
Zastupitelstvo města 
 

 
 

 
USNESENÍ č. 12   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 29. 6. 2016 

 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – p. Milan Tichý 

Ing. Miroslav Opa, PhD. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Mgr. Lenka Grygarová 

Ing. Markéta Reisiegelová 
Jarmila Volfová. 

 
1.3 ZM schvaluje 
vyřazení bodu 6.8 Vzdání se práva a prominutí dluhu z neuhrazeného nájemného a plnění spojených 
s užíváním bytů v majetku města, z programu dnešního zasedání ZM a jeho projednání na zářijovém 
zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zařazení bodu 9.1.2 Zápis č. 2/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 27. 6. 2016, na program 
dnešního zasedání ZM. 
 
1.5 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM, ve znění schválených úprav.  
 
1.6 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 10 ze dne 30. 3. 2016. 
 
1.7 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 11 ze dne 15. 6. 2016. 
 
1.8 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 ZM uděluje 
Výroční cenu města Čelákovic 2016 panu Miloši Fridrichovi, při příležitosti 135. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů Čelákovice, za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných 
hasičů Čelákovice.  
 
2.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, předání výtěžku ze vstupného na slavnostní večer, který bude uspořádán 
u příležitosti předání Výroční ceny města Čelákovic za rok 2016, Nadaci policistů a hasičů – vzájemná 
pomoc v tísni, Praha 7. 
 
3.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr na trvalý zábor částí pozemků: 

 p. č. 2425/1, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 103 m
2
 z celkové výměry 313 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný, 

 p. č. 2425/2, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 38 m
2
 z celkové výměry 308 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný,  
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 p. č. 2425/4, zastavěná plocha a nádvoří, o ploše cca 116 m
2
 z celkové výměry 393 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný, 

 p. č. 1754/5, ostatní plocha/manipulační plocha, o ploše cca 13 m
2
 z celkové výměry 1 401 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3112, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 9 m
2
 z celkové výměry 6 062 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3113, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 11 m
2
 z celkové výměry 1 169 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 
v rámci akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, 
s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. 
 
3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr na dočasný zábor částí pozemků: 

 p. č. 2425/2, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 112 m
2
 z celkové výměry 308 m

2
, v k. ú. 

Káraný, obec Káraný, 

 p. č. 1873/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 50 m
2
 z celkové výměry 292 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3086, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 29 m
2
 z celkové výměry 3.192 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3091/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 82 m
2
 z celkové výměry 10.651 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3106, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 30 m
2
 z celkové výměry 1.943 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3108, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 113 m
2
 z celkové výměry 551 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3109, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 7 m
2
 z celkové výměry 325 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3111/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 91 m
2
 z celkové výměry 3.195 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3115, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 50 m
2
 z celkové výměry 2.743 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3230/6, ostatní plocha/jiná plocha, o ploše cca 34 m
2
 z celkové výměry 1.018 m

2
, 

v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 429/2, ostatní plocha/manipulační plocha, o ploše cca 56 m
2
 z celkové výměry 412 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 455/5, zahrada, o ploše cca 161 m
2
 z celkové výměry 1.435 m

2
, v k. ú. Sedlčánky, obec 

Čelákovice, 

 p. č. 886/57, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 525 m
2
 z celkové výměry 1.330 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 887, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 88 m
2
 z celkové výměry 1.386 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 894/2, ostatní plocha/neplodná půda, o ploše cca 216 m
2
 z celkové výměry 1.414 m

2
, 

v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice, 

 p. č. 47/1, orná půda, o ploše cca 5.477 m
2
 z celkové výměry 7.159 m

2
, v k. ú. Záluží u 

Čelákovic, obec Čelákovice, 

 p. č. 248/5, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 575 m
2
 z celkové výměry 818 m

2
, 

v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec Čelákovice 
v rámci akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, 
s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Pozemky 
dotčené dočasným záborem musí být předány městu Čelákovice nejpozději 1 rok od dokončení realizace 
akce. 
 
3.3 ZM nemá námitek 
ke zřízení služebnosti na částech pozemků: 

 p. č. 1873/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 50 m
2
 z celkové výměry 292 m

2
, 

v k. ú.  Čelákovice, obec Čelákovice, 

 p. č. 3091/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, o ploše cca 8 m
2
 z celkové výměry 10. 651 m

2
, 

v k. ú.  Čelákovice, obec Čelákovice 
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v rámci akce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, 
s názvem „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. 
 
3.4 ZM ukládá 
Radě města, aby po lhůtě pro uplatnění připomínek k záměrům města schválených usnesením 
Zastupitelstva města č. 12/2016/3.1 a 12/2016/3.2 dne 29. 6. 2016, zajistila zapracování relevantních 
připomínek do minimálních podmínek pro vydání souhlasu města Čelákovice, které jsou přílohou tohoto 
usnesení, a schválila takto zpracované vyjádření města. 
 
4.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů u projektu Skatepark odmítnutí dotace z programu „Národní program cestovního 
ruchu“, podprogram „Cestování dostupné všem 117D71300“.  
 
4.2 ZM deklaruje, 
že bude žádat o dotaci na Skatepark v dalším vhodném dotačním programu. 
 
4.3 ZM pověřuje 
RM v pokračování příprav investiční akce Skatepark, včetně projekčních prací a umístění. 
 
5.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Směnné smlouvy č. SML/2016/124 mezi městem Čelákovice 
a Volejbalovým sportovním clubem Čelákovice, Čelákovice, na směnu, respektive prodej pozemku 
p. č. 1556/13 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 1.211 m² nově vzniklého geometrickým plánem 
č. 2495-36/2015 z p. č. 1556/13 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 539 m², z p. č. 1556/3 – díl c) – 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 577 m², a z p. č. 1556/19 – díl d) – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 95 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za ¼ podíl vlastnictví stavby víceúčelového 
hřiště a finanční doplatek ve výši 230.518,00 Kč. 
 
5.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/115 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako 
oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemku vlastníka pozemku p. č. 4309 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
4.151 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení VN 22kV, za úhradu 12.000,00 Kč bez 
DPH (14.520,00 Kč včetně DPH).  
 
5.3.1 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/147 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 629 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 703 m², p. č. 630/1 – zahrada, o výměře 20 m², a budovy č. p. 343, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/146 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, Čelákovice, jako 
vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 1581/5 – zastavěná plocha 
a nádvoří/společný dvůr, o výměře 232 m², st. 1585 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2.710 m², 
st. p. č. 1586 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m², st. p. č. 1587/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 191 m², st. p. č. 1588 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, o výměře 121 m², 
st. p. č. 1591/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1.458 m², st. p. č. 1594/3 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1.221 m², p. č. 1587/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 815 m², p. č. 1590 – 
ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 304 m², p. č. 1591/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 
908 m², p. č. 1592/3 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 543 m², p. č. 4312 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 1.296 m², a budovy č. p. 457, č. p. 459 a č. p. 1109, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
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5.3.3 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/143 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 3918 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 8.389 m², st. p. č. 3919 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, 
o výměře 541 m², část p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22.697 m², bez oploceného 
víceúčelového hřiště, a budovy č. p. 414, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.4 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/149 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, Čelákovice, 
jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 987/82 – zastavěná plocha 
a nádvoří/společný dvůr, o výměře 348 m², st. p. č. 987/84 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1.236 m², st. p. č. 987/86 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/87 – 
zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/88 – zastavěná plocha 
a nádvoří/společný dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/89 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, 
o výměře 19 m², st. p. č. 987/102 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 262 m², 
p. č. 987/83 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.167 m², p. č. 987/85 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 4.751 m², p. č. 987/100 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 1.945 m², p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 941 m², p. č. 987/104 – 
ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 38 m², p. č. 987/105 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 10 m², a budovy č. p. 1477, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.5 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/145 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 4067 – 
zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 26 m², st. p. č. 4068 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1.124 m², p. č. 1124/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 4.699 m², a budovy č. p. 1586, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.6 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/144 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, Čelákovice, jako 
vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 143/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1.103 m², st. p. č. 143/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m², st. p. č. 70 
– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 751 m², p. č. 144 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 188 m², 
a budov č. p. 464 a č. p. 156, vše v k.  ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.7 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/148 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Městským domem dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, Čelákovice, 
jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 730 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 239 m², p. č. 731 – zahrada, o výměře 5.779 m², st. p. č. 4068 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1.124 m², a budov č. p. 691 a č. p. 1586, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
které jsou takto zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Praha – východ, a nemovitosti st. p. č. 357 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 138 m², st. p. č. 358 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m², st. p. č. 359 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 35 m², st. p. č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m², 
st. p. č. 361 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², st. p. č. 362 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 27 m², st. p. č. 437 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², p. č. 1216 – sportoviště 
a rekreační plocha/ostatní plocha, o výměře 11.928 m², p. č. 1218 – trvalý travní porost, o výměře 417 
m², vše v k. ú. Miličín a obci Miličín. 
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5.4 ZM rozhodlo 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. e. 47 – stavba pro rodinnou rekreaci, na pozemku 
města st. p. č. 257 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 33 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
 
6.1 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Čelákovic za rok 2015 
a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovic v roce 2015, a to bez výhrad. 
 
6.2 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31. 12. 2015 a převod 
výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 52.831.604,68 Kč na účet výsledků hospodaření 
minulých účetních období. 
 
6.3.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci vyhlášeného Programu na podporu kultury a zájmové činnosti v roce 2016, 
o poskytnutí dotace na celoroční činnost žadatelům: 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 43750451, se sídlem Na Nábřeží 1676,  
250 88 Čelákovice, ve výši 80.000,00 Kč; 
 
Český svaz chovatelů – ZO Čelákovice, IČ 68379498, se sídlem Na Hrádku 455/19, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 90.000,00 Kč;  
 
Domeček Ve Skále, IČ 02505380, se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, ve výši 85.000,00 Kč; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 43751253, se sídlem Matěje Červenky, 250 88 
Čelákovice, ve výši 135.000,00 Kč; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 26641496, se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, ve výši 
80.000,00 Kč; 
 
Občanské sdružení míčových kouzelníků, IČ 01250086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 
Čelákovice, ve výši 50.000,00 Kč; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 22734155, se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice ve výši 
150.000,00 Kč; 
 
Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 43751768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 
Čelákovice, ve výši 150.000,00 Kč; 
 
Sdružení houbařů Čelákovice, IČ 01782282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
54.000,00 Kč; 
 
Sdružení včelařů Čelákovice, IČ 01810545, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
85.000,00 Kč 
 
a   
 
v rámci vyhlášeného Programu na podporu sportu v roce 2016, o poskytnutí dotace na celoroční činnost 
žadatelům: 
 
Basketbal Čelákovice, spolek,  IČ 22894756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
80.000,00 Kč; 
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1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 14798018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 158.000,00 Kč; 
 
FBC Čelákovice, o. s., IČ 27050033, se sídlem Vašátkova 176, 250 88 Čelákovice, ve výši 73.000,00 Kč; 
 
Orka florbal, z. s., IČ 68403402, se sídlem V Prokopě 1347/85, 250 88 Čelákovice, ve výši 404.000,00 
Kč; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 02381630, se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 
Čelákovice, ve výši 170.000,00 Kč; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 264.000,00 Kč; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 18622879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve výši 
162.000,00 Kč; 
 
Tělovýchovná jednota Spartak Čelákovice, IČ 43750567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 570.000,00 Kč; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, IČ 16556704, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 177.000,00 Kč. 
 
6.3.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic: 
 
SML/2016/093/DPK-11 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Český 
rybářský svaz, z. s. místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2016/094/DPK-12 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Český 
svaz chovatelů – ZO Čelákovice, se sídlem Na Hrádku 455/9, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/095/DPK-13 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Domeček Ve Skále, 
se sídlem Ve Skále 63, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/096/DPK-14 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Junák – 
český skaut, středisko Čelákovice, z. s.,  se sídlem Matěje Červenky, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/097/DPK-15 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem  a spolkem Klub přátel Jana 
Zacha, z. s. se sídlem Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/098/DPK-16 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Občanské sdružení 
míčových kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/099/DPK-17 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
ROUTA, z. s., se sídlem Sokolovská 305, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/100/DPK-18 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a pobočným spolkem Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/101/DPK-19 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sdružení houbařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/102/DPK-20 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sdružení včelařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
  
SML/2016/103/DPS-1 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Basketbal Čelákovice, 
spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2016/104/DPS-2 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/105/DPS-3 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem FBC Čelákovice, 
se sídlem Vašátkova 176, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/106/DPS-4 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem ORKA Florbal, 
se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/107/DPS-5 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem J. A. Komenského 414/7, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/108/DPS-6 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub Union 
Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/109/DPS-7 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/110/DPS-8 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Tělovýchovná jednota 
Spartak Čelákovice, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2016/111/DPS-9 – mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový sportovní 
club Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
6.4.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 40.000,00 Kč společnosti Ekolandia, o. p. s., IČ 01412035, 
se sídlem Jiráskova 243/8, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro 
rok 2016, na vybudování zázemí pro lesní třídu a realizaci slavností pro děti a rodinné příslušníky, v době 
od 1. 3. do 31. 12. 2016.       
 
6.4.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2016/067/DI – 12 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a společností 
Ekolandia, o. p. s., se sídlem Jiráskova 243/8, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.  
 
6.5.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 162.500,00 Kč spolku Sportovní akademie Čelákovice, z. s., 
IČ 22694013,  se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, mimo vyhlášené dotační programy města 
Čelákovic pro rok 2016, na náklady spojené s přípravou a účastí závodnic na Mistrovství České republiky 
ve sportovním aerobiku v roce 2016.  
 
 
6.5.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2016/123/DI – 14 mezi městem Čelákovice jako poskytovatelem a spolkem 
Sportovní akademie Čelákovice, z. s., se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem.   
 
6.6.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 80.000,00 Kč organizaci Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 
2208, 288 02 Nymburk, na realizaci projektu Terénní program Čelákovice 2016, mimo vyhlášené dotační 
programy města Čelákovic pro rok 2016. 
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6.6.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy a poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2016/036/DI mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a organizací 
Semiramis, z. ú., se sídlem Dlabačova 2208, 288 02 Nymburk, jako příjemcem. 
 
6.7.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč Farní charitě Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 
277 11 Neratovice, na realizaci Charitních sociálních služeb pro občany města Čelákovic poskytované 
Farní charitou Neratovice, mimo vyhlášené dotační programy města Čelákovic pro rok 2016. 
 
6.7.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic SML/2016/037/DI mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Farní charitou 
Neratovice, se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, jako příjemcem. 
 
6.9 ZM schvaluje 
na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnu č. 8 rozpočtu města Čelákovic 2016, 
včetně změny na par. 3716 pol. 5169 z 30.000,00 Kč na 100.000,00 Kč na vrub par. 6409 pol. 5901.   
 
8. ZM se seznámilo 
s přehledem činnosti Výboru MAS Střední Polabí za 2 čtvrtletí 2016 a Výroční zprávou MAS za rok 2015. 
 
9.1.1.1 schvaluje 
volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, Ph.D., členové - Mgr. Marek Skalický, 
Mgr. Lenka Grygarová, Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová. 

 
9.1.1.2 ZM schvaluje 
způsob volby členů finančního výboru formou tajné volby. 

 
9.1.1.3 ZM schvaluje 
Volební řád pro volbu členů finančního výboru na zasedání 29. 6. 2016. 
 
9.1.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 2/2016 ze schůze finančního výboru ze dne 27. 6. 2016. 
 
9.2.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 13/2016 ze schůze kontrolního výboru ze dne 5. 4. 2016. 
 
9.2.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 14/2016 ze schůze kontrolního výboru ze dne 5. 5. 2016. 
 
9.2.3 ZM bere na vědomí 
zápis č. 15/2016 ze schůze kontrolního výboru ze dne 9. 6. 2016. 
 
9.3.1 ZM bere na vědomí 
zápis č. 3/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 16. 3. 2016. 
 
9.3.2 ZM bere na vědomí 
zápis č. 4/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 20. 4. 2016. 
 
9.3.3 ZM bere na vědomí 
zápis č. 5/2016 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 11. 5. 2016. 
 
9.3.4.1 ZM zvyšuje 
počet členů Osadního výboru Sedlčánky na 9. 
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9.3.4.2 schvaluje 
volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, Ph.D., členové - Mgr. Marek Skalický, 
Mgr. Lenka Grygarová, Petr Bařina, Ing. arch. Renata Fialová. 
 
9.3.4.3 ZM schvaluje 
způsob volby členů Osadního výboru Sedlčánky formou tajné volby. 

 
9.3.4.4 ZM schvaluje 
Volební řád pro volbu členů Osadního výboru Sedlčánky na zasedání 29. 6. 2016. 
 
9.3.4.5 ZM zvolilo 
za členy Osadního výboru Sedlčánky: p. Miroslava Bereckého a p. Františka Fridricha. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 29. 6. 2016 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Mgr. Lenka Grygarová 
 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 
 
Jarmila Volfová 



Město Čelákovice 
náměstí 5. května 1,250 88 Čelákovice 

t: +420 326 929 111, e: mu@celakovice.cz, ID DS: fnSbxia, www.celakovice.cz

Minimální podmínky pro vydání souhlasu města
Čelákovice

s vydáním územního rozhodnutí na stavbu „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Čelákovice (mimo)“, dle projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, část díla „Dokumentace pro 
projednání s účastníky řízení" zpracované pro investora akce, Správu železniční dopravní cesty, státní 
organizace. Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, společností METROPROJEKT Praha, a. s., nám. I. P. 
Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, odpovědný projektant Ing. Jan Nosek, pod IČD 15 6563 50 00 00 00 
v prosinci roku 2015

s dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů pro části pozemků

• p. č. 455/5 , zahrada, o ploše 161 m^ z celkové výměry 1 435 m^, v k. ú. Sedlčánky, obec Čelákovice,
• p. č. 47/1, orná půda, o ploše 5 477 m^ z celkové výměry 7 159 m^, v k. ú. Záluží u Čelákovic, obec 

Čelákovice.

1) Veškeré práce budou koordinovány s připravovanými záměry města Čelákovice. Koordinována bude
zejména výšková úprava terénu navazujících ploch. Stavba bude koordinována zejména s následujícími
projekty:

a. Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, 250 88 Čelákovice, odpovědný projektant Mgr.
A. Jozef Cicoň, autorizovaný architekt

b. Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jiřina, odpovědný projektant Ing. Josef Vítek

c. Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jiřina - kanalizační přípojky, odpovědný projektant Ing. Josef
Vítek

d. Čelákovice - rekonstrukce veřejného osvětlení Jiřina, odpovědný projektant Václav Hanka

e. Přeložka plynovodu v podjezdu Přístavní ulice, 250 88 Čelákovice, odpovědný projektant Mgr. A.
Jozef Cicoň, Ing. Jiří Můller

f. Přeložka vodovodu v podjezdu Přístavní ulice, 250 88 Čelákovice, odpovědný projektant Mgr. A.
Jozef Cicoň, Ing. Jiří Můller

g. Úprava čerpací stanice kanalizace Jiřina, Čelákovice, odpovědný projektant Ing. Josef Vítek

h. Úprava stávajících řadů v oblasti ČSOV Jiřina (dodavatel ještě nebyl vybrán)

Za koordinaci výše zmíněných záměrů města Čelákovice se stavbou „Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)", je odpovědný projektant Mgr. A. Jozef Cicoň.

2) Navržená úroveň (lavice) u levobřežního pylonu (na čelákovické straně) pod novým železničním
mostem přes Labe, bude šířkově provedena tak, aby v budoucnu umožnila vedení chodníku se
smíšeným provozem chodců a cyklistů v šířce 3,0 m + normou požadované bezpečnostní odstupy,
bude-li to možné bez neúměrných nákladů.

1/3
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Příloha usnesení ZM č. 12/2016/3.4
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Minimální podmínky pro vydání souhlasu města Čelákovice
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3) Minimální průjezdná výška železničního podjezdu v ulici Přístavní bude 3,5 m, to znamená, že 
minimální volná výška podjezdu bude 3,65 m.

4) V prostoru železničního podjezdu v ulici Přístavní:

a. bude v rámci stavby provedena přeložka kabelu České telekomunikační infrastruktury, a.s. 
(CETIN)

b. bude v rámci stavby zabezpečena ochrana všech sítí technické infrastruktury

c. bude v rámci stavby rozšířena komunikace ulice Přístavní na 6,0 m

d. bude v rámci stavby zrealizován chodník severně od komunikace

e. bude v rámci stavby odvodnění drážního tělesa zaústěné pouze do městské dešťové 
kanalizace - do RŠ 4

5) V prostoru ulice U Mostu nebude v rámci stavby navržená opěrná zeď, ale pouze zemní těleso násypu, 
jehož pata bude umístěna na pozemku ve vlastnictví ČR (právo hospodařit s majetkem státu má:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace).

6) Stavební úpravy čela násypu v ulici Alej Jiřího Wolkera (u křižovatky s Přístavní ulicí), v místě souběhu 
s projektem Komunikace včetně odvodnění, městská část Jiřina, 250 88 Čelákovice, budou provedeny 
z rozebíratelných betonových prvků.

7) Průběh gabionové opěrné stěny bude upravený dle dokumentace: „Koordinace staveb, městská část 
Jiřina - severní čásť, výkresy „1.4.1_LINIE GABIONŮ - SITUACE" a „1.4.2_LINIE GABIONŮ - ŘEZY".

8) Na nároží ulic Chodská / Alej Jiřího Wolkera v rámci stavby zaústěné odvodnění drážního tělesa pouze 
do městské dešťové kanalizace - do RŠ 14.

9) V místě podchodu u železniční zastávky Čelákovice - Jiřina bude vyvedeno potrubí DN 200 pro 
odvodnění železniční tratě do nového vsakovacího objektu na pozemku města Čelákovice. Vsakovací 
objekt bude vybudován v rámci stavby: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - 
Čelákovice (mimo)".

10) Stávající propustek v místě pod železniční zastávkou Čelákovice - Jiřina, cca 6,905 km, bude upraven 
tak, aby byla zachována výšková úroveň stávajícího dna (s maximální tolerancí 60 mm). Zároveň bude 
brán zřetel na kvalitní antikorozní úpravu řešení propustku. V rámci projekčních prací na dalším stupni 
dokumentace budou upřesněny požadavky města Čelákovice na detailní řešení propustku. Požadavky 
budou upřesněny nejpozději v průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení.

11) Při rekonstrukci propustku pod železniční tratí v km 7,246 bude zachována jeho propustnost na průtok 
Qmaxioo = 1,395 m^/s; W = 5524 m^, pro povodí „JASELSKÁ". Konkrétní řešení a propustnost bude
v rámci projednávání dokumentace k stavebnímu povolení předložená městu Čelákovice 
k odsouhlasení. Při návrhu propustku bude brán zřetel na kvalitní antikorozní úpravu řešení propustku.

12) Investor stavby: „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)" uzavře 
s městem Čelákovice nejpozději před podáním žádosti o vydání stavebního povolení na tuto stavbu 
smlouvu o spolupráci, ve které budou dohodnuty vzájemné časové, projekční a finanční podmínky další 
koordinace:

a. realizace nového železničního mostu přes Labe s lávkou zavěšenou na tomto mostě, včetně 
navazujících ploch komunikací

b. realizace dešťové kanalizace v úseku:

i. nároží ulic Chodská a Alej Jiřího Wolkera,
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ii. ulice Alej Jiřího Wolkera od Chodské ulice po křížení s železničním podjezdem v Přístavní 
ulici,

lil. železniční podjezd v Přístavní ulici - prostor za ČSOV 01 Čelákovice Jiřina - výústní objekt 
dešťové a odlehčovací kanalizace do Labe

c. realizace odvodnění a dešťové kanalizace v prostoru železničního podjezdu v ulicích J. Zacha a 
Husova

13) V rámci dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu: "Optimalizace traťového úseku Lysá 
nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“ bude podle podkladů poskytnutých městem Čelákovice 
provedena korekce průběhu komunikace, rozsah ploch komunikace a její parametry v prostoru od 
Přístavní ulice po Labe, mezi železniční tratí a zástavbou za přečerpávací stanicí jednotné kanalizace 
(ČSOV 01 Čelákovice Jiřina).

14) Dočasné pěší propojení po dobu realizace stavby, ve směru od podchodu pod železniční zastávkou 
Čelákovice Jiřina po podjezd v ulicích J. Zacha / Husova, konkrétně úsek v místě podjezdu v ulici
J. Zacha / Husova, bude organizován za současného zjednosměrnění silničního provozu v podjezdu 
(111/2454) řízeného dočasným světelným signalizačním zařízením. Prostor pro pěší bude dočasně 
stavebně upraven tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců (dočasné oplocení a zábrany, zvednutí 
pochozí úrovně pomocí silničních panelů).

15) V době realizace stavby bude východně od podjezdu v Přístavní ulici zajištěn pěší přístup po celou 
dobu existence dočasného záboru na parcele p. č. 3111/1, k. ú. Čelákovice - DN64 (delší než 1 rok) 
k objektům č. p. 198, č. p. 735 a č. ev. 100, a to koridorem s konsolidovaným povrchem. Grafické 
vyznačení požadavku je zřejmé z dokumentace: „Koordinace staveb, městská část Jiřina - severní 
čásť, výkresy „1.2.0_POŽADAVKY NA PŘÍSTUPNOST V DOBĚ DOČASNÝCH ZÁBORŮ".

16) Dočasný zábor na parcelách p. č. 3091/1, p. č. 3106, p. č. 3108 a p. č. 3109, všechny v k. ú. Čelákovice 
- D61 nelze realizovat současně s dočasným záborem na parcele p. č. 1873/1, k. ú. Čelákovice - D68 a 
D69. Po celou dobu realizace bude do ulice U Mostu zajištěn alespoň pěší přístup mimo staveniště. 
Grafické vyznačení požadavku je zřejmé z dokumentace: „Koordinace staveb, městská část Jiřina - 
severní část", výkresy „1.2.0_POŽADAVKY NA PŘÍSTUPNOST V DOBĚ DOČASNÝCH ZÁBORŮ".

17) V dokumentaci pro stavební povolení bude dořešena dočasná přístupová komunikace pro pontonové 
zařízení staveniště ZS2. Trasa příjezdu a odjezdu nákladních automobilů bude prověřena a doložena 
formou obalových křivek. Případně bude stanovena maximální velikost nákladních vozidel pro jízdu po 
přístupové komunikaci k tomuto pontonovému zařízení staveniště. S vozidly s hmotností nad 3,5 t není 
možné vjíždět na cyklistickou stezku podél Labe umístěnou na pozemku p. č. 3205/2 v k. ú. Čelákovice.

18) Součástí dokumentace pro stavební povolení bude zpracované dopravně inženýrské opatření řešící 
odklon stávajícího provozu na chodníku se smíšeným provozem chodců a cyklistů podél řeky Labe od 
míst s kolizí s jednotlivými plochami navržených dočasných záborů. Jedná se o místa pontonových 
zařízení staveniště a místa výstavby železničního mostu a podjezdu v Přístavní ulici.

19) Před podáním žádosti o stavební povolení budou mezi investorem stavby "Optimalizace traťového 
úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)" a městem Čelákovice uzavřeny příslušné smlouvy 
řešící majetkové vypořádání k pozemkům dotčeným trvalými a dočasnými zábory.

20) Před podáním žádosti o stavební povolení budou mezi investorem stavby "Optimalizace traťového 
úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)" a městem Čelákovice uzavřeny příslušné smlouvy 
o služebnosti.

21) Před podáním žádosti o stavební povolení bude městu Čelákovice předložena aktuální projektová 
dokumentace ke stavebnímu řízení k vyjádření.
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