 ze dne 2. září 2019 a Aktualizace č. 5 schválené usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 
č. 833. a Aktualizace č. 4 PÚR ČR schválené usnesením vlády č.618 ze dne 12.července 2021. 
Území města se nenachází v rozvojových osách, v koridorech a plochách dopravní a technické 
infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů vymezených dle Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5 PÚR ČR.  
Žádné konkrétní úkoly pro územní plánování na úrovni obcí PÚR nestanovuje. 
Obec se nachází ve specifické oblasti SOB9 Specifická oblast,  ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem, vymezené Aktualizací č. 4 PÚR ČR. 
Změna č. 8 nenarušuje podmínky a úkoly pro územní plánování v souvislosti se specifickou oblastí 
SOB9, vymezenou Aktualizací č. 4 PÚR ČR. Zlepšování parametrů území v souvislosti s úkoly pro 
oblast SOB9 není předmětem změny č. 8, změnou je řešena 1 lokalita - plocha přestavby areálu 
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bývalých Kovohutí Čelákovice a.s, celá lokalita se nachází v zastavěném území a obsah změny 
neumožňuje komplexní řešení problematiky celého území,  
 
Vyhodnocení souladu s aktualizací PÚR ČR: 
Pro řešení Změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice nevyplývají z Aktualizací PÚR ČR žádné zvláštní požadavky 
kromě respektování obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území uvedených v kap. 2.2. Republikové priority, odst. 14 – 32.  
 (14) chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice 
(16) při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků 
(19) hospodárně využívat zastavěné území, omezit negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný 
rozvoj území. 
(22) vytvářet podmínky pro rozvoj různých forem cestovního ruchu při zachování a rozvoji hodnot 
území 
(24) vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury 
(28) pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území a požadovat jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech. 
Tyto priority jsou ve změně č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice respektovány. 

 
Vyhodnocení souladu s ÚPD kraje (ZÚR Středočeského kraje): 
Územně plánovací dokumentace kraje, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje - ZÚR Stč. 
kraje,  byla vydána dne 7. února 2012  podle § 41 stavebního zákona na základě usnesení 
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 4-20/2011/ZK ze dne 19. prosince 2011 a účinnosti nabyla dne 
22. února 2012. Dne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje vydání 1. 
aktualizace ZÚR St č. kraje , účinné od 26. srpna 2015 . Dne 26.dubna 2018  byla vydána 
2.aktualizace ZÚR St č. kraje , která nabyla účinnosti 4. září 2018. 
 
Pro území města Čelákovice z ZÚR Stč. kraje ve znění 2.aktualizace vyplývají následující požadavky: 
- koridor silnice II/245: napojení Čelákovic na D11 (vč. nové MÚK na dálnici D11)(VPS D0135 dle ZÚR) 
- koridor železniční tratě č. 231: Mstětice - Čelákovice, přeložky, rekonstrukce (VPS D207 dle ZÚR) 
- vedení 400 kV – TR Výškov – TR Čechy Střed (posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda – 
Zlosyň) (VPS E02 dle ZÚR) 
 
- územní systém ekologické stability:  

- nadregionální biokoridor VPO: NK10 (Stříbrný roh – Polabský luh)  
- nadregionální biokoridor VPO: NK68 (Řepínský důl  – žehuňská obora)  
- regionální biocentrum VPO: RC 368 (Niva Labe u  Čelákovic a Přerova)  

- ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity 
obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, na možnosti rozvoje občanského vybavení (jmenovitě 
veřejného vybavení), limity rozvoje území a ochranu krajiny 
- navržení cyklistické dopravy v souladu s koncepcí zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek 
Středočeského kraje  
- upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy na základě podrobnějších 
informací v řešeném území  
 
Koordinační výkres ZÚR Stč. kraje, úplné znění po 2. aktualizaci obsahuje tyto jevy a limity: 
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-ochranná pásma vodních zdrojů 1 a 2. stupně, 
-ochranné pásmo peloidů a přírodních léčivých zdrojů 2. stupně 
-plynovod VTL, 
-regulační stanice VTL, 
-nadzemní vedení 400 kV 
-nadzemní vedení 110 kV 
-významné radioreléové paprsky 
-dálkový přivaděč pitné vody 
-hranice ochranné zóny nadregionálního biokoridoru 
-vodní toky  
-vodní cesta 
-významná plavební komora 
-stanovená záplavová území 
-železnice 
-silnice II.třídy 
-hlavní cyklotrasy  
Lokalita Z8-1 má místní charakter a zasahuje do koridoru D207 dle ZÚR (koridor železniční tratě č. 231: 
Mstětice - Čelákovice, přeložky, rekonstrukce). Charakter lokality (přestavba) ale vylučuje možnost 
dopadu nebo ovlivnění funkčnosti koridoru.  
Změna č.8 tedy nemění vztah ÚPnSÚ k ZÚR Stč. kraje a plně respektuje veškeré jevy a plochy 
vymezené v ZÚR. 
Návrh změny č.8 ÚPnSÚ Čelákovice je v rámci řešeného území (lokality změny) v souladu 
s předmětnou nadřazenou územně plánovací dokumentací- ZÚR Středočeského kraje ve znění její 1. a 
2. aktualizace. 
 
2.1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 
S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ 
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ 
 
Návrh změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, včetně požadavků 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 
území.  
Změna č.8 je v souladu se stávající platnou územně plánovací dokumentací – ÚpnSÚ Čelákovice, 
s ohledem na stávající podobu území i na krajinný ráz.  
Změnou č.8 nedochází k rozšíření zastavitelných ploch vymezených v ÚPnSÚ Čelákovice. 

Urbanistická koncepce, stanovená ve schváleném ÚPnSÚ Čelákovice ve znění změn 1-5 a 6, se 
změnou č. 8 výrazně nemění. Změna řeší 1 lokalitu.  Návrh změny vychází při vymezování ploch 
s rozdílným způsobem využití z platné územně plánovací dokumentace města, v plochách s rozdílným 
způsobem využití dochází změnou č. 8 k doplnění regulativů nových funkcí DX a ZX a úpravě a 
doplnění regulativů funkčních ploch OCM a OC.  

 
Cíle a úkoly územního plánování, zejména požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území v rozsahu, který změna územního 
plánu má řešit, byly splněny.  
 

2.1.4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 
JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Obsah změny č. 8 ÚPnSÚ odpovídá požadavkům přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. 
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Návrh změny č.8 ÚPnSÚ Čelákovice je v souladu s požadavky stavebního zákona a s jeho 
prováděcími předpisy.  
 

2.2.   VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚNY č. 8 NEBO VYHODNOCENÍ 
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O 
OBSAHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM  

 
V návrhu zm ěny č. 8 jsou zohledn ěny požadavky, vyplývající z Obsahu zm ěny č. 8 územního 
plánu sídelního útvaru  
 

1) Do ÚP byl změnou č. 8 v lokalitě Z8-1 doplněn návrh plochy přestavby P1 v souladu s územní 
studií přeměny území bývalých Kovohutí Čelákovice a.s., zahrnující změnu z ploch VP – 
výroba a služby – průmyslové výroby a DPO – doprava – parkoviště na území pro bydlení, 
občanskou vybavenost, služby, parkovou zeleň a parkovací plochy včetně garážového domu. 

2)  Regulativy pro ploch v rámci plochy přestavby byly doplněny pro způsoby využití ploch OM a 
OCM a byly vymezeny specifické způsoby využití ploch ZX a DX, v souladu s Obsahem 
změny. 

3)  Plocha přestavby byla rozdělena na tři části P1a, P1b a P1c, pro které byla stanovena 
etapizace výstavby.  

 

2.3.  KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

CÍLE ŘEŠENÍ A KONCEPCE ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.8 

Důvodem pořízení změny č. 8 je realizovat usnesení Zastupitelstva města Čelákovice č. 24/2022/5.3 ze 
dne 19. ledna 2022 - schválení pořízení změny č. 8 z vlastního podnětu.   
Cílem zpracované změny bylo zapracování 1 změnové lokality. 
Koncepce rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce veřejné infrastruktury se výrazně nemění 
a jsou změnou č. 8 respektovány. Členění území a základní klasifikace zastavitelných ploch podle 
schváleného ÚPnSÚ Čelákovice ve znění změn č.1 – č.5 a č.6 zůstává zachována. Do koncepce 
územního plánu je doplněna plocha přestavby P1. 
 
VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ   
Aktualizace zastavěného území není předmětem změny č.8.  
 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ M ĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT  

Změna č. 8 nemění základní koncepci rozvoje města, stanovenou ve schváleném ÚPnSÚ Čelákovice. 
Z hlediska prostorových nároků má řešená lokalita má pouze místní dopad.   
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území – urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání 
krajiny: 
Změna vychází z charakteru řešeného území a snaží se chránit jeho krajinný ráz, vychází z koncepce 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a jeho zásad únosného zatížení životního 
prostředí a trvale udržitelného rozvoje a dále ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění. Změna vytváří předpoklady k zabezpečení souladu hodnot území.  
Vymezení lokalit změn nezasahuje do chráněných území přírody a krajiny, ani nekoliduje 
s významnými prvky technického vybavení. 
Přírodní hodnoty území: 
Při umístění jednotlivých lokalit změny nedochází k nevhodným zásahům do krajinného rázu. 
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Změna nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území, lokality řešené změnou nezasahují do 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000. 
  
 URBANISTICKÁ KONCEPCE, V ČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Ě 

Celková urbanistická koncepce územního plánu se nemění a je změnou č. 8 respektována. Koncepce 
je upravena v podobě přestavby výrobního areálu na obytnou čtvrť. Přestavba představuje propojení 
lokality s okolím ve všech směrech oproti výrobnímu areálu, který funguje jako bariéra v území. 
Přestavba mění těžiště osídlení, a tudíž bude mít dopad na okolní obytné území v podobě úpravy 
hierarchizace komunikací apod. Členění území a klasifikace zastavitelných ploch podle platného 
ÚPnSÚ Čelákovice zůstává zachována a je doplněna o nové funkční plochy DX a ZX a upravena 
v rámci funkčních ploch OC a OCM. Změna č.8 nerozšiřuje zastavitelné plochy. Změnová lokalita je 
přehledně uvedena a popsána níže a v tabulce lokalit Změny. 

  
V lokalitě Z8-1 dochází k vymezení plochy přestavby P1 z plochy výroby a skladování na plochy obytné 
včetně parku a plochy pro parkování s možností výstavby parkovacích domů s integrovaným bydlením. 
Plocha přestavby je rozdělena na části P1a, P1b a P1c s ohledem na rozdílnou etapizaci výstavby 
daných ploch. Etapizace je stanovena včetně podmínek změnou č.8. 
Systém sídelní zeleně je změnou doplněn o návrh parku v ploše ZX v řešené lokalitě.   
 
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, PODMÍNKY PRO JEJÍ UMIS ŤOVÁNÍ 
Dopravní infrastruktura  
Celková koncepce dopravní infrastruktury na území města zůstává zachována. Změnou je vymezena  
plocha nového způsobu využití DX-plochy dopravy specifické, pro parkování včetně parkovacích domů 
apod. slučitelné s bydlením.  Dopravní řešení uvnitř plochy přestavby P1 je předmětem řešení Územní 
studie přeměny území, která sloužila jako podklad pro pořízení změny č.8.(níže schema dopravního 
řešení). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická infrastruktura  

Koncepce technické infrastruktury se změnou č. 8 nemění. Změna respektuje stávající i nově 
navrhovaná zařízení technické infrastruktury, včetně příslušných ochranných pásem.  

ZMĚNA Č. 8 ÚPnSÚ ČELÁKOVIC – PŘEHLED LOKALIT  

označení LOKALITY 
ZMĚNY 
k.ú /č.pozemků dle KN  

Rozloha 
lokality  
(ha) 

Stávající zp ůsob využití 
dle ÚP 

změnou 
navrhované funk ční využití 

Rozší ření 
zastavitelné 
plochy (ha) 

Z8-1 

pozemky viz. grafická 
část návrhu změny  

10,55 

VP – výroba a služby  
– průmyslové výroby 
DPO – doprava  
– parkoviště 

OC – plochy čist ě obytné v rodinných domech  
OCM – plochy čist ě obytné v bytových domech   
DX – plochy dopravy specifické  
ZX – zeleň na veřejných prostranstvích  

0 
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KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, V ČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 
VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO 
SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPAT ŘENÍ, 
OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A 
PODOBNĚ 
Koncepce uspořádání krajiny se nemění a je změnou č. 8 respektována, ÚSES není dotčen. 
 
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP ŮSOBEM VYUŽITÍ 
 
Změnou č. 8 jsou upraveny regulativy části D – NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU VE 
FORMĚ REGULATIVŮ. 
Do subkapitoly a) Vymezení pojmů do odstavce 5. Urbanizované území tvoří plochy zastavění nebo 
určené k zastavení, které jsou: se změnou č. 8 doplňuje odrážka: 

 „c) plochy přestavby, zahrnující plochy uvnitř zastavěného území, určené ke změně způsobu 
využití“ 

 
Do subkapitoly d) Polyfunkční plochy se změnou č. 8 doplňuje odrážka: 
„7. Plochy specifické (DX a ZX) jsou vymezeny v ploše přestavby P1 pro specifické plochy dopravy 
s přípustným využitím pro garážový dům s byty a specifické plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
s přípustností doplňkové občanské vybavenosti a stávajících zachovalých industriálních objektů 
s novým využitím“ 
 
Na konec kapitoly subkapitoly g) Limity prostorového uspořádání se změnou č. 8 doplňuje text, 
obsahující  Stanovení podmínek pro využití ploch 8. změny ÚPNSÚ včetně popisu vymezení plochy 
přestavby, stanovení pořadí změn v území (etapizace) v ploše P1 a členění na 3 etapy dle členění 
plochy na P1a (I.etapa), P1b (II.etapa) a P1c (III.etapa). Etapizace v rámci plochy přestavby P1 
(členění plochy na P1a,P1b a P1c) je znázorněna ve výkresu základního členění území. 
 

Pro plochu Přestavby P1 jsou změnou č. 8 v souladu s Územní studií doplněny regulativy do způsobů 
využití ploch OC a OCM, a dále  jsou změnou č. 8 doplněny 2 nové způsoby využití ploch:  DX-plochy 
dopravy specifické a ZX – Zeleň na veřejných prostranstvích specifická, pro něž byly stanoveny 
podmínky využití. 
 
Změnou č.8 bylo také do doby realizace přestavby všech 3 etap v ploše P1 stanoveno podmíněně 
přípustné využití území výroby a  skladování VP výhradně v původních objektech (areál bývalých 
Kovohutí Čelákovice a.s.), za splnění podmínek  
- zajištění funkčního využití území výroby a skladování výhradně v původních objektech 
 (tj. v rozsahu stavební činnosti bez novostaveb, pouze změny dokončených staveb, udržovací práce, 
změny využití stavby.) 
- slučitelnost s plochami bydlení  
- v sousedství ploch obytných nesmí negativní dopad z provozované činnosti (zátěž hlukem, emisemi, 
pachem) překročit hranice takto vymezených ploch a nesmí zatěžovat okolní plochy provozem 
motorových vozidel nad obvyklou míru. 
 
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB 
A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPE ČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO 
KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMK ŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  
 
Změna č.8 nevymezuje nové veřejně prospěšné stavby nebo opatření, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit.  
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VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ 
LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 
 
Změna č.8 nevymezuje nové plochy, pro které by bylo možné uplatnit předkupní právo.  
 
STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA  
Řešené území Změnou nezasahuje do evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy 
Natura 2000. 
Lze vyloučit významný vliv předkládané koncepce samostatně i ve spojení s jinými projekty na příznivý 
stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených 
příslušnými vládními nařízeními. 
Negativní dopady území změny č. 8 ÚPnSÚ Čelákovice na udržitelný rozvoj lze vyloučit. 
 

2.4.  VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, ZÁKLADNÍ INFORMACE O 
VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ 
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Změna nebude mít negativní vliv na udržitelný rozvoj území.  
Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny ÚP na udržitelný rozvoj území se nepožaduje zpracovat.   
 

2.5.   VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY  
 V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY 

JEJICH VYMEZENÍ 
Změna č. 8 nevymezuje žádné prvky nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje Středočeského kraje.  
 

2.6.   VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH VYMEZENÍ 
Změna č.8 nevymezuje žádné prvky regulačního plánu.  
 
2.7.  VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL 
 
Zábory ZPF  
Změnou č.8 nedochází k záborům ZPF. 
 
Zábory PUPFL  
Změnou č.8 nedochází k záboru PUPFL. 
 

2.8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A POTŘEBY VYMEZENÍ 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH ZMĚNOU Č.8 VE VAZBĚ KE STÁVAJÍCÍM VYMEZENÝM 
ZASTAVITELNÝM PLOCHÁM V ÚP  

 
Zastavitelné plochy vymezené platným ÚP jsou dostatečné, změnou č. 8 nedochází k vymezení nových 
zastavitelných ploch. Změna vymezuje plochu přestavby na území v částečném stavu brownfieldu, 
čímž napomáhá účelnému využití zastavěného území. Redukce či doplnění zastavitelných ploch není 
předmětem změny č.8. 
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2.9.   VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ   
 
Řešení požadavk ů požární a civilní ochrany  
Požadavky požární a civilní ochrany jsou integrální součástí platného ÚPnSÚ Čelákovice. 
Požární ochrana:   
Přístupové komunikace v lokalitách změny budou řešeny způsobem umožňujícím příjezd požárních 
vozidel do vzdálenosti min. 20 m od objektů, příjezdová komunikace musí být odolná nápravovému 
tlaku 8t, minimální průjezdná šířka komunikace bude 300 cm.  

-Parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám budou řešeny v souladu s přílohou č. 3 
vyhlášky č. 23/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů- vyhl. 268/11 Sb (Přístupové komunikace 
v místech s vnějším odběrným místem zdrojů požární vody musí umožňovat její odběr požární 
technikou, vjezdy na pozemky obestavěné, ohrazené nebo jiným způsobem znepřístupněné a určené 
pro příjezd požární techniky musí být navrženy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1m), což bude 
předmětem projektové přípravy území. Přístupové komunikace budou řešeny způsobem umožňujícím 
příjezd požárních vozidel a zásah požárních jednotek mimo ochranná pásma nadzemních 
energetických vedení.  

Změnou č.8 není dotčeno řešení zásobování požární vodou. Bude zajištěno splnění požadavků §23 
odst.1 vyhl. č. 501/2006- pro plochy určené pro zástavbu budou zajištěny zdroje požární vody, 
přístupové komunikace a nástupní plochy v dostatečném rozsahu. Pro celé území platí podmínka řešit 
jednoznačně zásobování požární vodou a to ve vztahu k jejich charakteru: v rámci projektové přípravy 
území (územní a stavební řízení) bude při zajištění dodávky požární vody z obecního vodovodu 
postupováno dle normy ČSN 730873 (2003). Dimenze vodovodního potrubí musí splňovat požadavky 
uvedené normy, v případě, že obecní vodovod neumožní dodržení předepsaných parametrů, musí být 
k tomuto účelu odpovídajícím způsobem využity nebo vybudovány jiné vhodné vodní zdroje. Při 
projektové přípravě území budou splněny požadavky § 41 odst.1 písm. b) vyhl. č. 246/2001 Sb. (o 
stanovení podmínek požární bezpečnosti). 
 
Civilní ochrana :  

Změna č. 8 respektuje požadavky civilní ochrany v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 
Sb., vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgánu. 
A) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní 

Změnou není řešeno. 
B) zóny havarijního plánování 

Změnou č.8 se nemění údaje o havarijním plánování.  
C) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 

Změna č.8 nemá vliv na plán ukrytí obyvatel. Stálé tlakově odolné kryty na území města 
nejsou, ani se nenavrhují. 

D) evakuace obyvatelstva jeho ubytování 
Změna č.8 nevymezuje významné plochy vhodné pro kapacitní ubytování obyvatelstva 
v případě evakuace.  

E) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
Předmětem změny ÚP není vymezení území pro umístění objektů pro skladování materiálů 
civilní ochrany a humanitární pomoci. 

F) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území 
města 

Změna nenavrhuje takové zásahy do území, které by znemožňovaly vyvezení a uskladnění   
nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území.  

G) návrh ploch pro potřeby záchranných, likvidačních a obnovovacích prací 
Vymezení těchto ploch nebylo součástí zadání změny č.8.  

H) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
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Změnou č.8 se nemění žádné údaje v souvislosti s touto problematikou. Změna č.8 nenavrhuje 
takové zásahy do území, v navrhovaných plochách nedochází ke skladování nebezpečných 
látek. 

I) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Vyčíslení subjektů zajišťujících nouzové zásobování obyvatelstva vodou a el. energií není 
zahrnuto do Změny č.8 

 
Požadavky na ochranu ve řejného zdraví  
V řešeném území musí být dodržovány všechny platné hygienické předpisy.  
Požadavky na ochranu ložisek nerostných surovin  
Na území Čelákovic se nevyskytují dobývací prostory ložisek nerostných surovin.  
Území s nepříznivými inženýrsko-geologickými poměry ve smyslu § 13 zákona č. 62/1988 Sb., 
v platném znění, se v řešeném území nevyskytují.  
Požadavky na ochranu geologické stavby území  
Požadavky na ochranu geologické stavby se nestanovují. 
Požadavky na ochranu p řed povodn ěmi a jinými rizikovými p řírodními jevy  
Změna nenavrhuje žádná opatření a stavby vstupující do přírodního koryta vodotečí v řešeném území, 
a nesnižuje jejich průtočnou schopnost územím. Rizikové přírodní jevy se v území nevyskytují. 
 

2.10. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 
Změna: 4 listy textové části, 2 listy grafické části,  
Odůvodnění změny: 9 listů textové části (+ 12 stran kapitoly 2.11), 1 list grafické části 

 

2.11.  ÚPnSÚ  ČELÁKOVICE- TEXTOVÁ ČÁST (D. ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ)  
S VYZNAČENÍM  ZMĚN  
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2.11. ÚPNSÚ ČELÁKOVICE-TEXTOVÁ ČÁST (D. ZÁVAZNÁ ČÁST  VE 
FORMĚ     REGULATIVŮ) S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 
Černě je text platného ÚPnSÚ Čelákovice –po vydání změny č.6 

Červeně vyznačeny úpravy, provedené v rámci změny č.8: 
 xxxxxx  - doplněno změnou č.8      
 xxxxxx  - vypuštěno změnou č.8 

 
 

 
 
 

D. NÁVRH ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU VE FORMĚ  REGULATIVŮ 
 
a) Vymezení pojmů  
b) Závazné regulativy  
c) Funkční uspořádání území  
d) Polyfunkční území  
e) Monofunkční plochy  
f) Prostorové uspořádání  
g) Limity prostorového uspořádání  
 
 
 
 

D.   ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ 
 
a) Vymezení pojmů 
 
1. Na území města jsou rozlišovány plochy: 
a) z hlediska funkčního využití 
 - plochy polyfunkční 
 - monofunkční plochy 
b) z hlediska prostorového uspořádání 
 - 1 až 2 podlažní zástavba 
 - vícepodlažní zástavba 
c) z hlediska zastavitelnosti 
 - území urbanizovaná 
   (stabilizovaná a rozvojová) 
 - neurbanizovaná (nezastavitelná) 
d) z hlediska ekologie 
 - plochy místního územního systému ekologické stability. 
 - významné krajinné prvky (VKP). 
 
2. Polyfunkční plochy  jsou  určeny  pro stanovené  druhy  funkcí  s vymezením přípustných,  
      popřípadě podmíněně přípustných staveb a zařízení. 
 
3. Monofunkční plochy jsou určeny jen pro vybrané funkce, která vylučuje jejich využití pro jiné účely. 
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4. Prostorové   uspořádání   se  stanovenou   intenzitou   využití   území   je   vymezeno max.  
      podlažností objektů a zastavěnou plochou pozemku. 
 
5. Urbanizované území tvoří plochy zastavění nebo určené k zastavení, které jsou: 
a) stabilizované, jejichž funkční uspořádání nebude měněno 
b) rozvojové,  zahrnující   nezastavěné   území  určené  k zastavění a území určené ke změně 

funkčního a prostorového uspořádání. 
c) plochy přestavby, zahrnující plochy uvnitř zastavěného území, určené ke změně způsobu využití 
 
6. Urbanizované území tvoří: 
a) polyfunkční plochy: 

a 1) obytné území – OCM, OC, OV 
a 2) smíšená území – SIM, SVO, SIZ 
a 3) Výroba a služby – VN, VP 
a 4) Sport a rekreace – SP, SO 
a 5) zvláštní - ZKC 
 

b) monofunkční plochy 
b 1) občanská vybavenost – VS, VZ, VN 
b 2) doprava – DZ, DG, DPO, DB 
b 3) zemědělství - ZV 

 
7. Neurbanizované území tvoří nezastavěné pozemky, které nejsou určeny k zastavení. 
 
Nezastavitelné  plochy jsou monofunkční plochy: 
a) zemědělského půdního fondu - OP 
b) lesního půdního fondu - LR 
c) vodní plochy - VOP 
d) louky, sady, veřejná zeleň – ZN, IZ, ZA, PZA 
e) ostatní plochy mimo zastavené území – dobývací prostory - DB 
 
8. Na nezastavitelných  plochách  není dovoleno  umísťovat  a  povolovat   stavby s výjimkou  
    staveb,   které   jsou  určeny   pro funkční  využití  těchto  ploch,  dočasných staveb veřejně  
    prospěšných  a dále  staveb  drah,   pozemních   komunikací,  liniových  staveb technického  
    vybavení a úprav toků. 
 
 
b) Závazné regulativy 
 
1. Město Čelákovice bude rozvíjeno jako souvisle urbanistický celek. 
 
2. Samostatně urbanizované části tvoří venkovská sídla Sedlčánky-Císařská kuchyně a Záluží  
    – Nehvizdky. 
 
 
c) Funkční uspořádání území 
 
1. Vymezenému      funkčnímu     využití    polyfunkčních    a   monofunkčních   ploch  musí  

odpovídat   způsob  jeho  užívání   a zejména účel umisťovaných   a povolovaných staveb,  
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      včetně   jejich   změn   a změn   v jejich užívání.  Stavby a jiná opatření,   která funkčnímu  
      vymezení   území   a  ploch   neodpovídají,   nesmějí   být na tomto území   nebo na těchto  
      plochách    umístěny   nebo    povoleny.    Funkční  využití  jednotlivých  území a ploch je  
      vymezeno na hlavním výkresu – příloha A - územního plánu. 
 
2. Dosavadní  způsob  využití  polyfunkčních   a  monofunkčních   ploch,  který  neodpovídá  
      vymezenému    funkčnímu    využití  podle  územního plánu, je možný, pokud  nenarušuje  
      veřejné zájmy nad přípustnou míru a nejsou zde dány důvody pro opatření podle zákona. 
 
3.  Umisťování a povolování staveb a zařízení technického vybavení pro obsluhu jednotlivých     
     polyfunkčních    a   monofunkčních   ploch   je   přípustné   jen tehdy,  pokud  nebudou mít  
     negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru. 
 
4.  Umisťování  a povolování parkovišť a odstavných ploch pro osobní vozidla je přípustné ve   
     všech   polyfunkčních   územích  a   na  plochách   občanského vybavení a rekreace, pokud  
     nebudou mít negativní vliv na jejich základní funkci nad přípustnou míru. 
 
 
d) Polyfunkční plochy 
 
1. Čistě  obytná  území   v bytových   domech    (OCM)   je  smíšená  zóna  vysokopodlažního  
    sídlištního  typu:    Jsou  zde    umístěny   stávající   bytové   domy,  které  budou  doplněny   
    v malém    rozsahu     (Rybníčky)   bytovými    domy    do   výšky        4-7mi    nadzemních  
    podlaží.  
    Dále jsou zde umístěny stavby pro obchod,  veřejné  stravování a služby, drobné stavby pro     
    sport, které zajišťují obsluhu tohoto území a nenarušují trvalé bydlení. Výjimečně přípustné  
    jsou stavby pro dočasné ubytování, stavbu pro správu a stavby pro drobnou výrobu. Stavby  
    mohou být umisťovány v parteru bytových domů. 
 
2. Čistě obytné území (OC) pro nízkopodlažní bydlení maloměstského a venkovského typu je 
    určeno  pro bydlení.   Umisťují   se  zde  stavby   bytových   objektů   (RD)  do  dvou až tří 
    nadzemních  podlaží.   Výjimečně   přípustné   jsou   drobné   stavby  pro obchod,   veřejné 
    stravování, služby, kulturu a sport, které slouží z větší části pro toto území. 
 
3. Všeobecně     obytné   území    (OV)    pro   nízkopodlažní    bydlení     maloměstského    a     
    venkovského  typu   je  určena    převážně   pro bydlení.  Umisťují se  zde stavby  bytových 
    objektů   do   dvou   až   tří  podlaží,    stavby   pro  obchod, veřejné stravování    a   služby,     
    drobné  stavby  pro kulturu, zdravotnictví   a  sociální   péči  a   stavby   pro  sport.    
    Výjimečně     přípustné    jsou    stavby   pro   dočasné   ubytování,    stavby    pro    správu,     
    stavby   pro  drobnou   výrobu,  zahradnictví a stavby pro chov drobného zvířectva. 
 
4. Smíšené   a    zvláštní území     (SIM, SVO,  SIZ, ZKC): Umisťují se zde stavby a  zařízení 
    pro  zdravotnictví,  pošty,   policii,  požární  ochranu,  obchod,  služby, veřejné   stravování    
    kulturu, církev a  stavby  pro  dočasné   ubytování.   
    Je  možné zde umístit i stavby pro bydlení, sloužící pro danou funkci. 
    Výjimečně přípustné jsou stavby  pro správu drobné komerční aktivity, sport a objekty pro 
    Dopravu v klidu a sociální služby. 
     
5. Území     pro     průmysl,   výrobní,    obslužná    a   skladová sféra (VN, VP) je určeno pro  
    umisťování staveb které mohou mít   potencionálně   rušivé   účinky   na životní  prostředí.    
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    Výjimečně  je  přípustné  zde  povolovat  služební a pohotovostní byty. 
 
6. Území   pro   zemědělskou   prvo   a   druhovýrobu   (ZV, OP)  je  určeno  pro umisťování  
    staveb   pro zemědělskou   výrobu a zpracovatelský průmysl, případně stavby, které slouží   
    ke   skladování   výrobků   souvisejících   se    zemědělskou  výrobou.     Výjimečně je zde  
    přípustné povolovat  služební a pohotovostní byty. 
 
7. Plochy specifické (DX a ZX) jsou vymezeny v ploše přestavby P1 pro specifické plochy dopravy (DX) 
s přípustným využitím pro garážový dům s byty a specifické plochy zeleně na veřejných prostranstvích 
(ZX) s přípustností doplňkové občanské vybavenosti a stávajících zachovalých industriálních objektů 
s novým využitím 
 
e) Monofunkční plochy 

 
1. Plochy   pro   školství (VS) jsou   určeny  pro umisťování  staveb školského charakteru, včetně 

souvisejícího  vybavení   (sportovní plochy, dílny apod.).  Výjimečně lze povolit služební byty. 
 
2. Plochy  pro  zdravotnictví  a  sociální  služby   (VZ)  a  plochy pro městskou správu (VN).  

Výjimečně lze povolit služební a pohotovostní byty a ubytovací zařízení. 
 
3. Plochy   pro  sport  a  krátkodobou  rekreaci (SP, SO) jsou určeny pro umisťování staveb  pro sport, 

rekreaci s převahou zeleně.  Výjimečně lze povolit služební a pohotovostní byty 
a ubytovací zařízení. 

       
4. Plochy   pro   dlouhodobou   rekreaci (SO)  jsou   určeny   pro umisťování rekreačních objektů 

s převahou zeleně. 
 
5.   Plochy pro dopravu představují plochy: 
a) Plochy   pozemních    komunikací,   tj. liniové  plochy  pro automobilovou dopravu, které  
      zahrnují silnice II. a III. třídy 
 
b) Plochy    drah    a     staveb    na   dráze    (DZ)     (nádraží   a   stanice,    překladiště a jiná   

doprovodná zařízení)  
 
c) Ostatní  plochy  pro   dopravu  zahrnují autobusová nádraží  a zařízení městské  hromadné  
      dopravy, záchytná a jiná parkoviště, hromadné garáže, čerpací stanice PHM,  pěší zóny  a  
      veřejná prostranství 
 
6.   Plochy  technického  vybavení   představují   plochy   pro stavby   a  zařízení technického  

vybavení  a  zahrnují , stavby   a  zařízení   pro  zásobování  elektrickou  energií,  plynem  
      teplem, vodou, odvádění   a  čištění   odpadních   vod,   zpracování   a  likvidace   odpadu,  
      telekomunikační zařízení. 
 
7.   Plochy skládek představují plochy stávajících a navržených skládek odpadů. 
 
8. Plochy pro těžbu (DB) představují stávající a předpokládané plochy pro těžbu cihlářských  
      hlín a štěrkopísků. 
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f) Prostorové uspořádání 

 
1. Zástavba centra Čelákovic bude dále rozvíjet svůj stávající  charakter  malého  městského  
      útvaru, na který bezprostředně  navazují plochy individuální bytové zástavby,  regulované  
      pravidelnou sítí ulic a obslužných komunikací. 
 
2. Sedlčánky a Císařská kuchyně  si udrží  svůj charakter   venkovského   sídla   doplněného  
      organizovanou zástavbou izolovaných objektů v uliční osnově. 
 
3.   Stejně tak budou doplněny Záluží a Nehvizdky v návaznosti na stávající zástavbu. 
 
 
g) Limity prostorového uspořádání 
 
1. V území  je  možno  provádět  stavby  a jejich změny jen v takovém objemu a hmotě, aby nebyly 

překročeny limity prostorového využití území. 
 
2. K regulaci    prostorového    využití    území   stanoví    vyhláška   pro   jednotlivé   druhy  
      polyfunkčních a monofunkčních ploch  tyto orientační limity: 
 
a)   koeficient zastavění pozemku 
d) koeficient podlažní plochy 
e) koeficient obestavěného prostoru 
f) maximální podlažnost. 
 
3. Koeficient zastavění pozemku udává maximální procentní podíl zastavění plochy objektu  
      k celkové ploše pozemku. 
 
4. Koeficient podlažní plochy vyjadřuje  maximální poměr obestavěného prostoru k celkové  
      ploše pozemku. 
 
5. Koeficient    obestavěného   prostoru   vyjadřuje maximální poměr obestavěného prostoru  
      k celkové ploše pozemku. 
 
6.  Maximální podlažnost udává maximální počet nadzemních podlaží objektu (bez podkroví). 
 
7.  Závazné limity prostorového uspořádání pro jednotlivá polyfunkční území následující: 
 
V rámci 1. změny ÚPNSÚ města Čelákovice byla vydána vyhláška o závazných částech územního 
plánu sídelního útvaru města Čelákovice, která odpovídá shora uvedeným regulativům. 
 
Stanovení podmínek pro využití ploch 2. změny ÚPNSÚ 
 
Regulativy  
 
Plocha SVO ve 2. změně ÚPNSÚ – plocha zóny obchodu a služeb 
 Do této plochy se umisťují stavby pro služby, skladování s drobnou montáží, balení, plnění, 
obchod, správu, církev, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, pošty, policii, požární ochranu, veřejné 
stravování a stavby pro dočasné ubytování. 
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 Přípustné je zde umístit i stavby pro bydlení, sloužící pro danou funkci, související zeleň a vodní 
plochy a dopravu v klidu. 
 
Zastavěnost 80 % 

Podlažnost 1 – 3 NP 
 
Plocha IZ – izolační zeleň 
 
 Do této plochy se umisťuje vysoká listnatá, jehličnatá zeleň a pěší komunikace. 
 Přípustné je umisťování drobných objektů, související s funkcí, tj. drobná architektura (sezení, 
dětská hřiště, vodní plochy atd.). 
 
Stanovení podmínek pro využití ploch 3. změny ÚPNSÚ 
 
 V lokalitách Za Kovárnou a proluka Náměstí 5. května bude 3. změnou ÚPNSÚ vytvořena nová 
funkční plocha SVO-C, která je odvozená od ploch SVO ve schváleném ÚPNSÚ. Plocha SVO-C byla 
vytvořena pouze pro rozvoj centrální části města v okolí Náměstí 5. května. 
 
Závazné limity 
 
 Závazné limity prostorového uspořádání pro lokalitu „Proluka Náměstí 5. května“ vycházejí ze 
schváleného usnesení č. 23/23 ze dne 12. 4. 2006. 
 
1. Regulační čára je vedena v pokračování stávajících objektů. Lokálně, směrem do náměstí, se 

připouští minimální odklon, tj. ne více než na 20 % délky zastavované části se připouští 
předsunutí hmot do max. 3 m. 

  Podlažnost objektů: 
  Fronta do náměstí 4 nadzemních podlaží, z nichž poslední podlaží bude ustupující + střecha 

uvažovaná jako obytné podkroví, ustupující podlaží lze architektonicky kombinovat se svislým 
členěním v plné hmotě. 

  Výškový dominantní objekt na maximální půdorysné ploše 300 m2 s max. 7 nadzemními 
podlažími, z nichž 6. a 7. bude ustupující ve třetině hmoty. 

  Jižní fronta směrem do Sadů 17. listopadu s 5 NP, z nichž 5. bude ustupující na 2/3 hmoty. 
  Dvě podzemní podlaží přesahující půdorysy jednotlivých nadzemních objektů bez další regulace. 
 
 Pro lokalitu Za Kovárnou jsou závazné pouze podlažnost fronty do náměstí bez výškové 
dominanty, s pěti nadzemními podlažími, z nichž 5. bude ustupující na 2/3 hmoty. 
 Ve funkci SVO-C se mění proti funkci SVO poměr komerčního využití a obytné funkce. Obytná 
funkce může převažovat v polyfunkčním uspořádání objektu. 
 Závazné limity prostorového uspořádání pro lokalitu Třebízského IV. Pro výstavbu RD 
v plochách OV všeobecně obytném území se nemění. 3. změna ÚPNSÚ pouze zpřesňuje některé 
požadavky, zastavěnost 30 % pro zastavěnou plochu RD. Podlažnost do 2. NP a jednoho podzemního. 
Vzdálenost regulační čáry od hrany pozemku u obslužné komunikace je min. 5 m. Z této úrovně mohou 
vystupovat pouze vstupní části pozemku apod., v šířce, která nepřesáhne 20 % hlavní fasády. Mezi 
plochou určenou pro bydlení a plochou pro komerční využití bude stabilizován pás izolační zeleně dle 
schváleného ÚPNSÚ města. Rozšíření komerčních ploch podél ulice Mochovské a v souvislosti 
s vedením obchvatu komunikace II/245 a ulice Mochovská, bude ve stejné funkci a v regulativech jako 
plochy pro komerční využití podél obchvatu a ulice Mochovské ve schváleném ÚPNSÚ města 
Čelákovice. 
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Stanovení podmínek pro využití ploch 6. změny ÚPNSÚ 
 

V lokalitě Z6-2 je změnou č. 6 vymezen koridor s překryvnou funkcí a stanoveny podmínky pro jeho 
využití takto:  
 
DS-K Koridor dopravní infrastruktury – silniční (překryvná funkce) 
 

před hlavním a přípustným využitím ploch v koridoru DS-K má přednost: 
• umístění silnice III. třídy obchvatu Čelákovic  
• místní a účelové komunikace včetně souvisejících ploch dané komunikace (náspy, zářezy, 

opěrné zdi, mosty, manipulační plochy apod.) 
• doprovodná, ochranná a izolační zeleň 
• nezbytná vedení a zařízení technické infrastruktury 

v koridoru není možno provádět: 
• veškeré činnosti, které nejsou v souladu s hlavním a přípustným využitím 
• umisťování trvalých staveb do doby realizace modernizaci obchvatu Čelákovic a všech 

souvisejících staveb a zařízení 
• umísťování samostatně stojících reklamních billboardů 

podmínky: 
• v koridoru je možné umístit stavby dopravní a technické infrastruktury, přístavby a nástavby 

stávajících staveb, které bezprostředně souvisí s hlavním a přípustným využitím konkrétní 
plochy za podmínky, že jejich realizace neomezí realizaci obchvatu Čelákovic“ 

 
• v koridoru je možné umístit stavby dopravní a technické infrastruktury, 

přístavby a nástavby stávajících staveb, které bezprostředně souvisí s 
hlavním a přípustným využitím konkrétní plochy za podmínky, že jejich 
realizace neomezí realizaci obchvatu Čelákovic  

 
 
Stanovení podmínek pro využití ploch 8. změny ÚPNSÚ 
 
- Lokalita Z8-1 je změnou č. 8 vymezena jako plocha Přestavby P1 (areál bývalých Kovohutí 
Čelákovice a.s.). Plocha přestavby P1 je znázorněna ve výkresech základního členění území a 
v hlavním výkresu. 
 
- Změnou č.8 je stanoveno pořadí změn v území (etapizace) v ploše P1 takto: 
 
I.etapa -výstavba v ploše P1a 
 
I.etapa zahrnuje:  
- demolice původních objektů v rozsahu ploch I. etapy, sanace území (dle skutečného rozsahu) 
- administrativní budova - přestavba na byty, změna stavby - řešení dopravy v klidu 
- rodinné domy (12) 
- bytové domy (6) 
- západní komunikace s odbočkami na komunikace II. a III. etapy, včetně napojení na ulici Křižíkova 
- parter - veřejný prostor na území I. etapy 
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- infrastruktura - napojení na přilehlé rozvody technické infrastruktury, jako i příprava technické 
infrastruktury pro navazující etapu. Realizace areálové čistírny odpadních vod (v kapacitě i pro III. 
etapu) - podmiňující stavba 
Podmínky: 
–zahájení výstavby I.etapy je možné nejdříve v r.2023 

 
II.etapa -výstavba v ploše P1b 
 
II.etapa zahrnuje: 
- demolice původních objektů v rozsahu ploch II. etapy; sanace území (dle skutečného rozsahu zátěže-
důsledků průmyslové činnosti) 
- bytové domy 
- rekonstrukce původní vrátnice, rekonstrukce vodojemu, oživení paměti místa (park) 
- založení východní komunikace včetně napojení na ulici Křižíkova a Přístavní, jako i přípravu napojení 
na areálovou komunikaci 
- parter - parková zeleň, pobytová plocha - založení koncepce¨ 
- parter - veřejný prostor na území II. etapy 
- infrastruktura - příprava technické infrastruktury pro navazující etapu. 
Podmínky: 
–zahájení výstavby II.etapy-v ploše P1b, je podmíněno naplněním předchozí etapy, tj.realizací zástavby 
I.etapy a vytvořením technických podmínek pro II.etapu (realizace technické infrastruktury)  
–zahájení výstavby II.etapy je možné nejdříve v r.2027 
 

III.etapa -výstavba v ploše P1c 
 
III.etapa zahrnuje: 
- demolice původních objektů v rozsahu ploch III. etapy; sanace území (dle skutečného rozsahu) 
- bytové domy 
- dokončení komunikačního systému (Přístavní, areálová komunikace-park) 
- dokončení parku dle koncepce založené ve II. etapě 
- parter - veřejný prostor na území III. etapy 
Podmínky: 
–zahájení výstavby III.etapy-v ploše P1c, je podmíněno naplněním předchozí etapy, tj realizací zástavby 
II.etapy a dokončením prostorového a technického řešení, zejména demolice a založení plochy ZP-
zeleň na veřejných prostranstvích v rámci II.etapy  
–zahájení výstavby III.etapy je možné nejdříve v r.2032 

 
S ohledem na charakter přeměny se nevylučuje překrývání etap, avšak pouze za předpokladu, že 
budou dodrženy zásady změny a zajištěna pohoda bydlení a charakter již přeměněných ploch. 
Etapizace v rámci plochy přestavby P1 (členění plochy na P1a,P1b a P1c) je znázorněna ve výkresu 
základního členění území. 
 
Pro plochu Přestavby P1 jsou změnou č. 8 doplněny tyto regulativy do způsobu využití ploch OC 
a OCM:  



Kapitola 2.11.odůvodnění změny č.8 ÚPnSÚ Čelákovice  06/2022              

 9 

 
Pro způsob využití OC-plochy čistě obytné v rodinných domech jsou pro plochu Přestavby P1 
doplněny tyto podmínky: 
Hlavní využití: 
 -bydlení v rodinných domech (izolované rodinné domy, dvojdomy, atriové domy) 
Přípustné využití: 
 - komunální zázemí plochy, likvidace odpadu, nabíjecí stanice v rámci jednotlivých rodinných 
 domů 
 - podzemní garáže pro zajištění funkce hlavní 
 - technická a dopravní infrastruktura pro plochu přestavby P1 
 - veřejná prostranství, zeleň ochranná, izolační, doprovodná 
Podmínky prostorového uspořádání: 
 -koeficient zastavění pro izolované RD v ploše P1a: max. 30 %,  
                                  pro řadové a atriové RD v ploše P1a: max. 50 %. 
 -dopravní obslužnost plochy P1a bude zajištěna z východní strany 
Nepřípustné využití: 
 -stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií přeměny území 
  (realizace závěrečné etapy včetně) 
 - stavby a činnosti s negativním vlivem na funkci bydlení (narušující obytnou pohodu v ploše P1) 
 
Pro způsob využití OCM-plochy čistě obytné v bytových domech jsou pro plochu Přestavby P1 
doplněny tyto podmínky:  
Hlavní využití: 

- Stavby pro bydlení - bytové domy včetně dopravy v klidu 
- Stavby pro bydlení - domy s pečovatelskou službou včetně zázemí (min. 60 % podlažní plochy 

objektu bude sloužit bydlení). 
- Obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které slouží pro 

potřebu obyvatel přilehlého území. 
- jednotlivá zařízení administrativy i jako monofunkční objekty: 
- zařízení pro správu města, jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, 

školské a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center 
volnočasových aktivit 

- technická infrastruktura pro potřeby funkční plochy včetně nabíjecích stanic a dalších zelených 
technologií 

Přípustné využití: 
- Místní občanská vybavenost (obchod, služby), jejichž charakter a výraz, jako i měřítko a proporce 

staveb budou odpovídat charakteru a měřítku celého území, resp. budou v souladu s v souladu 
s cíly a obsahem územní studie přeměny území (realizace závěrečné etapy včetně). Nabíjecí 
stanice v rámci bytových domů. 

- Místní občanská vybavenost i jako monofunkční objekty (tj. bez ohledu na procentuální skladbu 
funkcí umístěných v objektu – za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov 
v lokalitě): obchody do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na povrchu 
umístěno max. 50% normou požadovaných parkovacích míst a jejich provoz (zásobování, 
frekvence využívání obchodů) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, 
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- provozovny veřejného stravování za podmínky, že jejich provoz (zásobování, doba provozu, 
frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, 

- nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny s pracovními příležitostmi, 
- ubytovací zařízení hotelového typu za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném 

rozsahu na vlastním pozemku mimo veřejná prostranství, za podmínky, že bude na povrchu 
umístěno max. 50% normou požadovaných parkovacích míst 

- stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní obsluha, parkování a frekvence 
návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě, 

- komunitní zahrada za podmínky, že jejich pěstební procesy a dopravní obsluha nenaruší životní 
prostředí a obytnou pohodu v lokalitě. 

Podmínky prostorového uspořádání: 
 - charakteristika zástavby: Nízkopodlažní, zahuštěná zástavba (low-rise, high-density) 
  - maximální výšková hladina nové zástavby 4 NP + ustupující podlaží;  
                v místě kompozičních dominant:   5 NP + ustupující podlaží 
 - podíl hrubé podlažní plochy bydlení min. 80%. 
 - stavby bydlení mohou tvořit blokovou strukturu, v tom případě je podmínka využití vnitrobloku 
 pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto 
 požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za 
 podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude 
 využívána, jak je výše požadováno. 
Nepřípustné využití: 

- stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií přeměny územ 
 (realizace závěrečné etapy včetně) 

 
Pro plochu Přestavby P1 je změnou č. 8 doplněn nový způsob využití ploch DX-plochy dopravy 
specifické: 
 
DX      Plochy dopravy specifické 
Hlavní využití 
 - obsluha plochy přestavby P1a pro potřeby dopravy v klidu, mobility a veřejné dopravy 
Přípustné využití 
 - v ploše P1a bydlení v rámci objektů pro dopravu (garážový dům s byty) 
 - nabíjecí stanice v rámci garážového domu 
 - doplňkové služby k zajištění funkce hlavní (autoservis, zázemí pro obsluhu a ostrahu objektu) 
 - pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení 
 - odstavné a parkovací plochy 
 - stavby a zařízení technické infrastruktury 
 - plochy veřejně přístupné zeleně 
Nepřípustné využití 
        -veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
 - stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií přeměny území (realizace 
 závěrečné etapy včetně) 
Podmínky prostorového uspořádání 

- maximální výšková hladina v ploše P1a: 4 NP  
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Pro plochu Přestavby P1 je změnou č. 8 doplněn  nový způsob využití ploch ZX – Zeleň na 
veřejných prostranstvích specifická:  
 

ZX  Zeleň na veřejných prostranstvích specifická 
        Hlavní využití 

- významné plochy veřejně přístupné zeleně v sídle, městský park 
- veřejné prostranství s charakterem pobytové louky doplněné o liniovou a skupinovou zeleň, pobytová 

městská krajina 
Přípustné využití 
- zpevněné plochy spojené s občanskou vybaveností 
- funkce sportu odpovídající svým měřítkem a druhem sportu měřítku a charakteru prostoru s důrazem na 

propojení s funkcí hlavní  
- dětská hřiště 
- vodní plochy, vodní prvky 
- nové stavby a zařízení technické infrastruktury, které se nezapojí vizuálně a provozně do vnímání 

funkční plochy (podzemní vedení, instalační a technologické šachty bez nadzemních objektů) 
- stávající zachovalé industriální objekty s novým využitím (založení a realizace parku včetně 

rekonstrukce vodárenské věže) 
- prvky drobné architektury (sochy, altánky, kašny) a mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 
- mobiliář pro rekreaci a relaxaci 
- stavby a zařízení upravující odtokové poměry v území (drobné retenční nádrže) 
- doplňková občanská vybavenost v rámci solitérních malých objektů (např. kavárna, občerstvení, kiosky 

apod.), odpovídající měřítku a charakteru funkční plochy  
- pěší a cyklistické stezky, hipostezky 
Nepřípustné využití 
- veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím 
- stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií přeměny území  

(realizace závěrečné etapy včetně) 
Podmínky prostorového uspořádání  
- zachování původní vodárenské věže, 
- zakomponování původní vlečky do plochy zeleně 
- stavební činnost, zejména technické vybavení plochy budou realizovány tak,  

 aby nedošlo k zásahu do charakteru definice plochy ZX 
 
Změnou č.8 je do doby realizace přestavby všech 3 etap v ploše P1 stanoveno následující využití 
území výroby a  skladování VP v původních objektech (areál bývalých Kovohutí Čelákovice a.s.): 
 
V ploše přestavby P1 je níže uvedené využití stávající výrobou a skladováním podmíněně 
přípustné za splnění těchto podmínek: 
- zajištění funkčního využití území výroby a skladování výhradně v původních objektech 
 (tj. v rozsahu stavební činnosti bez novostaveb, pouze změny dokončených staveb, udržovací práce, 
změny využití stavby.) 
- slučitelnost s plochami bydlení  
- v sousedství ploch obytných nesmí negativní dopad z provozované činnosti (zátěž hlukem, emisemi, 
pachem) překročit hranice takto vymezených ploch a nesmí zatěžovat okolní plochy provozem 
motorových vozidel nad obvyklou míru. 
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Podmíněně přípustné využití v ploše P1 (P1a,P1b, P1c): 
 
- umístění zařízení služeb a výroby řemeslného druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svým 
provozem narušovat užívání staveb a zařízení ve svém okolí a obecně zhoršovat životní prostředí nad přípustnou 
míru. - plochy pro umisťování izolační zeleně a dalších přírodních městských prvků (zejména při hranicích 
funkční plochy). 
- stavby a zařízení pro servisní a opravárenské služby 
- stavby a zařízení pro stavební činnost, stavební dvory, výroba drobných stavebních prvků 
- stavby a zařízení pro obchod - prodejní sklady, vzorkové prodejny jako součást výrobních areálů 
- stavby a zařízení pro skladování, manipulační plochy 
- stavby a zařízení pro administrativu 
- stavby a zařízení pro sociální a hygienické zázemí zaměstnanců, stravování 
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady 
- zařízení technické infrastruktury, technických objektů 
- komunikace 
- plochy pro odstavování osobních a nákladních automobilů a speciálních vozidel 
- garáže jednotlivé i hromadné, služebních a nákladních automobilů a speciálních vozidel 
- stavby pro ubytování zaměstnanců, služební byty pro zajištění potřeb funkční plochy 
- funkce a objekty přípustné s podmínkou (včetně jejich změn a změn využití), které jsou v souladu s cíly a 
obsahem územní studie přeměny území (realizace závěrečné etapy včetně). 
- občanská vybavenost, volný čas, sport, služby, obchod, zázemí pro plochu přestavby 
- stavby a zařízení pro nakládání s odpady nad rámec potřeb funkční plochy 
- zařízení technické infrastruktury, technických objektů nad rámec potřeb funkční plochy  
- čerpací stanice pohonných hmot 
- stavby pro ubytování zaměstnanců, služební byty nad rámec zajištění potřeb funkční plochy 
- další stavby a změny staveb jsou přípustné s podmínkou (včetně jejich změn využití), že jsou v souladu s cíli a 
obsahem územní studie přeměny území (realizace závěrečné etapy včetně) 
 
Nepřípustné využití v ploše P1 (P1a,P1b, P1c): 
- všechny záměry, tj. stavby, činnosti a technologie, které nesplní podmínky hygienických limitů hluku 
vůči stavbám pro bydlení dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
- veškeré novostavby 
- logistická centra 
- kontejnerový terminál 
- stavby pro výrobu a výrobní služby s negativními vlivy na životní prostředí, přesahujícími hranice areálů 
- stavby pro bydlení včetně služebních a provozních bytů nezajišťujících potřeby funkčního využití plochy  
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