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ZÁPIS 

 
Dotazy občanů 

7. 12. 2022 od 18.00 hodin 
 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká 
života v Čelákovicích. 
Bc. P. – můj dotaz se týká projektování přípojek v dělnických domcích. Kolik ten projekt stojí celkem 
a jaká je spoluúčast města? 
Starosta – přiznám se, že přesnou částku z hlavy nevím. Ale určitě je spoluúčast města stejná,  
jako to bylo u projektu přípojek pro občany v Záluží. 
Bc. P. – orientačně by mohla vycházet jedna přípojka cca do 12.000,00 Kč?  
Starosta – myslím, že ano, ale neberte to jako potvrzenou informaci. Pokud chcete, zašlete mi  
e-mail s dotazy a já vám na ně odpovím. Mohu vám případně zaslat i nabídku projektanta, protože 
z ní jsme vycházeli. 
Bc. P. – pochopila jsem správně, že my nejdříve zaplatíme a následně podepíšeme s městem 
smlouvu? 
Starosta – ano, je to tak. Zájemci nejdříve podepíší smlouvu, zaplatí poplatek na účet města  
a následně podepisuji já. 
Bc. P. – na podepsání smlouvy a zaplacení poplatku jsou uvedeny dva termíny, a to  
14. 12. 2022 a 19. 12. 2022. Je možné, pokud občané nebudou moci v těchto dnech, domluvit 
případně i jiný termín? 
Tajemník – pokud někdo bude potřebovat jiný termín, samozřejmě není problém. Obraťte se  
na pí Karbulovou z MěÚ, určitě se domluvíte. 
Bc. P. – realizace zasíťování je podmíněna platbou minimálně 80% obyvatel z dělnických domků. 
Obávám se, že někteří lidé, co mají připojení na černo, nebudou mít potřebu situaci řešit.  
Nemohlo by město realizaci přípojek nařídit povinně?  
Starosta – o této problematice samozřejmě víme. Proto jsme ponížili hranici procentuální účasti  
až na 80 %. V Záluží spoluúčast byla mnohem vyšší, tuším kolem 95-98 %.  
Další věcí je, že není podmínkou, tuto akci projektovat pouze s městem. Je možné, že někteří 
vlastníci naši nabídku nevyužijí a zařídí si projektování sami. To vše se teprve ukáže. 
Proto pojďme nejdříve zjistit, jaký bude zájem a pak následně se může jednat dál.  
Bc. P. – má město informaci, kteří lidé jsou připojeni na černo? 
Starosta – ano. 
Bc. P. – může město těmto lidem přikázat, aby se připojili na kanalizaci? 
Starosta – ne nemůžeme. Neexistuje žádný zákon, který by připojení ke kanalizaci komukoliv 
přikázal. 
Bc. P. – já bych nerada, aby tito lidé projekt ohrozili. 
Starosta – určitě by bylo dobré, abyste se domluvili i vy, jako vlastnici dělnických domků. Máte 
spolek, vy jste dokonce jeho předsedkyní, možná by bylo vhodné svolat schůzi a společně se o tom 
pobavit. 
Bc. P. – v dopise stálo, že si vlastníci mohou rozmyslet, zda chtějí vlastní přípojku, anebo ji budou 
mít se sousedem. Myslím, že nejsme, jako laici, schopni odhadnout, zda by byla přípojka pro dva 
domy dostačující a zda je to vůbec realizovatelné. 
Starosta – vlastníci, kterých se to týká, jsou s touto informací obeznámeni. Projektant s nimi na toto 
téma již v minulosti hovořil. Nicméně pokud má někdo pochybnosti nebo dotazy, ať se obrátí  
na pí Karbulovou. Ona s nimi tyto záležitosti bude projednávat. 
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Bc. P. – ráda bych podala návrh, zda by nemohla být diskuze s občany součástí zasedání ZM. 
Myslím, že by bylo vhodné, aby byli na dotazy občanů přítomni již všichni zastupitelé.  
Starosta – děkujeme za podnět, ale v tuto chvíli o změně určitě neuvažujeme. 
Ing. Číla – již jsem na minulém ustavujícím ZM avizoval, že předložíme změnu jednacího řádu. 
Součástí toho bude i návrh, aby dotazy občanů byli součástí Zastupitelstva města Čelákovic. 
Starosta – je zde někdo další, kdo chce položit dotaz? … Není tomu tak, tímto tedy ukončuji dotazy 
občanů a budeme pokračovat v 19.00 hod zasedáním zastupitelstva. Děkuji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 7. 12. 2022 
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