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ÚVOD:
Ve smyslu platné legislativy je součástí vydání změny č. 5 ÚPnSÚ města Čelákovice Úplné
znění ÚpnSÚ města Čelákovice.   Platný územní plán byl vydán 19.6.1994 vyhláškou č.22/94.

1. změna ÚPNSÚ města Čelákovice upravovala platný územní plán dle požadavků  města a
reagovala na probíhající  hospodářskou transformaci a nové názory na uspořádání života ve
městě. Součástí 1. změny ÚPNSÚ města Čelákovice byla i digitalizace grafické části ÚPNSÚ
a úprava textové části dle v té době platné legislativy, která ještě nedoplňovala textovou část o
odůvodnění územně plánovací dokumentace. 1. změna ÚPNSÚ města Čelákovice
V rámci 1. změny, která byla schválena usnesením zastupitelstva města 14/2004 15.12.2004 a
vydána obecně závaznou vyhláškou,  byla textová část územního plánu sídelního útvaru města
Čelákovice aktualizována dle tehdy platných vyhlášek.  Pro textovou část úplného znění po
změnách č.1., 2, 3, 5, 6, 7 a 8  je proto použit shora uvedený text, který byl součástí schválené
1. změny ÚPNSÚ města Čelákovice s tím, že jednotlivé části textu jsou doplňovány dle vlivu
jednotlivých změn na skutečnosti uvedené  v těchto částech.

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Hlavní cíle řešení

      Cílem práce je aktualizovat schválený územní plán dle nových skutečností rozvoje města
ve  smyslu  novelizovaného  stavebního  zákona.  Zpracovaná  dokumentace  bude  poskytovat
obci a orgánům státní správy územně plánovací pohled, umožňující cílevědomé řízení rozvoje
obce i jeho zájmového území v souladu s vyvíjející  se úrovní poznání vztahů, na kterých je
existence sídel závislá.

      Cílem urbanistického řešení je rozvoj města usměrnit  do urbanistického celku se všemi
návaznostmi na stávající zástavbu a okolní aktivity v území.

      Navržený rozvoj obce bude splňovat všechny nároky na moderní zástavbu s možností na
plnohodnotné napojení na budovanou infrastrukturu. Rozvoj města bude převážně  ve funkci
bydlení s omezením stávajících průmyslových areálů  ve prospěch životního prostředí města.
S tím souvisí i rehabilitace levého břehu řeky Labe jako rekreační trasy, která pokračuje proti
proudu řeky. Nové rozvojové plochy jsou převážně ve funkci obytné, smíšené a komerční bez
vlivu na životní prostředí.

      Město Čelákovice má schválený územní plán od roku 1994. Územní plán sídelního útvaru
byl zpracován a schválen dle původní vyhlášky.

      1. změna územního plánu je zpracována již  dle vyhlášky 131, Ministerstva pro místní
rozvoj z 29.5.1998.

      Během sedmi let platnosti územního plánu v souvislosti s tlakem probíhající hospodářské
transformace  na  změny  funkce  a  regulace  území  s novými  názory  na  uspořádání  života
v místě vyvstala nutnost 1. změny územního plánu.
      Tato změna má nejen vymezit nové rozvojové plochy a změnit některé funkce území, ale
musí aktualizovat i regulativy a upřesnění požadavků na jednotlivé funkční plochy.
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      V roce 2001 bylo zpracováno a schváleno zadání k 1. změně ÚPNSÚ Čelákovic. Zadání
vymezilo a aktualizovalo požadované změny. Součástí zadání byl i výkres limitů.

1. změna ÚPnSÚ města Čelákovice byla schválena dne 15.12.2004
usnesením ZM 14/2004. Závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou
2. změna ÚPnSÚ města Čelákovice byla schválena dne 15.4.2009
 usnesením ZM 16/2009/5.4.  Opatření obecné povahy nabylo účinnosti 3.6.2009
3. změna ÚPnSÚ města Čelákovice byla schválena dne 16 9.2009
usnesením ZM  18/2009/7.4. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti 8.10.2009
Změna č. 5 ÚPnSÚ města Čelákovice byla schválena  dne  24.6.2020
usnesením č. 13/2020/6.3 Opatření obecné povahy nabylo účinnosti 10.7.2020

Lokality změny č. 6, 7 a 8 mají jen místní charakter a neovlivňují jakékoliv vazby a propojení
se sousedními obcemi, městysy a městy.

Lokality změny č. 6, 7 a 8  mění výrok platné územně  plánovací dokumentace po změnách
č.1., 2. 3 a 5.  ÚPnSÚ města Čelákovice  v textové části  D. Závazná část ve formě regulativ.

ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

a) Vymezení řešeného území

      Město se skládá ze čtyř částí katastrálních území, tj.:
Čelákovice výměra 897 ha 7910 m2

Sedlčánky výměra 464 ha 1952 m2

(Císařská Kuchyně)
Záluží výměra 225 ha 4062 m2

Celková výměra řešeného území
města Čelákovic je                                     1587 ha 3924 m2

      Oproti schválenému územnímu  plánu sídelního  útvaru z roku 1993 nebude do celkové
řešené plochy zahrnuta část Nehvizdky v k. ú. Nehvizdy, která bude součástí územního plánu
obce Nehvizdy.

Katastrální území města sousedí s těmito katastry:
SEVER - Káraný (hranice tvořená tokem řeky Labe)
ZÁPAD - Toušeň
JIH - Nehvizdy, Mochov
VÝCHOD - Přerov n/L

1. změna ÚPNSÚ města Čelákovice je vymezana v bodech 1 – 36 v části d.1)

2.změna ÚPNSÚ  města  Čelákovice  je  vymezena  bytovou  zástavbou  v  ulici  Holého,
Staňkovského  ulicí,  páteřní  komunikací  průmyslové  plochy  bývalého  TOSu,  až  k  jižní
vrátnici a komunikaci, která vrátnicí prochází.

3. změna ÚPNSÚ  města Čelákovice je vymezena ve třech lokalitách:
1. Lokalita Za Kovárnou je vymezena v parc. č. 3200/1, 161/1, 3226/3 k. ú. Čelákovice.

Ve schváleném ÚP je zde plocha pro izolační zeleň (IZ), plocha pro přírodní nelesní

6



porosty (ZN) a plocha stávajícího parkoviště (DPO). Lokalita Za Kovárnou je částečně
v zastavěném území a částečně rozšiřuje zastavěné území o zastavitelné území na úkor
části izolační zeleně.

2. Lokalita proluka Nám. 5. května je vymezena v parc. č. 680, 676, 686/1, 686/3, 3202.
Ve schváleném územním plánu je celá plocha určená jako zastavitelné území (SVO).

3. Lokalita Třebízského IV. je vymezena na parc. č. 3852, 3849, 3261, 2, 3, 3292, 3, 4, 5,
6,  7,  3310-17,  3384-86.  Lokalita  Třebízského  IV.  je  v  nezastavěném území  a  ve
schváleném ÚPNSÚ nebyla ani územím zastavitelným. Nové vymezení zastavitelného
území zahrnuje plochy pro bydlení (OV), částečně plochy pro nerušící výrobu a sklady
(VN) a pro komunikace.

b) Základní předpoklady a podmínky vývoje obce a ochrany hodnot
území

Podklady aktualizace průzkumů a rozborů projektanta
- konzultace s představiteli města
- konzultace s Okresním úřadem
- konzultace se správci sítí infrastruktury
- Generel ÚSES – region Praha
- návaznost na územní plán Lázně Toušeň, Nehvizdy a Mochov
- aktualizace mapy 1:2880, 1:5000, 1:10000 – digitalizované mapy zadání 1. změny ÚPNSÚ
- koncept Územního plánu vyššího územního celku – pražský region
- generel plynofikace města 12/2001
- generel elektrifikace
- podklady Českého Telecomu
- aktualizované demografické údaje

HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA

      5. tisíciletí př.n.l. (neolit) – první doklady o osídlení prostoru Čelákovic. 5.- 6.stol. – husté
osídlení (nálezy keramiky a hrobů) poč. 13.stol. – počátek dnešního města – na pahorku nad
Labem vybudována  tvrz a  románský kostel,  obojí dodnes zachované v základech dnešního
muzea  (Na Hrádku) a děkanského  chrámu Nanebevzetí p.  Marie.  Od 14.stol.  – městečko,
rozkládající se po obou březích Čelákovického potůčku.

       V průběhu středověku a počátkem novověku městečko nedosáhlo velkého rozvoje a počet
obyvatel byl poměrně  malý.  Čelákovice ležely mimo  hlavní dopravní cesty, spojující Prahu
s ostatními královskými městy českých zemí.

       V 17. a 18. století tvořili obyvatelstvo městečka  chalupníci, zahradníci a rybáři. Teprve
počátek 19. století přinesl  určité  oživení  hospodářské  a  stavební  činnosti.  Byla  postavena
silnice  Brandýs  n/L.  –  Čelákovice,  v Mochově  napojení  na  hlavní  státní  silnici  Praha  –
Poděbrady. Dochází k založení radnice na náměstí a městské školy.

      V roce 1883 byla na východním okraji sídla vedena trasa parní železniční dráhy Praha-
Lysá n.L. -  Nymburk a v r. 1893 byla propojena s Brandýsem dále podle Labe do Neratovic.
Tyto  základní  trasy  přispěly  k založení  a  rozvoji  vlastního  strojírenského  průmyslu.  Na
východě města byl v r. 1860 založen průmyslový závod – dnešní Kovohutě.

7



       R. 1910 byla  při  silnici  a železnici  na Brandýs  založena továrna na obráběcí stroje
Volman (TOS).

       Zástavba města se rozvíjí  zejména jižním a východním směrem.  Těžiště města kromě
náměstí tvoří ulice spojující náměstí s nádražím.  Založení několika drobných průmyslových
výroben přináší stavební rozvoj za železniční tratí a urbanistické propojení města se zástavbou
malé zemědělské osady Jiřina. Vzniká zde maloměstská vilová čtvrť, rozvoj obou základních
průmyslových závodů vyvolal potřebu rozsáhlé bytové výstavby.

       Po vzniku ČSR známé říční lázně „České Grado“, regulací Labe zrušené koncem 30.let.

1922 – zdvojkolejnění železniční tratě Praha –Lysá n/L.

       V letech 1947 – 1949 postaveno sídliště V Nedaninách (dř. Engelsovy domy) a v západní
části katastru sídliště  V Prokopě  (dříve Marxovy domy).  Na jihu  města  v 70. letech bylo
vybudováno  sídliště  V Rybníčkách  (dř.  Fučíkovy  domy)  se  střední  a  vysokopodlažní
zástavbou.  Dále  následovala  přestavba  v centrální  částí  města  (demolice  a  nová  výstavba
kolem  náměstí),  počínaje  západní  částí  náměstí  a  končící  dosud  přístavbou  nynějšího
Manažerského centra.

GEOLOGIE

       Větší část území náleží geologicky do Českobrodské tabule, celku Čelákovické tabule,
pás podél Labe do Mělnické kotliny, celku Staroboleslavské kotliny. Čakovická tabule Plochá
pahorkatina,  tvořená  cenomanskými  pískovci  a  spodnoturonskými  písčitými  spongility  a
slínovci  k  SZ  ukloněný  reliéf  rozsáhlých  pliocenních  a  staropleistocenních  strukturně
denudačních  plošin  (rozbrázděných  na  SV  zpravidla  nesouměrnými  údolími  svahových
potoků,  levých  přítoků  Labe).  Místy  se  uplatňuje  akumulační  povrch  na  spraškových
pokryvech a závějích.

       Staroboleslavská kotlina erozně  denudační snížena,  protažená ve směru osy křídové
pánve, složená z turonských slínovců  a písčitých  slínovců,  méně  cenomanských  pískovců,
zakrytých  říčními  a  eolickými  sedimenty.  Akumulační  reliéf  středopleistocenních  a
mladopleistocenních  říčních  teras  (typicky  vyvinuté  v oblasti  Jizerské  delty).  Údolní  nivy
s opuštěnými koryty,  pokryvy a přesyvy vátých  písků,  na okrajích místy erozně  denudační
povrch na křídových horninách.

        Oblast Čelákovic náleží k jihovýchodní části Brandýnské plošiny, která je součástí České
křídové tabule.

        Skalní podloží zájmové oblasti tvoří sedimenty svrchní křídly – turonské slínovce a
písčité  slínovce. Jejich povrch je  poměrně  plochý,  pouze s velmi  mírným úklonem směrem
k toku Labe. Povrch křídového podloží je silně zvětralý až eluviálně rozložený a má charakter
jemně  písčitého  slínu  s hojnými  úlomky  a  kusy  vesměs  málo  pevné  matečné  horniny.
Mocnost této eluviálně  rozložené zóny je značně proměnlivá, lokálně byla úplně denudována
říčním tokem.
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        Skladba kvartérního pokryvu je v okolí řeky ovlivněna především akumulační činností.
Křídové sedimenty jsou zde překryty terasovými  sedimenty Labe – vrstvou štěrkopísků,  u
kterých  v povrchové  vrstvě  převládá  obsah  písčité  frakce,  s hloubkou  pak  roste  obsah  a
velikost  valounů.  Říční  tok byl  v minulosti  několikrát  přesazen,  výsledkem čehož je  řada
slepých a zanesených říčních ramen, které jsou vyplněny i velmi  jemnozrnnými,  bahnitými
náplavy a hnilokaly, často též rašelinou. Nejsvrchnější vrstvou pokryvu pak tvoří silně písčitá,
slabě  humózní ornice.  Obecně  můžeme konstatovat, že výskyt  zanesených ramen Labe lze
předpokládat  v těsném  sousedství  stávajícího  řečiště,  se  vzrůstající  vzdáleností  se
pravděpodobnost jejich výskytu výrazně snižuje.

        Z hlediska  hydrogeologického se jedná o oblast se dvěma horizonty podzemní vody.
Jednak je to mělký,  podpovrchový horizont, vázaný na bazální polohy štěrkopísků s vysokou
průlinovou propustností, kterými se stahuje podpovrchová voda po výrazně  nepropustnějším
slínovcovém  podloží  ve  směru  jeho  úklonu.  Druhým  horizontem  je  pak  nepravidelný,
puklinový horizont  křídové podzemní  vody,  který je  vázán  na rozsáhlé  rozevřené  pukliny
v slínovcovém podloží, kterými cirkuluje podzemní voda.

URBANISTICKÉ PODMÍNKY ROZVOJE MĚSTA

         Město Čelákovice se svými částmi spadá správně do okresu Praha – východ. Pověřený
stavební úřad sídlí v městě Čelákovice.

         V současné době se zpracovává a projednává koncept velkého územního celku – region
Praha.  Požadavky vyplývající z řešení tohoto celku byly potvrzeny a zahrnuty do 1. změny
ÚP  města.  Tyto  požadavky  se  týkají  především  dopravního  napojení  na  dálnici  D  11  a
rychlostní komunikace E 10, regulace řeky Labe, rekreační oživení levého břehu Labe s lodní
dopravou a zachování rezervy pro nové parametry rychlostní železniční tratě.

         Sídelní útvar leží v pražském metropolitním regionu, u kterého lze předpokládat velký
vliv  důsledků  vnitrorepublikové  migrace obyvatelstva,  která již  probíhá  a lze  očekávat,  že
značná část migrantů bude směrovat do hlavního města a okolí, kde se předpokládá největší a
nejstrukturovanější nabídka pracovních příležitostí. Stejně tak bude pražský region atraktivní i
pro zahraniční migranty.  Vzhledem k relativně  malému kapitálu vstupujícímu do regionu je
sledována  zpočátku  snaha  o  využívání  těch  lokalit,  které  mají  s minimálními  vklady
přijatelnou návratnost vložených prostředků.
        Důležitým  faktorem,  který  ovlivňuje  využitelnost  území  je  poloha  a dostupnost.
Nezanedbatelnou podmínkou je úroveň životního prostředí a hygienických podmínek území.

        Uvedené předpoklady dané širšími  vztahy pražského regionu k řešenému sídelnímu
útvaru jsou základem urbanistické koncepce schváleného územního plánu. Tato koncepce se
změnou územního  plánu  nebude  měnit.  Při  naplňování  schváleného  územního  plánu  a po
schválení  územních  plánů  okolních  obcí  a  měst  vzrůstá  stále  nejen  vazba  mezi  centrem
regionu, tj. hlavním městem Praha, ale také vazby obcí a měst na březích řeky Labe. Svými
rozvojovými  plochami  se  bude  stále  více  propojovat  např.  město  Čelákovice  s Lázněmi
Toušeň a Brandýsem nad Labem.

        Vlastní město Čelákovice zůstává významným sídlem s nabídkou pracovních příležitostí
a  ve  svých  rozvojových  plochách  i  s nabídkou  kvalitního  bydlení  s vybudovanou
infrastrukturou.
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        V řešeném území,  vymezeném  administrativními  hranicemi  obce  Čelákovice,  má
rozhodující význam jádrový sídelní útvar typu menšího města. Ostatní sídelní útvary (Záluží,
Nehvizdky,  Sedlčánky,  Císařská  Kuchyně)  jsou  typickými  útvary  venkovského  osídlení,
poznamenanými  jak  blízkostí  jádrového  města,  tak  zejména  blízkostí  jádra  celé  spíše
negativně  poznamenán  i  vlastní  sídelní  útvar  Čelákovice,  právě  tak  jako  řada  dalších
městských útvarů v blízkosti Prahy.

        Další  rozvojové  územní  možnosti  města  nad  rámec  schváleného  ÚP jsou značně
omezené zejména s ohledem na kvalitu okolní zemědělské orné půdy. Dále je územní rozvoj
města omezen dopravními  tahy (železnice, silnice II. třídy), trasami technické infrastruktury
(VTL plynovody, hustou sítí vrch. linek VN a VVN) a korytem řeky Labe s jeho zátopovou
oblastí.  Dále je  nutné připomenout, že město nemělo  vhodné podmínky pro rozvoj obytné
funkce vzhledem k bývalému stavu životního prostředí. Tyto negativní faktory jsou postupně
eliminovány  jednak  technicky  (rozšiřování  ploch  veřejné  zeleně  uvnitř  sídla  a  budoucí
zpřístupnění  rekreačně  atraktivního  pravobřežního  prostoru  u  Labe  mezi  Káraným  a
Byšičkami).

PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOUČASNÉ DEMOGRAFIE MĚSTA

Celkový počet obyvatel:
Čelákovice: 9.273
Sedlčánky (Císařská kuchyně)    420 (73)
Záluží:    297
Celkem: 9.990

Počet žáků MŠ:                            232
                              ZŠ:                                               1.096

Počet popisných čísel: 1.791
Čelákovice: 1.542
Sedlčánky:    122
Císařská kuchyně:      33
Záluží:      94

        Město  Čelákovice se skládá  z několika  převážně  monofunkčních  zón, polyfunkční
zůstává  prakticky  pouze  centrum,  soustředěné  kolem  náměstí,  Sedláčkovy  a  Masarykovy
ulice.

        Ve městě se nacházejí dvě  rozsáhlé průmyslové zóny dvou stěžejních průmyslových
závodů  –  TOS  a  Kovohutě  a.s.  Tyto  dva  velké  podniky  spolu  s dalšími  menšími
průmyslovými  provozy  a  areály  vytvářejí  pro  město  velmi  nadprůměrný  podíl  objemu
průmyslové  výroby  k počtu  obyvatel  města  a  podíl  velikosti  průmyslových  ploch
k celkovému  zastavěnému  území  města.  Areál  TOSu  v západní  části  města  v nedávné
minulosti měl a doposud má největší městotvorný význam. Jeho rozvoj však působí na město
spíše negativními vlivy.

        Poválečná výstavba závodu na obráběcí stroje z původní Volmanovy továrny si vyžádala
značný  zábor  ploch.  Jelikož  starou  a  novou  část  závodu  protínala  historická  trasa  staré
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brandýské  silnice,  vytvářející  komunikační  páteř  v ortogonálním půdorysu  Čelákovic,  byla
v polovině  60. let vybudována nová jižní obchvatová komunikace ve směru na Brandýs nad
Labem a obě  části závodu kolem historické trasy mohly být  po jejím  uzavření spojeny do
jednoho areálu. Nový jižní obchvat silnice II/245 však skončil torzem velkorysého záměru na
mimoúrovňové křížení s výpadovkou na Prahu a s frekventovanou železniční tratí, za níž měl
pokračovat plynule směrem na Mochov.

        V souvislosti s potřebou stabilizace pracovních sil vznikala v poválečných letech nová
bytová  výstavba,  zpočátku  naprosto  nevhodně  umístěná  v těsné  blízkosti  závodu  směrem
k městu,  ale  vzhledem k nedostatku  ploch i  na odvrácené  (západní)  straně  závodu.  Takto
vznikl  příklad  naprosto  nevhodné  urbanistické  koncepce  a  ve  své  části  z 50.  let  i
architektonicko  – urbanistického výrazu  – obytný soubor  V Prokopově,  který je  pro svoje
obyvatele účelově  vázán pouze k zadnímu  vstupu do areálu závodu. Od ostatního města je
tento soubor fyzicky zcela oddělen a jediný pěší přístup je po chodníku mezi rušnou silnicí
II/245 a podnikem TOS.

        Záměr schváleného územního plánu obnovit komunikaci,  která dělí areál TOSu se do
této doby nepodařilo realizovat.

        Jihozápadním směrem od centra se nachází  obytný soubor bývalé  Fučíkovy domy,
tvořený  převážně  vysokopodlažními  a  středněpodlažními  panelovými  bytovými  domy.
Věžové domy tvoří nejvýraznější  dominantní  zástavbu Čelákovic.  Kladem tohoto souboru
jsou přijatelné odstupy mezi budovami a zejména upravený parter se vzrostlou zelení.

        Mezi souborem sídliště a centrem, resp. Masarykovou ulicí,  se nacházejí uliční bloky
nízkopodlažní, převážně rodinné individuální zástavby. Jedná se o stabilizované monofunkční
zóny  převážně  meziválečné  doby  výstavby  s poměrně  dobrou  úrovní  ulic,  kde  je  již
provedena plynofikace, což dále zvyšuje úroveň životního prostředí a obytného standardu.

        Původní nízkopodlažní venkovský charakter centrální části zástavby ustoupil středně- a
vysokopodlažní  panelové  a  klasické  obytné  výstavbě  i  objektům  občanské  vybavenosti
(zdravotní středisko, velkoprodejna potravin, nákupní středisko) a centrální zóna tak radikálně
změnila  své měřítko. Jedná se o totální plošnou přestavbu městského centra, která negativně
zasáhla do intimního prostředí zástavby, charakteristické pro malé středočeské město.

        Pobřežní pás podél labského břehu tvoří sportovní a rekreační areály, propojené pobřežní
pěší cestou. Pro zpřístupnění širšího rekreačního zázemí v pravobřežním prostoru Labe slouží
stávající pěší přechod přes jez.

       Prostor mezi  Labem a železniční  tratí na  severovýchodním  okraji  města  je  využit
průmyslovou zónou, jejíž hlavní plochu zabírají Kovohutě a.s.

       Rozvojové záměry tohoto podniku jsou neujasněné avšak schválený ÚP počítá s rezervou
ploch.

       Jihozápadně  od  Kovohutí  a.s.  směrem k centru  se  nachází  menší  obytný  soubor
v Nedaninách  (dř. Engelsovy domy - nízkopodlažní bytové domy).  Díky příznivé návětrné
poloze a vzrostlé zeleni představují poměrně kvalitní obytné prostředí.
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       Železniční trať Praha – Lysá n. L. – Nymburk protíná město Čelákovice zhruba v jedné
třetině  zástavby.  Menší  část  města  východně  od trati tvoří  v podstatě  monofunkční  zónu
izolovaných rodinných domků (Jiřina, Za drahou). S centrem města je tato část spojena třemi
nevyhovujícími  silničními  podjezdy a dvěmi samostatnými pěšími podchody pod železniční
tratí.

       Obytná  zóna  Jiřina  a  Za drahou doléhá  těsně  k frekventované  trati Českých  drah.
Negativní vlivy hluku z vyvýšeného železničního  tělesa je  možné prakticky tlumit  snad jen
použitím speciálních protihlukových oken. Nicméně i tato část města je územně stabilizovaná
a je  vhodné ji  dále  posilovat  probíhající  plynofikací  a  podporou individuální  modernizace
bytového fondu.

       Pouze cca 1 km východně dělí Čelákovice od Sedlčánek a Císařské Kuchyně. Jedná se o
typicky  venkovské  sídelní  útvary,  prosperující  zejména  z rozvinuté  zemědělské  výroby.
V případě  Sedlčánek se jedná o rozsáhlý areál bývalého JZD, nyní Zemědělské a obchodní
společnosti,  a.s. na severozápadním okraji sídla,  jehož vypočtené ochranné pásmo zasahuje
značnou část obytné zástavby vesnice.

       Zastavěné území Záluží je s Čelákovicemi prakticky spojeno prostřednictvím skladového
zemědělského areálu v Záluží (ZOS, Národní technické muzeum, ČKD Praha) s druhořadou a
nevhodně umístěnou funkcí obytnou.

c) Návrh urbanistické koncepce

       Město Čelákovice v letech před intenzivní  industrializací  bylo  známé svou nabídkou
rekreačních možností jak krátkodobých, tak dlouhodobých.

       Urbanistická koncepce schváleného územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice a
okolí se v návrhu snaží o rehabilitaci této funkce.

       S tím souvisí i rehabilitace rekreační funkce řeky Labe, která tvoří severní hranici města.
K tomuto  záměru  je  třeba  potlačit  expanzi  průmyslu  a  umožnit  co   nejlogičtější  přístup
k oběma břehům řeky. To umožní navržená doplněná uliční síť a na ni navazující lávky pro
pěší a přívozy přes řeku. Podstatným faktorem pro tento proces je stále se zlepšující kvalita
vody řeky Labe.
       Dalším charakteristickým faktorem urbanistické koncepce schváleného územního plánu
byly rozvoj bytové individuální zástavby, expandující na neucelené enklávy stávající zástavby
a navržené dopravní sítě. Plochy podle stávajících a navržených komunikací na okraji města
jsou v ÚP nabízeny pro drobný průmysl, výrobní obslužnou a skladovou sféru.

Předpokladem využití  nových  rozvojových  ploch,  získaných  2.  změnou  funkčního  využití
území  ze  stávající  průmyslové  plochy  na  plochu  smíšené  zóny obchodu  a služeb,  je  její
dostatečná dopravní dostupnost.

Z toho důvodu zahrnuje 2. změna ÚPNSÚ do rozvojových ploch i páteřní komunikaci
bývalého  průmyslového  areálu,  která  začíná  v  ulici  Staňkovského a  končí  v  bývalé  jižní
vrátnici  s  výjezdem  na  ulici  Sokolovskou.  Z  této  komunikace  bude  přístupná  celá  nová
rozvojová plocha.

Urbanistická  koncepce  tak  bude  vycházet  z  obsazování  této  plochy  komerčními
aktivitami s vazbou na zásobování z této páteřní komunikace.
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Změnou bude zároveň vymezen zelený pruh, který bude tvořit  izolaci mezi stávající
bytovou zástavbou a budoucími komerčními aktivitami na rozvojových plochách.

Pěší vazba, která bude spojovat město s plochou obchodu a služeb, nebude izolační
zelení přerušena.

Požadované  úpravy  lokalit  zahrnutých  do  3.  změny  ÚPNSÚ  nemají  zásadní  koncepční
charakter v urbanizaci města a znamenají významnější  rozšíření zastavitelné plochy pouze u
lokality Třebízského IV. Spolu s úpravou dopravní obslužnosti obytných lokalit mezi ulicemi
Mochovskou  a  Rooseveltovou  se  zapojením  do  nového  komunikačního  obchvatu  silnice
II/245.

Lokality  proluka  Nám.  5.  května  a  Za Kovárnou svým vymezením a zpracováním
doplňují do ÚPNSÚ urbanistické řešení, které vyplývá z konkrétních studií a projektů úpravy
centra města.

Na lokalitu  proluka Náměstí 5.  května  je  již  zpracován projekt k územnímu  řízení,
který se řídí schválenými  regulativy ve stávajícím  územním plánu. Tyto regulativy jsou  3.
změnou  zpřesňovány  tak,  aby  případné  změny  ve  výstavbě  měly  oporu  ve  schváleném
územním plánu. Na lokalitu Za Kovárnou byla zpracována studie, která řeší v současné době
nevhodně  využívanou plochu parkoviště. Toto řešení spočívá v tom, že účinně  zapojuje do
organizace  centra  kolem Náměstí  5.  května  další  prostor  tvořený  stavbou  polyfunkčního
objektu  a  úpravou  zeleně.  Původní  koncepce  propojení  veřejné  zeleně  mezi  Sady  17.
listopadu  a  zelení  mezi  ulicemi  Na  Hrádku  a  Kostelní  je  nerealizovatelná  z hlediska
majetkových.

Návrh polyfunkčního objektu tak užívá prostor přilehlých k náměstí v rámci nového
komunikačního propojení, upravuje zelené plochy podél příjezdu a parkoviště a připojuje je se
zelení vytvořenou novou koncepcí úpravy stávajících prostor náměstí.

Lokalita  Třebízského  IV.  Je  další  rozvojovou  plochou  pro  bydlení,  která  vznikla
potřebou  vybudovat  kapacitní  obslužnou  komunikaci  mezi  ulicemi  Mochovskou  a
Rooseveltovou.  Potřeba  této  komunikace  vychází  z potřeby  vyvedení  osobní  dopravy
z nových  realizovaných  rozvojových  ploch  na  východní  straně  města,  tj.  Jiřina,  Pod
Přerovskou Cestou I. a II. a zástavbu podél ulice Třebízského (I., II., III.). Proto je třeba pro
tuto komunikaci  rezervovat  dostatečnou  šířku  ulice,  která  umožní  komunikaci  oddělit  od
zástavby  dodatečnými  zelenými  pruhy.  Organizace  dopravních  opatření  musí  směřovat
k vyloučení nákladní dopravy.

Změny č. 2. 3. 5. 6. 7 ani 8  ÚPNSÚ neaktualizovala demografické údaje.

d) Návrh členění území na funkční plochy a podmínky jejich využití

      Uvedené zásady jsou opět potvrzeny v 1. změně ÚPNSÚ, stejně tak je v 1. změně ÚPNSÚ
zachováno dělení na urbanistické obvody s aktualizovanými názvy:

1. CENTRUM
2. TOS, V PROKOPĚ
3. SÍDLIŠTĚ, V RYBNÍČKÁCH
4. U NÁDRAŽÍ
5. NEDANINY (KOVOHUTĚ)
6. NÁBŘEŽÍ LABE
7. ZA DRAHOU, JIŘINA
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8. ŠKODA, POD ŠIBEŇÁKEM
9. PROTI PUMPĚ (ZA BRANDÝSKOU SILNICÍ)
10. MEZI TRATĚMI
11. ZÁLUŽÍ
12. SEDLČÁNKY, CÍSAŘSKÁ KUCHYNĚ
13. LABÍČKO
14. PÍSKOVNY

1. CENTRUM

        Zástavbu v centru je třeba koncipovat tak, aby urbanisticky a architektonicky dotvořila
náměstí  5.  května  a  pokud  možno  zlepšila  měřítko  zástavby,  které  bylo  narušeno
vysokopodlažní zástavbou. Na náměstí navazuje historická část města, ve které je třeba citlivě
rekonstruovat  stávající  objekty tak,  aby  zachovaly  ráz  staré  zástavby  nejen  architekturou
jednotlivých  objektů, ale  především urbanistickou skladbou. Návrh z toho důvodu řeší pěší
trasu podél Čelákovického potoka až k historickému jádru. Dopravní obsluhu omezuje pouze
na ulice Kostelní a Rybářskou. Na tuto část je třeba zpracovat podrobnou urbanistickou studii,
která může být zapracována do návrhu ÚP.

        Pěší trasa je logicky propojena až na břeh řeky Labe. V centrální části budou doplněny
občanská  vybavenost  (kulturní dům, polyfunkční  objekty na  náměstí),  rozšíření  školských
zařízení  a  krytý  bazén.  Při  rekonstrukci  obytných  budov  se  předpokládá  mírný  nárůst
bytových jednotek.

        Část centra přiléhá k historickému jádru, byla zařazena do památkové rezervace. Tomu
musí odpovídat i výstavba nových a rekonstrukce stávajících objektů.

Změna č.3 ÚPNSÚ města Čelákovice upravuje urbanistickou koncepci centra kolem náměstí
5. května dle zpracovaných studií.

Změna  č.8  ÚPNSÚ města  Čelákovice  upravuje  urbanistickou  koncepci  komerční  zóny po
bývalých Kovohutích.

2. TOS, V PROKOPĚ

        Zrušené propojení  zástavby V Prokopě s městem bude znovu obnoveno přerušením
výrobních  ploch továrny TOS. Toto propojení  podpoří  další  výstavbu rodinných  domů  na
rozvojových  plochách.  Je  nutno  počítat  s pěším propojením s rekreační  zónou podél řeky.
Památkově  chráněný  areál  Volmanovy  vily  bude  pod  dozorem  památkové  péče  určen
k areálovému bydlení s částečným využitím pro komerční účely s přímou regulací.

2. změna ÚPNSÚ města Čelákovice upravuje funkční využití ploch pro průmyslovou
výrobu v souvislosti s omezením výrobních kapacit  na ploše bývalého TOSu tak, aby více
odpovídalo přilehlé městské zástavbě.

3. SÍDLIŠTĚ, V RYBNÍČKÁCH

        Stávající  sídliště  bude  doplněno  novou  zástavbou  na  území  V Rybníčkách.  Tato
rozvojová plocha ve schváleném ÚPNSÚ určená pro středopodlažní bytovou výstavbu je v 1.
změně ÚPNSÚ rozdělena na dvě plochy – plochu středopodlažní a plochu nízkopodlažní. Obě
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plochy  jsou  brány  jako  smíšené  s umístěním  občanské  vybavenosti  (obchod,  služby)
s drobnou komercí.

4. U NÁDRAŽÍ

        Tato  část  se  svými  nízkopodlažními  bloky  převážně  individuální  zástavby  je
stabilizována.  Zde  se  doporučuje  podporovat  snahy  o  individuální  modernizaci  bytového
fondu  a  nebytových  prostor  pro  komerční  využití.  Návrh  doporučuje  řešit  přednádražní
prostor tak, aby sloužil jak dopravním potřebám, tak požadavkům na reprezentativní vstup do
města.

        Objekty podél ulice Masarykovy budou řešeny dle již  zpracovaných regulativ  jako
objekty městského typu.

5. NEDANINY

        Ovlivňujícím  faktorem této části  jsou  průmyslové  plochy továrny Kovohutě.  Její
zájmové území je návrhem omezeno na nejmenší míru. 1. změna ÚPNSÚ upravuje nevyužité
průmyslové plochy jednak pro rekreaci, dále pro bydlení a komerci.

        Rozvojové plochy jsou v tomto urbanistickém obvodu určeny převážně  pro bytovou
výstavbu – nízkopodlažní pro rekreační a sportovní využití.

        Na místě  nepoužívaných vodních zdrojů  je  navržena zeleň  související s rekreačními
aktivitami podél řeky.

        1. změna ÚPNSÚ zrušila rezervu pro krytá sportoviště a touto plochou byla doplněna
smíšená bytová výstavba nízkopodlažního typu. O další plochu byla zvětšena bytová výstavba
(v současné době ve výstavbě) mezi Kovohutěmi a středopodlažní zástavbou v Nedaninách.

         V rekreačních plochách na levém břehu 1. změna umisťuje jachetní přístav s potřebným
zázemím. Lávka přes Labe je 1. změnou zrušena.

         V ochranném pásmu podél trati jsou umístěny garáže nejlépe patrové. Pro řešení této
zóny bude  nutné  provést  hlukové  posouzení,  ze kterého  vyplynou  vzdálenosti  zástavby  a
velikost bariérových objektů.

6. NÁBŘEŽÍ LABE

         Pobřežní pás podél labského břehu, který přímo navazuje na centrum, tvoří již  nyní
sportovní a rekreační areály,  které 1. změna rozšiřuje  dle již  vysloveného  záměru  propojit
rekreační  aktivity  v souvislý  pás  od  Toušeně  až  po  Sedlčánky  v souvislosti  s rehabilitací
rekreační funkce řeky.

         Pro zpřístupnění širšího rekreačního zázemí v pravobřežním prostoru Labe (Káraný)
bude sloužit stávající lávka přes zdymadla a nová lávka na katastru Lázní Toušeň. 1. změna
ÚPNSÚ akceptuje nové vodní plochy související s rybníky „Mezi mosty“ na katastru Lázně
Toušeň.
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7. ZA DRAHOU, JIŘINA

         Tato část  města  je  oddělena  od centra  železniční  tratí.  Spojení  s centrem je  tak
komplikované.  Návrh  předpokládá  rozšíření  a  zkulturnění  stávajících  podchodů,  případně
vybudování nových (u podjezdu na Mochov).

         Toto propojení je nutné hlavně  z toho důvodu, že v této části se předpokládá největší
nárůst bytové individuální výstavby směrem na východ.

         Zástavba  v lokalitě  Za  Drahou  je  individuální  nízkopodlažní  bytová  zástavba
venkovského  typu  smíšená  s potřebnou  vybaveností  a  drobnými  komerčními  aktivitami.
Pravidelná uliční síť je založená rovnoběžně s komunikacemi na Mochov a Přerov. Na takto
založenou uliční síť  přirozeně  navazují  rozvojové plochy další smíšené  bytové zástavby na
východní hranici zastavěného území. Hranice Čelákovic se tak sceluje a umožňuje i propojení
do  rekreační  části  podél  řeky.  Komunikace  umožňující  toto  propojení   je  koncová
s parkovištěm a autobusovou otočkou pro příležitostnou linku MHD. Na okraji této části se
zachovává rezerva pro stávající hřbitov přístupná z komunikace na Sedlčánky.

         1. změna ÚPNSÚ rezervu hřbitova zmenšuje a plochy určuje pro komerční využití.
Komunikační  řešení je  upraveno  tak,  že spojení  Mochovské a Přerovské silnice  obstarává
obslužná komunikace.

         1.  změna  ÚPNSÚ tak vyřazuje  původní  samostatné  komunikační  propojení  ze
schváleného ÚPNSÚ mezi zmíněnými silničkami.

3. změna ÚPNSÚ města Čelákovice rozšiřuje zastavitelnou plochu o nové plochy OV s
možností nového dopravního propojení mezi ulicemi Rooseveltova a Mochovská.

8. ŠKODA, POD ŠIBEŇÁKEM

         Tento prostor bude vymezen obchvatnou komunikací II/245 na Mochov.

         V tomto území je v navazující uliční sítí navržena individuální bytová výstavba. Podél
komunikace  jsou  navrženy  plochy  pro  skladování  a  výrobně  obslužnou  sféru.  Stávající
průmysl  (Škoda)  je  doplněna  podél  nádraží  dalšími  plochami  pro  čistý  průmysl.  Ostroh
terénního  hřebene  je  navržen  k osazení  vysokou  zelní,  která  bude  zlepšovat  klimatické
poměry této části. Zároveň může složit jako lesopark.

1. změna  ÚPNSÚ  navrhuje  vybudovat  podchod  pod  nástupištěm  nádraží
s napojením na záchytné parkoviště.

2.

9. PROTI PUMPĚ

          Toto území je  věnováno výhradně  obslužné,  skladovací a výrobní sféře doplněné
vhodnou zelení. Zde je již umístěn odstavná plocha pro autodopravce.
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10. MEZI TRATĚMI

          Tato část je omezena ochrannými pásy z VN, plynu a železnicí.  Železnice zde navíc
drží rezervu pro výhledovou trasu rychlodráhy.

          Přesto je toto místo vhodné k intenzivnějšímu využití pro skladovací a výrobní sféru
stávajících i navržených plochách. Plochy jsou mimo obytnou zástavbu dobře komunikačně
přístupné  a zavlečkované.  Po vybudování  nadjezdu  komunikace  II/245 budou komunikace
upraveny.

11. ZÁLUŽÍ

         V této ucelené části budou doplněny volné plochy pro individuální výstavbu v západní
části, ve východní části v návaznosti na budoucí obchvat komunikace od poděbradské silnice
jsou  navrženy  plochy  pro  komerční  využití  (sklady,  drobná  výroba).  1.  změna  ÚPNSÚ
doplňuje  napojení  obchvatu  Záluží  o  připojení  na  sjezd  z dálnice  D11  v místě  křížení
s vyšehořovickou silnicí.

12. SEDLČÁNKY, CÍSAŘSKÁ KUCHYNĚ

        Po zavedení kanalizace se z této části stane atraktivní místo pro individuální bytovou
výstavbu, která propojí Sedlčánky s Císařskou Kuchyní. Negativní vliv zemědělského areálu
musí postupně  slábnout v souvislosti s modernizací výroby,  případně  jejím nahrazení jiným
provozem.  Podél  Labe  je  navrženo  rozšíření  krátkodobé,  ale  i  dlouhodobé  rekreace
s obnovením funkce přívozu.

       1. změna ÚPNSÚ navrhuje v místech ústí říčky Výmoly do Labe nové vodní plochy
získané těžbou kvalitních písků.

13. LABÍČKO

        V této části se předpokládá  s rozšířením dlouhodobé rekreace,  ale  pouze tak,  aby
nenarušila přilehlou rezervaci.

14. PÍSKOVNY

       Po vytěžení štěrkopísků vznikne vodní plocha s přirozenou filtrací, která bude využívána
pro rekreaci.  Podél potoka Výmola je možné v této souvislosti počítat i s výstavbou objektů
pro dlouhodobou rekreaci.

       1. změna ÚPNSÚ rozšiřuje těžbu písku a následné vodní plochy o další lokalitu za silnicí
Sedlčánky – Mochov.

ROZDĚLENÍ URBANISTICKÝCH OBVODŮ NA FUNKČNÍ  PLOCHY

       Zastavěné i nezastavěné plochy mají svoji funkci v území znázorněnou barvou plošnou
grafikou a písemnými symboly. Ke každé takto určené ploše jsou přiřazeny podmínky jejího
využití.
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       V rámci 1. změny ÚPNSÚ byla přepracovaná celá textová a grafická část schváleného
ÚPNSÚ dle novely stavebního zákona.

       Grafická část byla  provedena v digitální  formě.  Zároveň  byl  přehodnocen dosavadní
způsob zařazení  jednotlivých  funkcí  a  ploch a byly  vyjasněny  regulativy  jak  ve  stávající
zástavbě,  tak  v rozvojových  plochách.  Byl  zvolen  přehledný  způsob  značení  a  popis
jednotlivých funkcí.

Zároveň byly přehodnoceny a do grafické části zaneseny hranice současně  zastavěného
území a zastavitelného území.

       Funkční  plochy  jsou  děleny  dle  způsobu využívání  na  polyfunkční  plochy s větší
variabilitou využití a monofunkční plochy s omezenou variabilitou využití.

       Z hlediska  požární  ochrany je  nutné u každé rozvojové plochy a u všech dostaveb
v zastavěném území vymezit požárně nebezpečné prostory staveb.

Polyfunkční plochy:

OCM - čisté obytné území v bytových domech
sídliště  s minimalizací  jiných  funkcí,  které  se  soustřeďují  v samostatných
funkčních plochách

OC - čistě obytné území v RD
obytné území s bydlením v individuálních RD s minimalizací jiných funkcí, které
jsou soustředěny v samostatných plochách

OV - všeobecně obytné území
obytná území s možností umístění v objektech pro bydlení i omezené prostory pro
komerční využití, služby nebo občanskou vybavenost

SIM - smíšené území městského typu
obytná  území  v centru  města  podél  obchodních  ulic.  Kombinace  bydlení  a
komerčního využití v parteru ulice, resp. náměstí

SVO - smíšené území zvláštní
- zvláštní využití např. areál Volmanovy vily

VN - území pro komerční využití, nerušící výrobu a sklady

VP - území pro průmyslovou výrobu
SP - území sloužící sportu

sportovní plochy otevřené nebo kryté s potřebným zázemím,  případně  obytnými
nebo ubytovacími prostorami odpovídající využití pro danou funkci

SO - území sloužící oddechu
plochy určené pro pasivní  či  aktivní  rekreaci a  potřebné objekty (komunikace)
zajišťující tuto funkci

LR, ZN, IZ – zelené plochy
trvalé zelené porosty dřevin a bylin – zařízení pro provoz a údržbu

18



ZA - zahrádkářské a rekreační osady
plochy  pro  pěstování  ovoce,  zeleniny  a  okrasných  rostlin,  klubová  zařízení  a
zahrádkářské a rekreační chaty včetně oddechových aktivit

PZA - zahradnictví
plochy  pro  intenzivní  zahradnickou  činnost  komerční  nebo  obecnou  a  k tomu
potřebné zázemí – prodej, bydlení, údržba atd.

VKP - významné krajinné prvky
návrhy převzaté z OkÚ Praha – východ

ZKC - kultura, církev
plochy určené pro kulturní nebo církevní využití včetně potřebného zázemí

Monofunkční plochy:

VS - mateřské, základní a střední školy

VZ - zdravotnictví

VM - městská správa

DZ - zařízení železnice

DG - garáže

DPO - parkoviště

DB - čerpací stanice

VOP - vodní plochy
řeky, potoky, rybníky, vodní nádrže

ZV - stavby a zařízení sloužící k zemědělské výrobě

OP - orná půda

DP - dobývací prostory

d.1) Způsob zapracování 1. změny do ÚPSNÚ města Čelákovice

1. Začlenění  III.  etapy  vodní  plochy,  která  přechází  z území  Lázní  Toušeň  –  Mezi
mosty na území města Čelákovice do územního plánu města Čelákovice.

Soustava vodních ploch mezi mosty propojuje rekreační funkci na levém břehu řeky Labe
mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi dle schváleného ÚPNSÚ města Čelákovice. Území
se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů peloidů a vod lázeňského místa
Lázně Toušeň.
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2. Začlenit chodník – cyklistickou stezkou mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi do ÚP
města Čelákovice.

Cyklistická stezka byla zahrnuta do aktualizované sítě  cyklistických stezek s vazbou na
širší vztahy.

3. Upřesnění rozvojové plochy pro garáže V Prokopě při komunikaci II/245.

Plocha je vymezena v souvislosti s cyklistickou stezkou z Lázní Toušeň do Čelákovic.

4. Přehodnotit rozvojovou plochu navrženou schváleným ÚP pro sportoviště u starého
hřbitova.

V  1.  změně  ÚPNSÚ  je  plocha  určena  pro  rozvoj  bytové  výstavby  –  území  OV  –
všeobecně obytné.

5. Vymezit obslužnost zástavby při ulici Vašátkovy – bytová zástavba.

V 1. změně ÚPNSÚ bude řešeno v souvislosti se zásadami a regulativy pro řešení centra
kolem nám. 5. května. Dopravní řešení bude prověřeno v urbanistické studii centrální části
města.

6. Vyčlenění ochranných pásem zrušených vodních zdrojů v ul. Na nábřeží a Nedaniny.

Úprava regulativ a využitelnosti ploch bez ochranných pásem.

7. Přehodnocení využití území v ul. Na nábřeží. Zeleň nebo parkoviště.

V 1. změně ÚPNSÚ je v ul. Na nábřeží vyhrazen prostor pro parkování osobních vozů dle
potřeb přilehlých sportovních zařízení. Sportovní zařízení budou využita pouze jako hřiště
a sportovní plochy v zeleni bez budov.

8. Přehodnotit rozšíření průmyslové zóny Záluží (U sušičky).

Průmyslová  zóna  západně  od  komunikace  k nadjezdu  je  problematická  vzhledem
k vrchnímu  vedení VVN a VTL plynovodu s velkými  ochrannými  pásmy,  území může
být využito jen omezeně  pro otevřené plochy a objekty mimo ochranná pásma. Územím
prochází rezerva pro rychlodráhu.

9. Přehodnocení  využití  území  u hřbitova  v souvislosti  s úpravou  výhledové  rezervy
hřbitova.

V 1. změně ÚPNSÚ je zapracováno využití pro komerci v návaznosti na „CD disky“ a pro
bytovou výstavbu v návaznosti na Třebízského a Přerovskou cestu I. a II.

10. Přehodnotit území v přednádražním prostoru (parkoviště) – podchod na jižní stranu
kolejiště v bývalé Škodě a doplnění železniční tratě o ŽST – Jiřina.

1.  změna  ÚPNSÚ  vymezuje  kapacitní  parkoviště,  které  bude  sloužit  pro  systém
předměstské  železniční  dopravy  hlavního  města  Prahy  P+R,  plošná  rezerva  u  bývalé
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Škody je přístupná pouze podchodem. Zároveň bylo do návrhu zařazeno umístění ŽST –
Jiřina.

11. Přehodnotit funkci území při MDDM.

Do 1. změny ÚPNSÚ je vymezena plocha pro MDDM v rozsahu současného pozemku.

12. Rozšíření obytné zóny Nedaniny.

Do 1. změny ÚPNSÚ je zahrnuto rozšíření bytové zástavby směrem k řece Labi.

13. Přehodnotit využití okolí klubovny vodních sportů a zahrádkářské kolonie.

Souvislost  se  zrušením  ochranného  pásma  vodního  zdroje.  Využití  pro  sportovně
rekreační  plochy  s navržením  přístaviště  pro  jachting  s novou  komunikací  s příjezdem
z východní části Čelákovic.

14. Rozšíření rozvojové obytné plochy Jiřina.

Rozšíření je  v souvislosti  s novou komunikací  mezi  Přerovskou silnicí  a obytným
souborem Jiřina. Rozvojová plocha je zařazena funkčně do OV.

15. Rozšíření obytné zóny Třebízského – Třebízského III.

Rozšíření  je  v souvislosti  s komunikací  Ke  Hřbitovu.  Rozvojová  plocha  je  zařazena
funkčně do OV.

16. Rozšíření obytné zóny Pod přerovskou cestou.

Rozšíření  je  v souvislosti  s novou  komunikací  mezi  Přerovskou  silnicí  a  obytným
souborem Jiřina. Rozvojová plocha je zařazena funkčně do OV.

17. Přehodnocení funkcí území kolem Volmanovy vily.

Vila  a  její  areál   včetně   parku  je nemovitou kulturní památkou registrovanou pod č.
       4124. 1. změna ÚPNSÚ zařazuje území do smíšené zóny areálového bydlení s ochranou

památkově  chráněného  objektu vily  s možností  komerčního  využití  hospodářské části
pozemku vily s vymezením přísných regulativ zástavby a druhu využití. Předpokládá se
využití  pro  obchodní  zařízení  s předváděcími  prostorami  pro  prodej  drobných
strojírenských  výrobků.  Každý  záměr  s areálem  musí  být  od  počátku  konzultován
s orgánem Státní památkové péče. 1. změna ÚPNSÚ umožní areál,  který je soukromým
vlastnictvím,  používat,  a  tím  i  udržovat  na  úrovni,  která  bude  odpovídat  významu
památkově chráněného areálu. Na způsob využití bude zpracována ověřovací studie, která
bude projednána s orgány památkové péče.

18. Přehodnotit rezervu pro rozšíření závodu Kovohutě.

1. změna ÚPNSÚ zařazuje stávající bytovou výstavbu do smíšené zóny pro bydlení,  ruší
územní rezervu pro Kovohutě a.s.

21



19. Přehodnotit  území  u  Císařské  kuchyně  pro  dobývací  prostor  a  vodní  plochy  –
Výmola. V konceptu nebylo schváleno – vypouští se.

20. Chráněné ložisko území Nehvizdy – Záluží včetně ložiska – Suché doly.

Chráněné území pro těžbu cihlářských hlín je zařazeno do funkce využití pro bydlení a
komerční činnost. V rámci zrušení těžby bude rušeno i chráněné území.

21. Rekultivace skládky TOS – MET Čelákovice.

V 1. změně ÚPSNÚ je prostor skládky nahrazen stavem pro rekultivaci.

22. Přehodnotit  obchvat  silnice  II/245  přes  žel.  trať  a  tím  využitelnost  území  mezi
ul. Mochovskou a přeložkou.

V rámci  novelizace  dopravního  řešení  města  bylo  zrušeno  propojení  silnice  II/245  se
silnicí na Přerov. Z toho vyplývá  zjednodušené napojení obchvatu na ulici Mochovskou
s obslužnou  komunikací  pro  nové  obytné  soubory  Třebízského  III.,  Pod  přerovskou
cestou a Jiřina. Území mezi obchvatem a ulicí Mochovskou je nově rozděleno na funkci
smíšenou bytovou, průmyslovou a komerční s doplněním o izolační zeleň.  Na obchvatu
budou zřízeny kruhové objezdy. První v křížení s ulicí Sokolovskou a další v návaznosti
na  novou výstavbu  za Škodou. Stejně  tak bude  řešeno  křížení  komunikace  na  Přerov
s komunikací Třebízského – Jiřina u železničního mostu.

23. Přehodnotit polohu a počet lávek přes Labe.

Propojení levého a pravého břehu Labe bude zajišťovat lávka v  Nedaninách  v prostoru
Jiřina a kapacitní moderní přívoz v prostoru stadionu v návaznosti na centrum obce. Se
započítáním lávky,  která je  realizovaná  v Lázních  Toušeň,  bude propojení  obou břehů
Labe dostatečné.

24. Aktualizace vodní cesty Labe – výhled.

Dle vyjádření Státní plavební správy je celý projekt přepracován. Definitivní řešení bude
zařazeno do některé další změny ÚP.

25. Přehodnotit  dopravní řešení  přes Záluží  v návaznosti  na rezervu pro rychlodráhu
dle územního plánu regionu Praha.

Dle  konceptu  ÚP  vyššího  územního  celku  lze  připojit  komunikaci  přes  Záluží  na
mimoúrovňovou  křižovatku  s dálnicí  D  11.  Z tohoto  hlediska  je  třeba  stále  sledovat
využití železničního  koridoru stávající  dráhy pro příjezdovou komunikaci.  Zároveň  lze
přehodnotit  území  podél  silnice  na  Poděbrady  pro  využití  v souvislosti  s atraktivní
dostupností z dálnice D 11.

26. Zapracovat hranice zastavitelnosti,  resp.  rezervy pro zkapacitnění komunikace od
Mstětic v souvislosti s novým příjezdem do Čelákovic.

Dle konceptu ÚP vyššího územního celku je třeba do územního plánu zapracovat nový,
respektive  zkapacitněný příjezd  do města  navazující  na rekonstruovanou silnici  II/101,
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který bude tvořit spojení mezi dálnicí D 11 a  rychlostní komunikací E 10. Tento vstup do
města umožní zklidnění průjezdu Lázněmi Toušeň a obcí Nehvizdy a zrychlí dostupnost
těchto kapacitních komunikací z města. Stávající silnice mezi Mstěticemi a Čelákovicemi
bude třeba rozšířit a vyřešit bezkolizní křížení s železnicí Čelákovice – Brandýs n/L.

27. Změna trasy plánované komunikace z prostoru dnešního zahradnictví k břehu Labe
bez nutných demolic.

1. změna ÚPNSÚ řeší komunikační napojení na rozvojové plochy bez nutnosti demolic
stávajících objektů.

28. Přehodnotit řešení centra města – náměstí.

Do 1. změny ÚPNSÚ byla zapracována urbanistická studie prostoru náměstí.

29. Cyklostezka – Toušeň, Sedlčánky, Císařská Kuchyně – Nehvizdy.

1. změna ÚPNSÚ zapracovala  cyklistické  stezky do cyklistických tras, které vycházejí
z širších vztahů daných koncepcí cyklotras v regionu Praha.

30. Rozšíření komerční zóny u CD disků.

Rozšíření souvisí s řešením změn v bodech 8. a 9.

31. Přehodnotit území za benzínovou pumpou – bytová zóna.

Ve  schváleném  územním  plánu  je  toto  území  navržené  jako  středopodlažní  zástavba
smíšené  bytové funkce.  Změna  upravuje tuto funkci  tak,  aby území bylo  rozděleno  na
bytovou  výstavbu  středopodlažní  a  nízkopodlažní.  Na  zástavbu  bylo  vydáno  územní
rozhodnutí, které je zapracováno do 1. změny ÚPNSÚ.

32. Rozšíření zeleného ochranného pásma kolem podniku „Škoda“.

Rozšíření zeleně souvisí s řešením území dle navržených změn v bodě 22.

33. Přehodnotit zelené plochy při rozšíření lokality V Prokopově.

Zelené plochy v rozvojové lokalitě V Prokopově budou souviset s realizovanými vodními
a zelenými plochami v Lázních Toušeň – Mezi mosty.

34. Zanést bezpečnostní a ochranná pásma v okolí přečerpávací stanice propan butanu
T – plyn u Kovohutí.

Umístění není vhodné – vypouští se.

35. Přehodnocení a zpřesnění regulativ všech funkčních ploch stávajících i změněných.

Změna  územního  plánu  musí  aktualizovat  stávající  zástavbu  a zástavbu  v rozvojových
plochách.  Přehodnotit dosavadní způsob značení jednotlivých  funkcí a ploch a vyjasnit
závazné regulativy jak  ve stávající  zástavbě,  tak v rozvojových plochách.  Bude zvolen
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přehledný  způsob značení  a  navržen rozsah regulativ  tak,  aby byly  jasně  jednoznačné
v závazných částech ÚP s vymezením dalších doporučení pro tvorbu následných stupňů
územně plánovací dokumentace – urbanistických studií a dokumentací pro územní řízení.
Zároveň budou přehodnoceny hranice současně zastavitelného území.

36. Rozšíření prostoru pro dobývání písků u bývalé pískovny Sedlčánky.

Nesouhlas – vypouští se.

d.2) Způsob zapracování 2. změny do ÚPNSÚ města Čelákovice

Ve 2.  změně  ÚPNSÚ je  vymezené  území  změněno  z ploch VP -  průmyslová  výroba  na
plochy SVO - smíšená zóna obchodu a služeb a část OCM - čistě obytné území v obytných
domech je změněno na IZ - izolační zeleň.

V bývalém areálu  TOSu je  2.  změnou vymezena  páteřní komunikace,  která bude
sloužit pro obsluhu rozvojové plochy SVO.

d.3) Způsob zapracování 3. změny do ÚPNSÚ města Čelákovice

Lokalita Za Kovárnou.
Funkční plochy dle schváleného ÚPNSÚ:

o DPO – Doprava, parkoviště
o ZI – Izolační zeleň
o ZN – Přírodní nelesní zeleň
o VOP – Vodní plochy

3. změna ÚPNSÚ

SVO – C Smíšené obchody a služby v bytových domech

Lokalita proluka Nám. 5. května
Funkční plocha dle schváleného ÚPNSÚ

SVO – Smíšené obchody služeb

3. změna ÚPNSÚ

SVO – C Smíšené obchody a služeb v bytových domech

Lokalita Třebízského IV.
Funkční plocha dle schváleného ÚPNSÚ
OP – Orná půda
VN – Komerce, nerušící výroba, sklady

3. změna ÚPNSÚ

OV – Všeobecně obytné území
VN – Komerce ,nerušící výroba, sklady
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e) Limity využití území včetně stanovených zátopových území

Řešené území jako urbanistický celek má omezení ve svém rozvoji. Jsou to:
1) Přírodní podmínky
2) Urbanistická omezení – regulační
3) Historická (památková omezení)
4) Omezení ochrannými a bezpečnostními pásmy velkých inženýrských sítí
5) Omezení kapacitou inženýrských sítí
6) Vymezení požárně nebezpečného území

1) Přírodní podmínky

- VKP ze zákona (§ 3 zákona č.114/1992 Sb.) -
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy.

- VKP registrované v k.ú. Záluží: 240/1, 231/2, 233, 236, 238/1
a  v k.ú.  Sedlčánky:  220/2,  885/10, 886/19,  444/7,  559, 556, 552, 726, 551,
545, 486/2, 490/3, 478, 481/2, 757, 708.

- Přírodní  rezervace  „Hrbáčkovy  tůně“  v k.ú.  Sedlčánky  parc.  č.  884/1,  885/9,  885/10,
885/11.

- Severní hranice řešeného území je tvořena tokem řeky Labe a jeho zátopovým územím.
Na východě je území omezeno tokem říčky Výmola se zátopovým územím.

- Podmáčené území starého toku Labe – tzv. Labíčko a přilehlé porosty.

- Zemědělská orná půda okolo zastavěného území v dobrých bonitních třídách.

- Stávající  a  navrhované  prvky  lokálního  USES  a  stávající  navrhované  prvky
nadregionálního a regionálního USES.

- Ochranné  pásmo  přírodních  léčivých  zdrojů  peloidů  a  vod  lázeňského  místa  Lázně
Toušeň, vyhlášené Výměrem MZ č.j. LZ/3-2884-6.4.60 ze dne 21.dubna 1960. Při řešení
výstavby v tomto území je nutno respektovat podmínky a omezení stanovené uvedeným
výměrem a dále i ustanovení § 37 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích,
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a
o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

2) Urbanistická omezení – regulace

- dodržení stávajících urbanistických os a charakteru zástavby
- dopravní dostupnost
- regulační podmínky
- ucelenost hranic zastavěného a zastavitelného území

3) Omezení z hlediska zachování historie – památková zóna, památkové objekty
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Soupis památkově chráněných objektů v Čelákovicích:

- areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
- areál tvrze (městské muzeum)
- radnice, č.p. 11
- areál děkanství, č.p. 455
- socha sv. Jana Nepomuckého (1723)
- Madona na č.p. 13 na náměstí (1641)
- sloupek – barokní – parčík před chudobincem
- kříž u nádraží (1833)
- kříž u kostel (1733), Křížek v polích
- budova Husova sboru č.p. 1060
- budova Sokolovny č.p. 565
- budova býv. spořitelny č.p. 212
- vila MUDr. Z. Krčmáře, č.p. 818
- dům K. Saxe, č.p. 343
- vila F. Říhy, č.p. 1092
- zahradní vila č.p. 1139
- Petříkova vila, č.p. 333
- hotel Grado, č.p. 220
- Pomník padlým na náměstí, Pomníček A. a M.
- Pomník na památku havárie letadla Rooseveltova
- Nehvizdky – špýchar
- Záluží – špýchar
- Císařská Kuchyně – Kaple sv. Václava
- Sedlčánky – kaple sv. Jana Křtitele – boží muka

Na okolí  kulturní  památky  bývalého špýcharu  bude zpracována   urbanistická  a hmotová
studie. Dle této studie budou dopracovány regulativy pro výstavbu.  Celé řešené území  je
územím s archeologickými  nálezy.  Tím z hlediska  památkové  péče ve smyslu  § 22 zák.  č.
20/87 ve znění zákona č. 142/92 Sb. budou dotčeny veřejné zájmy.

- zájmy archeologické památkové péče

4) Omezení ochrannými a bezpečnostními pásmy inženýrských sítí:

- energetická zařízení (vrchní vedení elektro, vysokotlaké plynovody)

- ochranná pásmy vodních zdrojů a zařízení

- ochranná pásma telekomunikačních zařízení (dálkové kabely, releový paprsek)
- ochranná pásma RR směru AČR VUSS

- ochranná pásma dopravních zařízení, železnice, komunikace

- zájmové území MO ČR pro návrh ochranného pásma letiště Praha – Kbely dle  § 37 dle
zákona č. 49/1977
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5) Omezení kapacitou inženýrských sítí

- kapacita čistírny odpadních vod

- plynofikace

- kapacita elektrorozvodů

- dostatečné zásobování pitnou vodou

6) Vymezení požárně nebezpečného prostoru

- požárně  nebezpečný prostor je  specifikován individuelně  pro každou stavbu dle  jejího
funkčního využití a stavební konstrukce.
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f) Přehled a charakteristika vybraných ploch zastavitelného území
(viz část   C.  ČÍSELNÉ ÚDAJE)

g) Návrh koncepce dopravy a technického vybavení a nakládání s
odpady

g.1)   dopravní zařízení

1. Širší dopravní vztahy
2. Místní komunikační síť
3. Železnice
4. Hromadná doprava
5. Klidová doprava
6. Pěší a cyklistická doprava
7. Služby pro motoristy

l.  ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY

        Městem Čelákovice  neprochází  žádný  významný  silniční  tah.  Jediná  důležitější
komunikace,  avšak  pouze  regionálního  významu,  je  st.silnice  II.tř.  č.245  procházející
východo-západním směrem Brandýs n.Labem – Čelákovice – Mochov. Ostatní silnice III.tř.
jsou pak významu spíše místního.

        Čelákovice,  rozkládající se na levém břehu řeky Labe, nemají  ani žádná severojižní
spojení,  který by překračovala řeku Labe by tudíž na sebe zcela přirozeně nasávalo dopravu
probíhající v tomto směru.

       Ani na silnici D 11 Praha – Hradec Králové či silnici H 10 Praha – Mladá Boleslav
nemají Čelákovice přímé napojení charakteru dálničního přivaděče. Napojení na tyto důležité
státní komunikační tahy je pak zprostředkovaně přes staré st.silnice I/II resp. I/10.

       Jsou proto v tomto městě  velmi  dobré předpoklady pro jeho  maximální  zklidnění  a
oproštění hlavně od dopravy průjezdné a nákladové.

2.  MÍSTNÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

       Základní páteřní komunikací je v návrhu dopravního řešení silnice II/245. Začátek nové
obchvatové  trasy  ve  směru  od  Brandýsa  n/Lab.  Již  byl  v minulosti  realizován  a  končí
v současném  stavu  před  železniční  tratí  a  napojuje  se  na  městskou  třídu  směrem
k železničnímu  nádraží.  Ve výhledovém řešení  je  pak  podpořeno  pokračování  východním
směrem přes železniční trať opět v obchvatové poloze s napojením na stávající silnici II/245
směr Mochov. Touto úpravou by došlo k oproštění města od průjezdné a nákladové dopravy
jedoucí po této silnici a k odstranění nízké podjezdné výšky pod železniční tratí, které je na
stávající průtahové trase.

30



       Oba  tyto  návrhy  tudíž  plně  podporují  možnost  naplnění  příznivých  rozvojových
předpokladů tohoto města, popsaných v úvodní stati.

       Do základní sítě městských komunikací, po kterých bude provozována hromadná doprava
ať již místní či vnější, jsou pak zařazeny stávající hlavní ulice a to ulice:
- procházející sídlištěm přes náměstí
- silnice od Záluží a pokračováním  ulicí podél nádraží.  Pokud  by  došlo k úpravě parametrů
  železniční tratě, musela by i silnice od Záluží být přeložena mimo tuto obec a využila by při
  vstupu do města opuštěnou část uvedené žel. Tratě
- obě ulice vedoucí do stávajících podjezdů a to směrem na Přerov n/Lab. Resp. Mochov.

Kategorizace komunikací
       Silnice  II/245 je  v průtahové (intravilánové) poloze navrhována funkční  úrovně  B 2.
silnice III. třídy směr Přerov n/Lab. a Záluží dále pak základní komunikace s provozovanou
hromadnou  dopravou jsou pak funkční  úrovně  C l.   Ostatní    uliční  síť  je  pak při  svém
významu zařazena do kategorií C 2 a C 3.

1. změna ÚPNSÚ města Čelákovice nemá vliv na dopravní situaci města.

2.  změna ÚPNSÚ města  Čelákovice  upravuje  vnitroareálovou komunikaci  v  areálu
TOS  na  veřejnou  komunikaci,  která  má  sloužit  pro  svedení  nákladové  dopravy  mimo
městskou komunikační síť.

3.  změna  v rámci nové zastavitelné  plochy pro OV posiluje  dopravní  spojení  mezi
ulicemi Rooseveltova a Mochovská.

1.,  2.,  3.,  5.,  6.,  7.  a  8.  změna  nemají  vliv  na  ostatní  druhy  dopravy  v  městě
Čelákovice, ani na širší dopravní vztahy.

3. ŽELEZNICE

 Čelákovicemi probíhá železniční trať č. 231 Praha – Čelákovice – Lysá n/Lab.   Tato  trať
je elektrifikována, ale nemá parametry na vyšší rychlost. I když není stále rozhodnuto, zda i
na  této  trati dojde  k úpravám,  které by  vyšší  rychlost  dovolily,  přesto je  v tomto návrhu
územního  plánu  ponechávána  územní  možnost  realizace  těchto úprav.  Jedná se o zvětšení
oblouku vjezdem do nádraží.  Z nádraží Čelákovice pak vycházejí dvě  další  železniční tratě
ryze  lokálního  významu  a  to  trať  č.  233  do  Mochova  a  trať  č.  074  do  lázní  Toušeň  –
Neratovice, které jsou v návrhu územního plánu ponechávány.

       V souvislosti  s úpravami  železniční  tratě  č.  231  na  vyšší  rychlost  muselo  dojít  i
k některým dalším úpravám a to:

- stávající  vlečka   z širé  tratě   do  skladů  Národního  musea  by  musela  být   přepojena  na
  železniční trať Čelákovice – Mochov
- rovněž širokotraťová  vlečka  do Kovohutí by musela vycházet až z vlastního čelákovického
  nádraží
- ve  vlastní   stanici  by   kromě   kolejových  úprav   musely   být   realizovány   nástupiště  s
  podchodem.   Při  realizaci   podchodu  by  bylo  možné jeho protažení až za trať východním
  směrem a tím umožnit pěší mimoúrovňové podejetí železniční tratě.
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4. HROMADNÁ DOPRAVA

       Vnější  autobusová  doprava,  ať  již  ČSAD či  soukromých  dopravců  bude  probíhat
v trasách  současných  spojů  včetně  autobusových  zastávek,  které  dostatečně  uspokojují
potřeby hromadné dopravy z vnějšku.

       Vzhledem k rozvoji města a k nutnému zkvalitnění místní dopravy jsou v předkládaném
územním plánu (na rozdíl od současného stavu, kdy je ČSAD provozována 1 linka  místního
charakteru) navrhovány dvě  linky městské dopravy.  Obě  linky procházejí městem tak, aby
byly  obslouženy nejen částí centra města  (náměstí,   nádraží  ČSD), ale  i nově  navrhovaná
obytná území na okrajích města a přilehlé obce Sedlčánky, Císařská Kuchyně a Záluží včetně
obce Nehvizdy, ve kterých je rovněž v návrhu územního plánu rovněž podpořen rozvoj.
        Základní linka s označením „A“ vede od okraje města na západě  nejdříve  po silnici
II/245, prochází sídlištěm, náměstím a pokračuje do obytných oblastí za železniční tratí na
východě města. Navrhuje se pak další její prodloužení v návazností na předpokládaný rozvoj,
až do obcí Sedlčánky a Císařská Kuchyně. Tato linka by dle potřeb zajížděla k nádraží ČSD
(k jednotlivým vlakovým  spojům) a závodům TOS a Kovohutě (příjezdy a odjezdy do i ze
zaměstnání).

        Druhá navrhovaná  linka  označená  „B“ by mohla  být  zavedena  až po vybudování
obchvatu silnice II/245 s přemostěním nádraží ČSD. Procházela by ze severovýchodu oblastí
města  (od řeky Labe)  a probíhala  by po východním okraji podél nově  navrhované obytné
zástavby,  přejela  by  nový  most  přes  ČSD  a  pokračovala  by  k nádraží  ČSD.  Její  další
pokračování přes náměstí, sídliště  až na západní okraj města je společné se základní linkou.
Tato  linka  by  současně  v určitých  potřebných  intervalech  zajížděla  do  obce  Záluží,
Nehvizdky.

       Návrhem těchto dvou linek by byla dostatečně pokryta potřeba obyvatel města, což je
prokázáno i isochronami 500 m pěší docházky v dopravním přítisku územního plánu. Přesto
se však dá předpokládat,  že vlastní konkrétní uspořádání vedení linek  městské dopravy se
bude přizpůsobovat skutečným potřebám města a také v závislosti  na provozovateli,  neboť
použití klasických autobusů nebo menších vozidel charakteru CITY BUSŮ umožňuje zcela
odlišné  provozování (zajíždění s menším poloměrem otáčení), ale i větší či menší  intervaly
spojů.

       V návrhu územního  plánu  není navrhováno ústřední autobusové nádraží,  neboť  této
potřebě neodpovídá současný charakter a provozování jednotlivých linek. Vnější linky ČSAD
jsou buď průjezdné, nebo ukončené před závody TOS, či Kovohutě podle toho, ze kterých
směrů přijíždějí.

       Proto je však potřeba vybudovat kvalitní průjezdné zastávky před nádražím ČSD. Před
tímto  nádražím  je  pak  dále  nutné  na  ploše  dnešních  uhelných  skladů  vybudovat  (kromě
parkoviště)  i  prostor  dnešních  uhelných  skladů  vybudovat  (kromě  parkoviště)  i  prostor
dnešních  uhelných  skladů  vybudovat  (kromě  parkoviště)  i  prostor  pro  otáčení  autobusů
městské dopravy.
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5. KLIDOVÁ DOPRAVA

       Řešení klidové dopravy vychází ze stávajícího stavu odstavných a parkovacích stání a
dále jsou navrženy nové kapacity dle rozvojových parametrů jednotlivých lokalit  ve smyslu
ČSN 73 6110.

       V centrální zóně je uvažováno s vybudováním nové plochy pro odstavování nákladních
vozidel a to v lokalitě  proti stávající benzinové čerpací stanici (spojeno s parkingem event.
s dalšími službami) a halovým objektem pro odstavování osobních vozů. Odstavování vozidel
v navrhovaných okrajových lokalitách je řešeno (vzhledem k charakteru  zástavby – rodinné
domky) pomocí individuálních garáží v nových objektech.

       Parkovací nároky centrální zóny jsou pokryty novými plochami,  které jsou patrny na
situaci  č.příl.  B.1.3.  Kromě  menších  parkovacích  ploch  je  uvažováno  s výstavbou
vícepodlažní  parkovací  haly  jižně  od  náměstí.  Na  této  situaci  jsou  rovněž  znázorněny
(tabulky) celkové nároky jednotlivých lokalit na klidovou dopravu z titulu bydlení,  občanské
vybavenosti a průmyslu. K tomu nutno konstatovat, že lokality poblíž centrální částí města (1,
3, 4, 6) jsou charakterizovány smíšenými funkcemi a tím dochází k překrývání krátkodobých
a  dlouhodobých  parkování  a  odstavování  vozidel.  Z toho  důvodu  nelze  v případném
podrobnějším zpracování této problematiky při dimenzování klidové dopravy použít součtu
nároků,  ale  při  znalosti  jednotlivých  funkcí  a  kapacit  počítat  s jejich  vzájemnou
zastupitelností. Parkovací potřeby okrsků bydlení jsou uspokojeny dle ČSN 73 6110.

       V urbanistickém návrhu je sledováno posílení rekreačních  možností ve vazbě  na tok
Labe. Na toto reaguje i návrh klidové dopravy výstavbou parkovišť jako výchozích bodů pro
potřeby pěších a cyklistů přijíždějících do této oblasti automobily.

6. PĚŠÍ A CYKLISTICKÁ DOPRAVA

       V rámci dopravně-urbanistického řešení bylo sledováno zklidnění centrální části města.
Tento záměr se příznivě odrazí v možnostech rozvoje pěší dopravy v této oblasti.

       V návrhu je  uvažováno s postupným budováním zón s regulovaným přístupem IAD
(pouze zásobování v omezeném čase a provoz MHD), se zvýrazněním stávajících zažitých
pěších tras a dále s jejich bezpečnějším využitím (např. vybudováním separátních podchodů
pod tratí ČSD pro pěší vedle stávajících podjezdů), nebo výstavbou nových (hlavní podchod
pod nádražím – viz kap.3). Rovněž je  uvažováno s výhledovou realizací  nových lávek pro
pěší  přes  Labe  a  vybudováním  souvislých  rekreačních  tras  podél  Labe.  V zónách  nové
rodinné zástavby se počítá s koncepcí dopravně zklidněných obytných ulic.

       Město Čelákovice spadá do Polabské nížiny,  jde je  vzhledem ke  konfiguraci terénu
tradičně  rozvinuta  cyklistická  doprava.  Tuto  formu  dopravy  se  návrh  snaží  dále  rozvíjet
novými  možnostmi  (oblast  podél  Labe)  nebo  posilovat  bezpečnost  cyklistického  provozu
výstavbou cyklistických pruhů nebo pasů u stávajících i navrhovaných komunikačních  tras.
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7. SLUŽBY PRO MOTORISTY

       Ve vazbě na stávající kapacity služeb pro motoristy je uvažováno s realizací nové čerpací
stanice  pohonných  hmot  při  navržené  přeložce  st.silnice  II/245  východně  od  nadjezdu
železniční tratí, jejíž  součástí by byly další služby (mycí linka,  servis,  samoobslužné boxy,
luxy,  prodej motoristických  potřeb apod.)  Pro  další  obdobné  kapacity  lze  využít  i  plochy
v lokalitě č.9 (proti pumpě), event. č.5 (Stracenka), 10 a 11 (mezi tratěmi a Záluží).

8. VODNÍ DOPRAVA

       Řeka Labe  byla,  stále  je  významnou  vodní  cestou. Do  budoucna  se  počítá  s jejím
posílením. Je zpracovaná aktuální studie „Generální řešení splavnění Labe pro třídu Vb. Po
projednání a schválení této studie budou její závěry zapracovány do některé následní změny
ÚP. V současné době se obnovuje i doprava osobní zatím jen v rekreační formě.
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g.2)  Zásobování vodou

Úvod

         Předložená územně  plánovací dokumentace řeší zásobování města Čelákovice, včetně
lokalit  Sedlčánky, Císařská Kuchyně,  Záluží a Nehvizdky:  pitnou a užitkovou vodu. Řešení
vychází z dříve provedených územně plánovacích podkladů, studií i podrobných projektů.
Výchozím podkladem byl ÚPNSÚ z roku 1990, vypracovaný KPÚ Praha.

Současný stav

        Byl zpracován v samostatném oddíle „Průzkumy“ a bude zpracován do technické zprávy
v čistopise návrhu řešené územně plánovací dokumentace.

Návrh řešení

a) zdroje -
z vlastních zdrojů  vodárny Čelákovice doporučujeme  odebírat dnešní množství ve výši  cca
30 l/s. Další odběr ve výši 34,8 l/s ( Qp ) respektive 57,5 l/s ( Qm ) krýt z Káranských řadů.
Vodní  zdroj  v Nedaninách  prozatím  nevyužívat,  ponechat  jako  rezervu  s tím,  že  bude
proveden průběžně podrobný průzkum vydatnosti i kvality podzemní vody v této lokalitě. Po
jeho vyhodnocení bude rozhodnuto o případném využití pro zásobování obyvatel .
Kovohutě  budou nadále  odebírat  užitkovou vodu pro  technologické  účely  (  dnes  ve  výši
40 l/s ) z Labe, stejně  jako TOS ( 14 l/s ). Tato voda je upravována a výše odběru závisí na
výrobním programu závodů.
Ve funkci zůstane též čerpací stanice vody z Labe pro závlahy.

a) přívodné řady –
pro zabezpečení dodávky vody z Káranských řadů je nutný přívodní řad DN 300 ze vzdušníku
Vysoká  mez  do navrhovaného  vodárenského areálu   Čelákovice  II.  Z tohoto areálu  nutno
vybudovat nový přívodní řad DN 500 do města. Kapacita tohoto řadu bude postačovat pro
krytí maximálního hodinového odběru ve výši 157,5 l/s.

b) akumulace vody –
dnešní akumulační prostory v areálu Čelákovice I ( 2 x 300 m3 ) jsou zcela nedostatečné –
navrhujeme proto  vybudovat vodojem 2 x 2000 m3 s hladinou na kótě 240,00 m n. m. Tato
řídící poloha umožní zásobovat věžové bytové domy ve městě bez hydroforových stanic.

c) vodovodní síť -
předpokládáme plynulé  nahrazování starých a kapacitně  nedostatečných vodovodů  novými
řady. Vodovodní síť bude postupně rozšiřována jednak v nových lokalitách zástavby, jednak
bude  pokračováno  v budování  vodovodů  v Sedlčánkách,  Císařské  Kuchyni,  Záluží  i
Nehvizdkách.

d)    současně  s realizací  nových  vodovodních  řadů  a  při  rekonstrukci  stávajících  bude
vodovod dimenzován na zásobování zástavby požární vodou a dostatečné kapacitě  a tlaku.
Hydranty  s funkcí  požárních  hydrantů  budou řešeny  podle  platných  technických  předpisů
v nadzemním  provedení.  Jejich  rozmístění  bude  řešeno  v rámci  zastavovacích  plánů  resp.
v dokumentacích pro územní řízení.
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Výpočet potřeby vody –
Je stanovena dle směrnice č. 9/73 MLVH a Mzd ČR
- celkový počet obyvatel připojených na městský vodovod

stávající 10 295 obyv
navržený 3 646 obyv
celkem 13 941 obyv

Pro stanovení specifického množství vody na 1 obyvatele bylo použito ustanovení odst. 4 čl.
IV směrnice č. 9 a specifická spotřeba vody byla určena ve výši:
bytové jednotky 65% z 280 l/obyv  x den = 185 l/obyv x den
rodinné domky 80% z 230 l/obyv  x den = 185 l/obyv x den

- potřeba vody pro průmysl vychází  z množství fakturované vody v roce 1989 zvýšené o
15% ( podklad z předchozího ÚPNSÚ ).

Průměrná denní potřeba vody Qp
bydlení
13 941 obyv x 185 l/ obyv x den = 2 575 085 l/ den

občanská a technická vybavenost
13 941 obyv x 70 l/ obyv x den = 975 810  l/ den

průmysl
1 779 840 l/den x 1,15 = 2 046 816 l/ den

Qp celkem 5 601 711 l/ den
tj. 64,8 l/s

Maximální denní potřeba vody ( nárok na vodní zdroj )
Qm  = Qp x kd  = 5 601 711 x 1,35 = 7 562 310 l/ den

tj. 87,5 l/s

Maximální hodinová potřeba vody ( nárok na rozvodnou síť )
                    Qm x kh               7 562 310 x 1,8
Qh       =          24            =                 24            = 567 173 l/ hod

tj. 157,5 l/ s

Posouzení a výpočet vodojemů –

Dle ČSN 73 6650 má být využitelný obsah vodojemu nejméně 60% maximální denní potřeby.
Nutný akumulační obsah vodojemů je tudíž
V = 7 562,3 m3 x 0,6 = 4 537 m3

Stávající  vodojemy  v areálu  Čelákovice  I  mají  obsah  600 m3.  Navrhujeme  proto v areálu
Čelákovice II vybudovat vodojemy 2 x 2000 m3 s celkovým akumulačním obsahem 4 000 m3.

Posouzení tlakových poměrů-
kóta hladiny vodojemu Čelákovice II … 240,0 m n. m.
kóta dna vodojemu Čelákovice II … 235,0 m n. m.
min. kóta terénu ve městě … 174,0 m n. m.
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maximální hydrostatický tlak v síti …                                   66,0 m v. s.
tlakové ztráty v přivaděči
Vysoká Mez – Čelákovice II ( q=87,5 l/s, DN 300, dl. 800 m )
8,00 x 0,695 … 5,56 m v. s.
tlakové ztráty v přivaděči
Čelákovice II – město ( Q= 157,5 l/s, DN 500, dl. 2360 m)
23,60 x 0,149 … 3,52 m v. s.
předpokládaná ztráta v městské síti … 3,00 m v. s.
kóta minim. hydrodynamického tlaku ve městě
235,00 – ( 3,52 + 3,00 ) …        228,48 m n. m.
max. kóta římsy zástavby 187,0 + 33,6 …  220,60 m n. m.
minimální hydrodynam. tlak nad římsou … 7,88 m n. m.

Závěr

        Předložená dokumentace prokazuje reálnost a funkčnost navrženého řešení. Není však
možno  v úrovni  ÚPD  vyřešit  funkční  schéma  vodárenského  provozu,  zapojení  areálu
Čelákovice  I  do  systému,  provést  prověření  parametrů  stávajících  čerpadel  apod.
Doporučujeme proto následně  vypracovat podrobnou studii zásobování města vodou, v které
by  byl  obsažen  komplexní  výpočet  vodovodní  sítě  s podrobným  prověřením  tlakových
poměrů,  technologické  schéma  vodárenských  zařízení  a  podrobné  výpočty  potřeby  vody.
Teprve  na  podkladě  takovéto  studie  možno  přistoupit  ke  zpracování  zadání  jednotlivých
staveb.

Změnami č.5, 6, 7 a 8  nebylo zásobování vodou aktualizováno.

g.3)  Kanalizace a vodní toky

Úvod

       V následném  textu  je  dokumentován  návrh  na  odkanalizování  města  Čelákovice.
V návrhu je plně respektována nová čistírna odpadních vod včetně hlavního sběrače.

Současný stav

       Byl popsán v oddíle  „Průzkumy“ a bude zapracován do technické zprávy v čistopisu
návrhu řešené územně plánovací dokumentace.

Návrh řešení

       Po  zhodnocení  současného  stavu  bylo  rozhodnuto  zachovat  plně  dnešní  systém
odkanalizování města jednotnou kanalizační soustavou s tím, že v přečerpávaných povodích
bude důsledně navržena kanalizace oddílná. Doporučujeme však v nových oblastech zástavby
i  při  gravitačním  způsobu  odvodnění  dešťové  vody  rozptylovat  volně  do  terénu  při
maximálním využití územní retence.
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       V dalším se zabýváme pouze oblastmi,  kde není dosud kanalizace vybudována (nová
zástavba, lokality Sedlčánky, Císařská Kuchyně, Záluží). Stávající stokovou soustavu je nutno
řádně zmapovat a na základě dokonalých podkladů zpracovat kapacitní rekapitulaci průtoků
jako  vod  dešťových,  tak  bezdeštných  splašků  pomocí  některé  z moderních  výpočtových
metod.

       Zvláštní pozornost nutno věnovat odlehčovacím komorám jako potenciálním zdrojům
znečištění.

       Uvedené  bilanční  práce  se však  zcela  vymykají  řešení v rámci  zpracování územně
plánovací dokumentace.

a) V oblasti nové zástavby navržené západně od lokality V Prokopě  navrhujeme vybudovat
pouze splaškovou kanalizaci přečerpávanou do stávající stokové sítě V Prokopě. Dešťové
vody  rozptýleně  vyústit  do  terénu.  Variantně  je  naznačena  možnost  převést  stoku
akvaduktem  přes  stávající  tůně  a  rašeliniště.  Tuto  variantu  však  nedoporučujeme  pro
vysoké investiční náklady a negativní estetický dopad na krajinu.

b) oblast  v jižní  části  města  (za  Škodou,  Pod Šibeňákem)  lze  odkanalizovat  opět  dvěma
způsoby:
- splaškové  vody přečerpávat do stávající stoky
- jednotnou stokovou síť připojit na stávající kanalizaci podtunelováním  tratě  ČSD.  Tuto
  variantu je třeba prozkoumat podrobnou studii,  její realizaci  však  doporučujeme, neboť
  problém likvidace dešťových vod v této lokalitě je obtížně řešitelný.

c) ze severní  části lokality  „Za drahou“ jsou přečerpávány splaškové vody do stávajícího
kanalizačního  systému. Plochy další zástavby možno na tento systém připojit  variantně,
lze  zvážit  v této  oblasti  použití  systému  tlakové  kanalizace.  Definitivní  rozhodnutí
doporučujeme stanovit až po podrobném výškovém řešení uvedené lokality.

d) jižní část lokality Za drahou navrhujeme odkanalizovat  jednotnou kanalizační soustavou
(s  omezeným přítokem dešťových vod) připojenou na stávající stoky v dnešní zástavbě.

e) Sedlčánky a Císařská Kuchyně
Navrhujeme vybudovat pouze splaškové vody s tím,  že deště budou volně  odváděny do
terénu. V části území – viz  situaci – možno v rovinném terénu uplatnit  systém tlakové
kanalizace.
Likvidace splašků je řešena.
- přečerpáváním odpadních vod do městského systému s čištěním  v městské čistírně

f) Záluží a Nehvizdky
Nabízí  se  možnost  splašky  z části povodí odvádět gravitačně do stokové sítě Čelákovic.
Je nutné však prověřit kapacitu stávající ČOV a její rozvoj.

g) Je   nutné,  aby   vlivem   urbanizaace   nedošlo   ke  zvětšení   odtoku   v recipientech
oproti současnému stavu, stavbami nesmějí být dotčeny vodní toky.

h) Veškeré  objekty  budou  napojeny  do centrální  splaškové kanalizace zakončené na ČOV
města  a  zásobovány  budou z vodovodní sítě města. U ČOV a splaškové kanalizace musí
být předem prověřena dostatečná kapacita.
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i) Neznečištěné   vody   dešťové   budou    v max.    možné    míře   zasakovány  na vlastních
pozemcích

j) Je třeba  respektovat  ochranná  pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok  tak,  jak
je
uvedeno  v § 23 zák.  č.274/2001 Sb.,  o vodovodech  a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
v úplném znění. Dále je třeba respektovat ochranné pásmo ČOV.

k) Záplavová   území   vodních toků  budou rozdělena na aktivní a pasivní zónu záplavového
území.  V aktivní  zóně  se  nesmí  umisťovat,  povolovat  ani  provádět  stavby  s výjimkou
vodních děl,   jimiž   se upravuje   vodní  tok,   převádějící povodňové  průtoky, provádějí
opatření na ochranu před povodněmi nebo jinak související s vodním tokem (§67 zák.č.
254/2001 Sb., zákona o vodách, v úplném znění).

Výpočet množství splašků

      Celkové množství splašků odpovídá potřebě vody – viz oddíl „Zásobování vodou“.

Vodní toky

Dominantním  tokem  zájmového  území  je  řeka  Labe  s následujícími  hydrologickými
parametry:

Číslo hydrol. pořadí 1-04-07-047
Profil nad městem
Plocha povodí km2 10 724.3
Průměrné srážky mm/rok   689
Průměrný průtok m3/s     72,2
Kulminační průtoky n-letých povodní m3/s

N= l 341
2 467
5 671
10 830
20 986
50 1208
100 1357

průtoky překročené po n dní  v roce  m3/s
90 82,3
180 47,7
270 29,9
330 20,5
355 15,0
364 10,0

        Zátopová čára pro povodeň s kulminací Q 100 je zakreslena v situaci 1:5000.
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        Labe je důležitou vodní cestou a lze předpokládat, že její význam dále poroste. V rámci
zpracování ÚPD je řešeno umístění přístavu sportovních lodí.

       Jediným významným přítokem Labe v zájmovém území je potok Výmola. Úpravy tohoto
toku nepředpokládáme.

Další vodoteče, protékající řešenou oblastí jsou:
-  Čelákovický potok.   Protéká městem, kde je částečně zatrubněn. Nekontrolovatelně jsou do
   něho zaústěny odpadní vody.   Navrhujeme    osázení   jeho   toku   nad   městem  vhodnými
   dřevinami. Ve městě postupné odpojování znečišťujících vod.
-  Zálužanský  potok  je přítokem  potoka Čelákovického.  Pramení v rybníce v Záluží. O jeho
   úpravě platí totéž.
-  Jiřínský  potok  opět  navrhujeme podél toku upravit  zelení  pro zvýšení  estetického účinku
   krajiny. Jinak je to tok hydrologicky bezvýznamný.

Závěr

     Problémy odkanalizování  města Čelákovic  jsou v předloženém elaborátu řešeny pouze
v úrovni územně plánovací dokumentace.

     Doporučujeme  v dalším  stupni  prověřit  kapacitní  možnosti  stávající  stokové  sítě
hydrotechnickým výpočtem vypracovaným v rámci generelního řešení kanalizace. Pouze na
základě řádného generelu může být  rozhodnuto o možnosti připojení dalších odpadních vod
na stávající stokový systém a zahájena dostavba či rekonstrukce městské kanalizace.

g.4)  Silnoproudé zařízení
g.5)  Slaboproudé zařízení

A) Výkonová představa

Elektrifikace v běžném rozsahu s cca 10% nových objektů využívajících elektřinu k přípravě
TÚV a k vytápění objektů.

Výkonová představa respektuje běžnou současnost a časovou závislost odběrů.

B) Zajištění příkonu

- konečný stav  vyžaduje  stavbu  nové  transformační  stanice  110/  22 kV nebo  rozšíření
stávající transformační stanice Toušeň.

- Částečné zvýšení  příkonu je  možné  očekávat  po rekonstrukci stávajících  zařízení  STE,
toto zvýšení není pro celkový rozvoj rozhodující a je možné spíš pro jednotlivé odběry, či
pro použití při přepojovacích či zálohových stavech.

C) Rozvod 22 kV

- pro zásobování  energií bude zachováno okružní vedení 22 kV, které po rekonstrukci a
přeložce v oblasti nové výstavby bude zásobovat podstatnou část nových lokalit. V první
etapě budou provedeny svody do kabelových vedení a napojení í nových transformačních
stanic přímo. V další etapě pak bude vybudována spínací stanice, do které budou kabelové
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vývody cca pro 5 až 8 trafostanic smyčkovány.  Tato spínací  stanice bude propojena na
vrchní vedení přímo a kabelovým vývodem do kabelové sítě ve městě. Tím bude možné
propojení z vnějšího okruhu nebo po příčném kabelu.

D) Rozvod 1 kV

- stávající vrchní vedení budou v prostoru souvislé zástavby v rámci rekonstrukce sítě 1 kV
zkabelována  a  síť  bude  provedena  s možností  vzájemného  záskoku při  přepojování  či
havarijních stavech. Vedení mimo souvislou zástavbu bude možné provést vrchní.

E) Veřejné osvětlení

- navrhujeme  nový  systém  veřejného  osvětlení,  pro  průjezdní  komunikace  oboustranné
systémy, pro komunikace v zástavbě osvětlení parkového typu.

- S ohledem na možnost základního řešení ( nová síť, nové zapínací body ) bude osvětlení
řešeno  jako  dvoustupňové  a  to  s ohledem  na  povětrnostní  vlivy  a  na  časový  průběh
požadavku na osvětlení.

F) Ostatní silnoproudá zařízení

- nejsou v současné době předpokládána

G) Návaznosti na ostatní části rozvoje

a) prostorové: komunikační prostor bude sloužit k uložení sítí a při návrhu uspořádání
komunikačního  prostoru  budou  řešeny i  vazby  na  osvětlovací  body.  Trafostanice
budou  převážně  umístěny  v objektech  komerčních,  pouze spínací  stanice  a  nutné
stanice ve vilové zástavbě budou provedeny jako samostatné budovy. Toto řešení je
nutné především s ohledem na údržbu a estetické začlenění do prostoru.

b) časové:  z rozboru možností přívodu energie do obce bude nutné časově  sjednotit
etapy rozvoje s ohledem na realizaci  přívodu a na časové možnosti vybudování  a
uvedení  do provozu transformačních  stanic.  Pro  dosud nevybudované  stanice  lze
ponechat připravené smyčky. V dalším časovém horizontu pak budovat propojovací
kabely a systémy 1 kV jednotlivých transformačních stanic s tím, že lze uvažovat i o
přechodných stavech v místech styku jednotlivých systémů.

H) Úpravy stávajících zařízení

- stávající  vedení 22 kV se stožárovými trafostanicemi demontovat po provedení nových
trafostanic a kabelových rozvodů

- demontáž stávajících zařízení STE nahrazených novými
- demontáž stávajících rozvodů osvětlení po provedení nového osvětlení.

POZNÁMKA:

Konkrétní  vazby  a  prolínání  jednotlivých  fází  musí  být  řešeno  v jednotlivých  projektech.
Tomuto stupni dokumentace odpovídá upozornění na nezbytné vazby a souvislosti.
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SLABOPROUDÉ ROZVODY
       V současné  době  je  připravována  realizace  plošné  telefonizace  celého  území,  za
předpokladu telefonizace v poměru 1:1,5. Stávající napojení na telefonní ústřednu v Brandýse
nad Labem pomocí radioreleové trasy bude zrušeno a nahrazeno novou optickou trasou do
Mladé Boleslavi.  Optický systém umožňuje provést  většinu služeb pro jednotlivé  uživatele
podle technického postupu rozvoje spojových služeb.

       V současné  době  nepostačí  plánovaná  výstavba  pro  rozvoj  východní  části  území,
podklady byly  předány TELECOMU rozvoj sítí,  aby bylo  možné provést  rozbor situace a
technicky připravit připojení dalších uživatelů.

       Současně s realizací nové sítě TELECOMU bude proveden i rozvod kabelové televize,
jako samostatného systému společnosti KABEL  PLUS. Rozvod bude proveden klasickým
metalickým systémem.

g.6)  Zásobování teplem

Obsah:
l.  Stávající stav
2. Návrh řešení
3. Tepelná bilance
4. Tepelně energetická náročnost území k horizontu ÚPSÚ
5. Rozložení paliv v řešeném území.

1. STÁVAJÍCÍ STAV

       Zásobování  městem teplem  je  zajišťováno  kombinovaně,  a  to  soustavou  CZT  a
individuálními tepelnými zdroji. Na spotřebě tepla se 49% podílí výrobní sféra, bydlení 39% a
vybavenost 12 %. Zdrojem tepla soustavy CZT je výtopna podniku TOS dodávající ročně do
objektů  pro bydlení  a vybavenost  200 TJ tepelné  energie.  K tomu je  vybudována rozsáhlá
primární horkovodní tepelná síť přivádějící teplo do blokových výměníkových stanic a na tyto
stanice navazující síť sekundární pro rozvod tepla do napojených objektů.

       Tepelná energie pro město je získávána spalováním všech v současnosti běžných druhů
paliv a v malé míře využitím elektřiny. Na produkování tepla se nejvíce podílí zemní plyn cca
52  %,  dále  tuhá  paliva  cca  37  %,  kapalná  paliva  cca  5  %,  zkapalněný  plyn  cca  4  % a
elektrická energie cca 2 %. Nadpoloviční podíl tuhých paliv a zemního plynu  se nepříznivě
promítá  do  ekologické  situace  města  a  blízkého  okolí  vhodného  pro  krátkodobou  i
dlouhodobou rekreaci.

       Celá soustava CZT – od tepelného zdroje, přes tepelná vedení až po předávací stanice je
v pokročilém  stupni  amortizace.  Dokladem  amortizace  fyzické  a  morální  je  nedokonalá
funkce soustavy spojené s velice nízkou celkovou účinností.

       Jak již bylo uvedeno, roční dodávka tepla do objektů pro bydlení a občanské vybavenosti
měřená  na  prahu zdroje  dosahuje  200 TJ,  kdežto vypočtená  spotřeba  napojených  objektů
nepřesahuje  108  TJ.  Rozdíl  představovaný  ztrátou  tepla  je  vyšší  než  tepelně  energetická
náročnost všech navrhovaných objektů  pro bydlení,  tj.  bytových domů  a rodinných domků
(viz dále uvedené tepelné bilance).
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TEPELNÁ BILANCE STÁVAJÍCÍCH TEPELNÝCH  ZAŘÍZENÍ

BYDLENÍ

Urbanistický obvod    Počet obyv.   Počet B.J.  Spotřeba tepla   Roční    spotřeba tepla

BYTOVÉ DOMY                         MW                Mwh            TJ

Č.1 Centrum 1670 611 4,3  8706 24,2
Č.2 TOS 1750 725 5,1 10331 28,7
Č.3 Sídl.V Rybníčkách 2098 772 5,4 11001 30,6
Č.5 Stabenovka   282 122 0,9   1738   4,8

                                                                    Součet    15,7 31776 88,3

RODINNÉ DOMKY                                                               .

Č.1 Centrum  580 195 3,5   6435 17,9
Č.4 U nádraží  830 332 6,0 10956 30,6
Č.5 Stabenovka  596 217 3,9   7161 19,9
Č.6 Nábřeží     8    3 0,1      99   0,3
Č.7 Za drahou              1751 705               12,7 23265 64,7
Č.10 Mezi tratěmi    60  20 0,4     660   1,8
Č.11 Záluží  290  99 1,8   3267   9,1
Č.12 Sedlčánky,
        Císařská Kuch.  381 145 2,6   4785 13,3

                                                                    Součet    31,0 56628            157,6

VYBAVENOST

        Spotřeba tepla roční          spotřeba tepla

Spotřeba tepla odvozena
od spotřeby ve stavbách
pro bydlení,
rozsah spotřeby 30 % 14,0 25200  70,0
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A. VÝROBA

VELKÉ TEPELNÉ ZDROJE                                                         .

1. TOS 30,0 60000 166,8
2. Kovohutě 16,0 32000   89,0
3. ZD Nehvizdy   7,0 10080   28,0
4. ŠKODA   4,2   8400   23,4
5. Cihelna   1,4   4320   12,0
6. Kovopodnik   1,4   2800     8,8

                                       Součet 60,0                        117600 328,0

2. NÁVRH ŘEŠENÍ

        Plánovaný rozvoj města charakterizovaný koeficientem 1,35 bude mít za následek jak
rozvoj  tepelně  technických  zařízení,  tak  i  spotřeby  paliv  a  energií  a  současně  zásadní
koncepční  změnu  zásobování  teplem.  Ve  změně  koncepce  je  dominantní  přechod  na
decentralizaci  centrálního  tepelného  zdroje. Od počátku chybná  orientace na centralizované
zásobování  teplem  z výtopny  závodu  TOS  (pouze  využití  ztrátového  tepla  elektrárny  je
hospodárné)  nebude  dále  rozvíjena  a  kapacita  tepelného  zdroje  se  postupně  přivede  do
souladu s vlastní spotřebou závodu.

        Problematikou decentralizace se podrobně  zabývá  Studie decentralizace zdroje tepla
zpracovaná  v prosinci  1992 projektovým  ústavem Projekta.  V předstihu  před komplexním
řešením navrhovaným územním plánem studie rozpracovává postupnou decentralizaci CZT a
poskytuje  důležité  údaje  technického  i  ekonomického  charakteru  objednateli  i  budoucím
stavebníkům.

        Řešení  navrhované studií není  však  zcela radikální,  protože ponechává prostor pro
blokové kotelny a venkovní tepelné sítě, ve kterých se určité množství tepla ztratí. Z hlediska
hospodaření teplem by bylo  účelnější  vybavení každého objektu vlastní kotelnou. Výhodná
jsou  řešení  s kotelnami  v nejvyšších  podlažích  vytápěných  objektů.  Samozřejmě,  že  při
detailním  rozhodování  o  způsobu  decentralizace  CZT  budou  rozhodující  hlediska
ekonomická.  Do těch je  ale  nutno již  nyní  zahrnout budoucí neregulovanou cenu zemního
plynu  odvozenou od měnící  se hospodářské situace a orientace našeho státu na širší okruh
dodavatelů. Důležitá je i skutečnost, že po dosažení vnitřní směnitelnosti ruského rublu cena
zemního  plynu  od  tradičního  dodavatele  stoupne.  Ve  vztahu  k cenovým  relacím  prvního
pololetí roku 1993 je předpokládaná neregulovaná cena zemního plynu 7 až 8 Kč/m3.

        Koncepce  zásobování  teplem řešeného  území  je  postavena  na  plynofikaci  města.
Budoucí využití plynu pro získávání tepla se předpokládá v rozsahu 80 %. Velké stávající
tepelné zdroje, pokud spalují tuhá paliva, budou plynofikovány. Úplně budou plynofikována
tepelná zařízení navrhovaného průmyslu a městské vybavenosti. Tepelná zařízení v objektech
pro bydlení a základní vybavenosti budou plynofikována ve značném rozsahu. Zde se uplatní
také elektrická  energie  buďto  formou  přímotopu,  nebo  k pohonu  tepelných  čerpadel,  dále
zkapalněný  plyn   a  výhledově  i  netradiční  zdroje  tepelné  energie.  Setrvání  tuhých  paliv
s klasickým spalováním není možné.
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TEPELNÁ BILANCE NÁVRHU

BYDLENÍ

Urbanistický obvod    Počet obyv.   Počet B.J.    Spotřeba tepla   Roční    spotřeba tepla
  .                                                                                   MW             Mwh            TJ

                                BYTOVÉ DOMY                                                                  .

Č.3 Sídl. V rybníčkách   375               150                  0,9               1800                5,0

RODINNÉ DOMKY                                                           .

Č.1 Centrum  420 120 1,7   3120   8,7
Č.2 TOS  210   60 0,8   1560 4,3
Č.3 Sídl.V rybníčkách    84   24 0,3     624   1,7
Č.4 U nádraží  105   30 0,4     780   2,2
Č.5 Stabenovka  315   90 1,3   2340   6,5
Č.6 Nábřeží     3    1 0,1      26   0,1
Č.7 Za drahou  850               243 3,4                6318 17,6
Č.8 ŠKODA
        (Pod Šibeňákem)  780 225 3,2   5850 16,3
Č.11 Záluží  277  72 1,0   1872   5,2
Č.12 Sedlčánky,
        Císařská Kuch.  381 145 2,6   4785 13,3

                                                                    Součet    13,0 24050              66,9

VYBAVENOST

        Spotřeba tepla roční          spotřeba tepla
               MW                        MWh                 TJ           .

Spotřeba tepla stanovena na
základě koeficientu rozvoje
města
(14 x 0,35 = 4,9) 4,9 8820  24,5

A. VÝROBA

Spotřeba tepla stanovena na
základě koeficientu rozvoje
města
(60 x 0,35 = 21) 21 42000  116,7
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3. TEPELNÁ BILANCE

STÁVAJÍCÍ STAV                                MW                Mwh/rok                 TJ/rok

- bydlení 46,7   88404 245,3
- vybavenost 14,0   25200   70.0
- výroba 60,0 117600 328,0
- ztráty soustavy CZT        cca 10,0   33093   92,0

                                   součet                   130,7 231204 735,3

NÁVRH

- bydlení 13,9   25850   71,9
- vybavenost   4,9     8820   24,5
- výroba 21,0   42000  116,7

                                  součet 39,8   76670  213,1

STÁVAJÍCÍ STAV                                 130,7 231204 735,3

NÁVRH  39,8   76670 213,1

                                  CELKEM              170,5 307874 948,4

4. TEPELNĚ ENERGETICKÁ NÁROČNOST ÚZEMÍ K
HORIZONTU ÚPSÚ

       Do tepelně  technické  energetické náročnosti se promítá náročnost  stávající,  zvýšení
v důsledku  rozvoje  města  a  úspory tepelné  energie  docílené  racionalizačními  opatřeními.
V souhrnu racionalizačních opatření se nejvýrazněji  projeví decentralizace tepelného zdroje.
Roční  úspora  92 TJ,  tj.  diference  mezi  teplem změřeným  na  prahu  zdroje  a  vypočtenou
spotřebu tepla napojených staveb nepředstavuje pouze ztrátu tepelné sítě. Jsou to i ztráty další,
způsobené absencí vhodných regulačních systémů  tepelných zařízení,  neosobním přístupem
odběratelů ke konzumaci tepla a nevhodným způsobem distribuce tepelné energie.

       Navržená  plynofikace  v rozsahu  80  % přinese  výrazné  úspory  dosažené  zejména
plynofikací  tepelných  zdrojů  spalujících  tuhá paliva.  Úspory budou přímo  úměrné rozdílu
účinnosti  tepelných  zdrojů  spalujících  tuhá  paliva.  Úspory  budou  přímo  úměrné  rozdílu
účinnosti  tepelných zdrojů spalujících oba uvedené druhy paliv.

       Plynofikací  a  zdokonalením  automatické  regulace  provozu  tepelných  zařízení  se
předpokládá úspora tepla představující 20 % objemu současné spotřeby.

       Dalších úspor, které nejsou v následujícím propočtu energetické náročnosti vyčísleny,
protože jejich rozsah je obtížné předem stanovit a s ohledem na  vyšší investiční náročnost
nepřekročí  pravděpodobně  5  až 10 % stávající  spotřeby tepla  se dosáhne  změnou tepelně
technických  vlastností teplem zásobovaných  objektů. Jedná se o dodatečné tepelné izolace
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stavebních  konstrukcí  ochlazovaných  venkovním  prostředím a  přechod na  trojitá  zasklení
oken. Po takovýchto úpravách se spotřeba tepla na vytápění sníží cca o 50 %.

Stávající – roční energetická náročnost 643,3 TJ
               -  ztráty soustavy CZT   92,0 TJ
                                   součet 735,3 TJ

Návrh     -  roční energetická náročnost 213,1 TJ

Energetická náročnost k horizontu ÚPSÚ
zjištěná prostým součtem stavu stávajícího
stavu a návrhu dosahuje 948,4 TJ

Energetické úspory:
- zrušením soustavy CZT   92,0 TJ
- úspory z racionalizačních opatření
  na stávajících zařízeních a z plynofikace
  města – výše úspor 20 %
  (643,3 . 0,2 = 128,6) 128,6 TJ

                           úspory celkem 220,6 TJ

Náročnost zjištěná součtem stávajícího
stavu a návrhu 948,4 TJ
Celkové úspory                                                                                         -  220,6 TJ

Náročnost k horizontu ÚPSÚ 727,8 TJ

Srovnávací údaje
- zvýšení kapacity území 35 %
- zvýšení tepelné energetické náročnosti
  území (727,8 : 735,3 = 0,99)                                                                  -    1 %

5. ROZLOŽENÍ PALIV V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

        V daném případě se jedná téměř o úplnou plynofikaci, setrvání ušlechtilých paliv jiného
typu a případný omezený rozvoj jejich  spotřeby se předpokládá pouze v průmyslové  sféře.
Jedná se o kapalná paliva a zkapalněný plyn.

         Po ustálení cenových relací mezi palivy může dojít k určitému cenovému zvýhodnění
tepelné energie získávané jiným způsobem než spalováním plynu. Ve stavbách pro bydlení,
zejména v rodinných domcích a drobných provozovnách  omezený počet tepelných zařízení
bude elektrifikován. Malý objem tepla pro město bude získáván spalováním tuhých paliv  a
z netradičních zdrojů tepelné energie.

Podíl jednotlivých druhů paliv:
- zemní plyn 80 %
- kapalná paliva   9 %
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- zkapalněný plyn   5 %
- elektřina   3 %
- tuhá paliva   2 %
- ostatní zdroje   1 %
                                                                                   100 %
Spotřeba paliv a energií odebíraných ze sítí:
Zemní plyn
- maximální hodinový odběr 11800 m3
- průměrná roční spotřeba 26,13 m3 . 106

Elektřina
- maximální hodinový odběr 4,0 MW
- průměrná roční spotřeba 8000 MWh

Změnami č.5 a 6. nebylo  aktualizováno.

g.7)  Zásobování  plynem

1. ÚVOD

      Město  Čelákovice  je  plynofikováno  od roku 1963.  Již  od začátku  plynofikace  byl
rozváděn zemní plyn a Čelákovice byly prvním městem v oblastní působnosti Středočeských
plynáren,  ve  kterém  byla  plynofikace  realizována  přímo  na  bázi  zemního  plynu.  Tato
skutečnost byla umožněna tím, že produktovod DN 300 postavený koncem II.světové války
byl  v trase  Znojmo  –  Mstětice  v druhé  polovině  padesátých  let  konkrétně  v roce  1956
používán pro dopravu zemního plynu do Prahy. Tomu předcházela výstavba vysokotlakého
úseku plynovodu DN 500 PN 25 Mstětice – Praha (Libeň).

      V polovině  šedesátých let,  kdy výrazně  poklesla  těžba zemního  plynu  ze společného
československo-rakouského  ložiska  Vysoká  –  Zwerndorf  se  zcela  vážně  uvažovalo
s převodem  zásobování  ze  zemního  plynu  na  svítiplyn.  Následným  zvyšováním  těžby
zemního plynu na jiných ložiscích jižní Moravy a západního Slovenska a také s ohledem na
to, že spotřeba zemního plynu ve městě nijak výrazně neovlivňovala spotřebu zemního plynu
v oblasti  Středočeských  plynáren,  bylo  od  této  úvahy  upuštěno  a  město  je  po  38  let
zásobováno výhradně zemním plynem.

      V roce 1983 bylo ve Středočeských plynárnách vypracováno Generelní řešení gazifikace,
ve kterém byla  středotlaká i nízkotlaká síť  vypočtena dle programu STASIM u projektové
organizace PLYNOPROJEKT Praha.

      Následným rozvojem města byl tento Generel překonán a v roce 1993 zpracoval na obj.
MěÚ Čelákovic nový generel atelier Omega.

2. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

2.1. Demografické údaje

       Podle výsledků sčítání z roku 2001 jsou základní demografické, které se týkají celé
územně správní jednotky Čelákovic – tedy včetně všech místních částí – následující:

Počet obyvatel 10 112
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Počet domů trvale obydlených   1 675
Počet rodinných domů   1 432
Počet bytů trvale obydlených   3 829

2.2. Základní údaje o rozsahu plynofikace

       V následující tabulce jsou uvedeny spotřeby zemního plynu pro všechny tři odběratelské
kategorie.  U kategorie obyvatelstvo a  maloodběru odpovídají  hodnoty odečtovému období
0300 – 0301. Pro kategorii velkoodběru jsou uvedeny skutečně odebraná množství zemního
plynu za rok 2000. Součtová hodnota roční spotřeby má orientační význam, neboť je zde, jak
je uvedeno určitý časový posun.

Ukazatele Hodnota
___________________________________________________________________________

Počet odběratelů celkem 2 812
   z toho obyvatelstvo 2 644
           maloodběratelé    152
           velkoodběratelé      16

Roční spotřeba zemního plynu 13 403 417 m3
    z toho obyvatelstvo   3 390 220 m3
           maloodběratelé   1 014 041 m3
           velkoodběratelé   8 999 156 m3

Délka plynovodů (III. Q 01)
    STL plynovody celkem        28 690 m
               z toho IPE        15 945 m
    NTL plynovody celkem          7 274 m
               z toho IPE        298 m
___________________________________________________________________________
       Procento plynofikace definované jako podíl plynofikovaných bytů k celkovému počtu
bytů při určitém zjednodušení,  kdy 1 odběratel zemního plynu kat. obyvatelstva je uvažován
jako obývající 1 byt (což u rodinných domků nemusí vždy souhlasit) dosahuje u celé základní
územní jednotky Čelákovice 69 %
což s přihlédnutím  k tomu,  že  plynofikace  místních  částí  Sedlčánky,  Císařská  Kuchyně  a
Záluží prakticky nebyla zahájena, velmi přijatelné procento.
2.3. Vyhodnocení kontrolního hodinového odečtu (KHO)

      Výchozím  podkladem  pro  aktualizaci  Generelního  řešení  plynofikace  je  zjištění
maximálních  hodinových  spotřeb  u  všech  tří  odběratelských  kategorií,  především  pak  u
obyvatelstva a maloodběratelů. Vzhledem k tomu, že nelze zjistit u zimního dne s maximální
spotřebou  i  v hodině  s vykázanou  maximální  spotřebou  zjištěnou  z dálkového  sledování
výkonů  regulačních  stanic  skladbu  odběru  tj.  rozdělení  na  obyvatelstvo  +  maloodběr  a
velkoodběr je nutno vycházet z kontrolního hodinového odečtu jako ověřeného základu.

      Klimatické podmínky v době  konání KHO nejsou obvykle  těmi  nejchladnějšími  dny
v zimním  období,  a  proto  kromě  rozboru  KHO  je  nutno  vyhledat  v denních  odběrových
diagramech  (DOD)  rozvodny  a  DOD velkoodběratelů  den  s vykázanou  maximální  denní
spotřebou.  K oddělení  odběrů  kategorie  obyvatelstva  a  maloodběru  z celkového  množství
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zemního plynu spotřebovaného zemního plynu v daný maximální zimní den je nutno odvodit
spotřebu kategorie velkoodběru. Kategorie velkoodběratelů se dělí  na dvě  skupiny,  kde tzv.
střední  odběratelé  uvádějí  pouze měsíční  spotřebu a ti ostatní vyplňují  DOD. U kategorie
středních  odběratelů  je  nutno  z měsíčních  hodnot  odvodit  maximální  den  a  to  z využití
maximálního dne ve dnech v měsíci, které se u odběratelů „otopářů“ pohybuje okolo 22 dnů.
        Maximální hodina z maximálního dne se vypočte za použití využití maximální hodiny
v odečtovém dnu v hodinách za den. Z této konstrukce se potom vypočte za použití shodného
postupu maximální hodinová spotřeba kat. obyvatelstva + maloodběru.

       Pro předkládanou aktualizaci bylo  vycházeno z KHO uskutečněného  dne 20.1.1999,
neboť výsledky pozdějších KHO v letech 2000 a 2001 nebyly zpracovány. Toto ovšem není
až  natolik  na  závadu,  neboť  v průběhu  několika  let  nedochází  k výrazným  změnám  ve
struktuře odběru a podstatnou měrou výsledky ovlivňuje spíše odpovědnost při odečtu dat.

      Rozvodna Čelákovice byla  při  KHO vedena pod evidenčním číslem 2 77 300096 a
vykázané hodnoty KHO jsou následující:

Denní spotřeba v odečtový den 80.530 m3
z toho:
           obyvatelstvo + maloodběratelé 27.252 m3
           velkoodběratelé 53.278 m3

Maximální hodinová spotřeba celé rozvodny:   3.384 m3
z toho
            obyvatelstvo + maloodběratelé   1.634 m3
            velkoodběratelé   1.750 m3

     Pro navazující výpočty je výchozím ukazatelem využití maximální hodiny odečtového dne
v hodinách  za  dne,  které  se  vypočte  v hodnotě  platné  pro  kategorie  obyvatelstvo  (OB)  +
maloodběru (MO) takto:

Denní spotřeba OB+MO při KHO       27.252 m3
-------------------------------------------------  =   ---------------  = 16,7 hod
Max.hod OB+MO                                  1.634 m3

      Rozborem DOD pro rozvodnu Čelákovice bylo  zjištěno, že maximální  denní spotřeba
byla evidována dne 14.1.2001 při ranní teplotě  -100 C.

Rozvodna celkem 100.808 03
z toho
           OB + MO   40.675 m3
           velkoodběratelé   60.133 m3

      Vyjdeme-li z předpokladu, že využití maximální hodiny v hodinách za den o maximálním
dnu je obdobné jako v odečtový den, potom maximální hodinová spotřeba u obyvatelstva +
maloodběru činí:

2.436 m3/hod
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      V předchozích údajích o rozsahu plynofikace bylo uvedeno, že roční spotřeba kategorií
OB+MO činila  v odečtovém období 2000/2001 = 4,404.284 m3. Podíl maximální  hodinové
spotřeby na celkové roční spotřebě činí:

        0,553 %
      Tato hodnota bude vycházet pro  výpočet maximální  hodinové spotřeby u jednotlivých
ulic  města podle  odečtových sestav za jednotlivé  ulice  města,  ve  kterých je  uveden počet
odběratelů v dané ulici a jejich celková roční spotřeba. Sestavy byly zpracovány výpočtovým
střediskem STP a.s.

       V rámci rozborových prací při přípravě aktualizace Generelu byla mimo jiné zpracována
určitá kategorizace odběratelů a jejich podíly na celkové roční spotřebě:

Rozsah odběru                 Počet odběratelů           Roční spotřeba                  Průměrná roční
     Ks                   %            m3                        %           spotřeba v m3

___________________________________________________________________________

Do 500 m3/rok 1.211 45,8 145.747    4,3     120,4
Nad 500 m3/rok 1.433 54,2              3,244.473       95,7                   2.264,1
___________________________________________________________________________
Celkem 2.644        100,0              3,390.220     100,0                   1.282,2

      Z tabulky vyplývá, že na rozdíl od jiných měst je jen cca 46 % odběratelů tzv. sídlištního
charakteru, u nichž se průměrné roční spotřeby pohybují okolo 100 m3.

3. VÝCHOZÍ PODKLADY PRO AKTUALIZACI GENERELU

       Aktualizace  Generelního  řešení plynofikace  města Čelákovice vychází  z potřeby mít
k dispozici  komplexně  zpracovanou  nízkotlakou  a  středotlakou  síť  pro  celé  město  včetně
místních  částí,  které  jsou  napojeny  na  jednotnou  plynovodní  síť.   Dalším  a  nikoliv
nepodstatným důvodem je  to, že jednak část nízkotlaké sítě  v přednádražním prostoru byla
nahrazena  středotlakým  rozvodem  a  v závěru  roku  2001  byly  kolaudovány  středotlaké
plynovody v   místních  částech Sedlčánky  a Císařské  Kuchyni.  Dále  k nutnosti aktualizace
Generelu přispěla ta skutečnost, že stavby nových rodinných domků jsou situovány na nových
plochách ve východní části města a spojení středotlaké sítě „západ – východ“ je realizováno
jen u dvou podchodů pod železniční tratí.

3.1. Rozvoj města a vliv na plynovodní sítě

       Územní  plán,  podle  kterého  až  dosud  probíhal  rozvoj  města  je  datován  rokem
1994.Vzhledem k tomu, že se ukázala nutnost určitých úprav, zadal Městský úřad 1.změnu
územního plánu u Sdružení A.D.O.  Koncept 1.změny měl být  již  předložen a i když došlo
k určitému posunu termínu poskytl zpracovatel 1.změny podklady, které byly do aktualizace
promítnuty. Podle jednání u p. starosty Šaldy uskutečněného dne 21.11. t.r. za účasti p. ing.
Dvořáka  ved.odboru  ORG  STP  a.s.  zpracovatele  aktualizace  Generelu  neočekávají
představitelé města nějaké nové podněty než ty, které zahrnuje aktualizace Generelu a rovněž
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z projednávání konceptu 1.změny (k termínu jednání nebyla k dispozici), ke kterému dojde v
1.polovině  roku  2002  by  neměly  vzejít  změny  v oblasti  nové  bytové  zástavby,  které  by
výrazným způsobem ovlivnily výsledky aktualizace Generelu.

       Do aktualizovaného  Generelu  jsou  zapracovány všechny lokality,  kde je  uvažováno
s výstavbou  RD  nebo  vícepodlažních  bytových  domů  a  všechny  lokality  určené  pro
průmyslově-komerční využití (zkráceně komerce).

       V navazující tabulce budou přehledně  uvedeny lokality,  které jsou jako nové určeny
k zástavbě  pro bydlení nebo komerci včetně počtu uvažovaných RD nebo výměry ploch pro
komerci v  hektarech. K tomu se uvádí, že lokality pro zástavbu rodinnými domky zvané:

Jiřina, Třebízského I a Třebízského II
jsou  v aktualizaci  započteny jako  plně  zastavěné i  když  tomu tak ve  skutečnosti není,  ale
plynovody ve vyjmenovaných lokalitách jsou již položeny.  Počty RD jsou obvykle vzaty ze
studií nebo z projektů pro územní řízení resp. zastavovacích plánů.

      V těch případech, kdy územní  plán vymezuje  pouze plochy pro bytovou zástavbu tj.
lokalita  „Za  Škodou„  a  lokalita  „V  Prokopě“  bylo  se  zpracovatelem  1.změny  p.
ing.arch.Dandou dohodnuto, že pro potřeby stanovení předpokládaných nároků  na dodávky
zemního plynu v aktualizovaném Generelu bude na 1 RD počítáno  s plochou 1.100 m2, která
zahrnuje i podíl na chodníky a komunikace.

       V navazující  tabulce jsou přehledně  vyznačeny  lokality a jejich  označení je  shodné
s označením na přehledné situaci 1:5000.

Označení         Místní nebo pracovní                    Předp. počet              UB STL sítě, do nichž
oblasti                     název                                           RD                      jsou odběry zahrnuty
___________________________________________________________________________

Bytová zástavba
1 Nedaniny 37 rozkresleno v situaci
2 Pod Přerovskou I 48 dtto
3 Pod Přerovskou cestou II 33 dtto
4 Pod Přerovskou cestou III 23 dtto
5 Třebízského III 38 dtto
6 Sedlčánky 83 dtto
7 Za pumpou 37 solo, 20 řad dtto
8 Za Škodovkou                                    170 384, 385, 386
9 V Prokopě 50 383

Komerce
A U hřbitova 2,5 ha 380, 377, 197
B Za Škodovkou                                    26 ha 139, 384, 385, 386
C U cihelny 3,5 ha samostatná malá

VTL – RS
D U Brandýské silnice 8,5 396
_________________________________________________________________________
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       Pro pořádek se uvádí, že v těch případech, kdy stavba středotlakých plynovodů má již
stavebník povolení,  potom jsou v přehledné situaci plynovody zakresleny plnou čarou, jako
kdyby již byly postavené, neboť změna dimenze není možná.
       V ostatních případech u nově navrhovaných lokalit  pro novou bytovou zástavbu jsou
zakreslené dimenze závazné pro další stupně přípravy.

3.2. Kategorie obyvatelstvo

      Vzhledem k tomu, že plynofikace města probíhá  již  řadu let,  nejsou v centrální  části
města, kde by nebyly položeny plynovody a kde by nebylo možno připojovat nové odběratele.
Jak již  bylo  uvedeno koncem letošního roku jsou připojováni na odběr zemního  plynu noví
odběratelé  v Sedlčánkách  a  Císařské  Kuchyni.  Součástí  aktualizovaného  Generelu  je  i
samostatná  část,  která  řeší  plošnou  plynofikaci  místní  části  Záluží  a  po  realizaci  plošné
plynofikace  městská  plynovodní  síť  obsáhne všechny části města  i když  část  Záluží  bude
izolovanou částí od ostatního města.

       Pro stanovení hodnot přepokládaných odběrů v jednotlivých uzlových bodech plynovodní
sítě  byla  kategorie  obyvatelstva  rozdělena  do 4 skupin  podle  průměrných  ročních spotřeb
odběratelů  v dané ulici,  které do určité míry charakterizují vybavení domácností a tím míru
plynofikace.  Z hlediska  dalšího vývoje a promítnutí vlivu  teploty (maximální  spotřeby bylo
dosaženo při –10o C ranní teploty a otopné soustavy a tím i nároky na dodávku zemního plynu
počítají  s teplotou –12o C) na průběh resp.  nárůstu maximálních  hodinových  spotřeb byly
empiricky stanoveny koeficienty možného nárůstu spotřeb u jednotlivých kategorií takto

Skupina s prům.                       Koeficient nárůstu                         Zdůvodňující poznámka
Roční spotřebou
___________________________________________________________________________

Do 200 m3                                žádný nárůst                                  sídlištní vaření
200-2000 m3                                    1,2                                          teplotní faktor a možnost

          rozšíření odběru
nad 2000 m3                                     1,1                                         teplotní faktor

       Pro nově zastavované lokality různě velikými rodinnými domky byl pro vyhodnocení
nároků na spotřebu zemního plynu v maximální  hodině  zimního  dne s maximální  spotřebou
byl zvolen diferencovaný přístup a to podle toho jak je daná lokalita napojena na městskou
plynovodní síť a zde je  nutno uvést, že se jedná o výhradně  středotlakou síť. Lokality byly
rozděleny na dvě skupiny, přičemž do první byla začleněna území,  do kterých je zemní plyn
dopravován  plynovody z propojené  sítě.  Do  druhé  skupiny  byly  zařazeny ty lokality,  do
kterých je  buď již  zaveden, nebo bude přiveden pouze jeden přívodní řad a nebude možno
lokalitu zásobovat ze zokruhované sítě.

Skupina I – lokality na propojené síti:

       Do této skupiny patří oblasti: Jiřina, Třebízského I až III, Pod Přerovskou cestou I až III,
Za pupou, Nedaniny.
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Stanovení  předpokládané  hodinové  spotřeby u jednoho  odběratele,  tedy rodinného  domku
vycházelo z následujícího rozboru:
Počet stávajících odběratelů
s ročním odběrem nad 2000 m3…………………………         1 099 ks
Roční spotřeba této skupiny ……………………………   2 870 336 m3

Maximální hodinová spotřeba…………………………..       1 436 m3

Skupina II – lokality na „koncových“ plynovodech:

Stávající zástavba – Sedlčánky a Císařská Kuchyně:
      V těchto lokalitách byly vybudovány přípojky zaústěné do pilířků  s hlavním plynovým
uzávěrem  (HUP)  ke  každému  objektu,  tedy  s počítanou  100  %  plynofikací.  Sortiment
možných  instalovaných  spotřebičů  a  tomu  odpovídajícím  nárokům na  dodávku  zemního
plynu  byl  odvozen podle  údajů  o  průzkumu zájmu  o odběr  zemního  plynu  uveřejněného
v časopisu PLYN č. 5/2001. Podle jednotlivých  skupin spotřebičů  a jejich  počtu byly poté
vypočteny  koeficienty  nesoudobovosti  odběru  a  celkové  spotřeby  zemního  plynu  v max.
hodině  na  jednotlivé  skupiny  odběrních  zařízení.  Ze  sumarizace  těchto  hodnot  a  počtu
přípojek  k rodinným  domků  byl  vypočtena  spotřeba  zemního  plynu  na  1  přípojku.  Podle
počtu domů v ulici pak byl vypočteny předpokládané hodnoty odběru v jednotlivých uzlových
bodech. Pro obě lokality byl odvozen předpoklad odběru ve výši 1,435 m3/hod/RD.

      Pro zástavbu rodinnými domky v lokalitě Sedlčánky – Šramolka bylo vycházeno z  90%
plynofikace a měrné spotřeby 2,5 m3/hod/RD s tím, že byl použit koeficient nesoudobovosti
odběru ve tvaru

Ks otop = 1/0,1 . n

kde n je počet spotřebičů daného druhu
Na jednoho odběratele = 1 RD byl vypočten příkon v hodnotě 1,75 m3/hod.

      U lokality RD Za Škodovkou v V Prokopově bylo vycházeno při odvození max. hodinové
spotřeby z obdobných hodnot.

3.3. Kategorie maloodběratelů

      Z hlediska  prognostických úvah je tato kategorie nejméně  čitelná.  V nových lokalitách
určených  pro  zástavbu  rodinnými  domky  nejsou  obvykle  vytvářeny  plochy  pro  jakousi
občanskou  vybavenost  a  nahodile  pak  mohou  vzniknout  drobné  živnosti  v rodinných
domcích,  pokud  se  jejich  majitelům  ukáže  oprávněnost  živnostenského  podnikání  v dané
profesi a pokud je postavený objekt k tomu vhodným.  Rovněž u stávajících odběratelů  této
kategorie  dochází  k častým  změnám  jak  ve  vlastnictví  provozoven  tak  i  při  jejich
provozování. Na rozdíl od jiných měst podíl této kategorie na celkové roční spotřebě a tudíž i
na odběrech v maximální  hodině  maximálního  dne není nikterak významným.  Nicméně  lze
očekávat, že dojde-li v průběhu dalších let k postavení více než 500 RD může to mít i vliv na
počet odběratelů této kategorie plošně zvýšen odběr v maximální hodině o

K = 1,25

V podstatě tak, jako bylo aplikováno v předcházejících aktualizacích Generelů jiných měst.
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3.4. Kategorie velkoodběratelů

       V době konání KHO a i v tomto roce odebírá zemní plyn 16 odběratelů této kategorie. I
když ve výčtu odběratelů jsou zastoupeny technologické odběry, převažuje použití zemního
plynu  pro  vytápění  a  ohřev  užitkové  vody.  V následující  tabulce  jsou  uvedeni
s odběratelskými  čísly  ta  odběrní  místa,  která  mají  uzavřenu  pro  rok  2001  smlouvu  o
dodávkách zemního plynu. K těmto 16 odběratelům by měl přibýt zatím jeden a u něj se jedná
o přechod z maloodběru do velkoodběru. Vzhledem k tomu, že k prosinci 2001 neměl  ještě
uzavřenu smlouvu v kategorii velko je v navazující tabulce veden bez odběratelského čísla.

Poř. č. odb. Název m3/hod m3/rok UB
Smlouva     UB

1   5 202106 Kovohutě a.s. 900          900 1 715 236
2   5 206776 Škoda a.s. Kozovážská 235 188    350 140
3   5 207762 ZŠ Kostelní 457 115   92    107 243
4   5 205337 1. ZŠ J.A. Komenského 414 174 139    241 115
5   5 205353 4. MŠ Rumunská 1477 119   95    227 366
6   5 205285 Q – byt Rumunská K 40 289 231    490 352
7   5 209702 Manažerské centrum n 5.května 240 192    342 257
8   5 202306 Q – byt Rumunská K 50 258 206    350 351
9   5 206255 Q – byt U Učiliště K 20 240 192    345 106
10 5 206543 Q – byt V Prokopě K 90 401 401    735 299
11 5 204972 Q – byt Na Stráni K 360 465 372    890 271
12 5 204985 Q – byt Stankovského K 70 306         245    436 273
13 5 202197     TOS a.s. Stankovského 1687 360 288    730 101
14 5 202129 TOS a.s. Stankovského 675      1 700      1 360 2 420 101
15 5 206792     Q – byt Rumunská 1448 K 32   33   26      66 107
16 5 208075 Kasička J. pekařství Kostelní 42   70   56    185 348
17 Fermata Zárubova ul.   68   54    131 195

celkem                                                   5 973      5 037                9 760

       U těch měst, kde plynovodní sítě jsou zokruhovány a nejsou z nich vybočující plynovodní
řady určené pro dodávku zemního  plynu jednomu odběrateli je u kategorie velkoodběratelů
uplatňován  plošně  koeficient  nesoudobovosti  v hodnotě  0,8.  Při  aktualizaci  Generelu
Čelákovice  bylo  postupováno  individuelně  a  u  každé  odběratele  byl  v koncovém  bodu
přívodního plynovodu byl do výpočtu sítě zahrnut smluvní hodinový odběr, neboť tento musí
být vždy příslušném odběrateli dopraven. Tento princip je promítnut ve výše uvedené tabulce
a vyplývá z něj, že průměrný koeficient nesoudobovosti činí

0,84

       Je však známou skutečností, že odběratelé této kategorie jen v nepříliš četných případech
skutečně odebírají nasmlouvané množství v maximální hodině. K posouzení tohoto jevu je při
aktualizacích  Generálů  zaváděn orientační  koeficient,  který je  možno  nazvat  koeficientem
reality.  Maximální hodinová spotřeba u kat. VO byla pro 14.1.2001 vypočtena z maximální
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denní spotřeby (bylo použito shodné využití maximální hodiny v hodinách za den jako vyšlo
při  KHO  )  ve  výši  3.604  m3/hod..  Naproti  tomu  smlouvy  uzavřené  s odběrateli  byly
v hodnotě 5 905 m3/hod.

                                  Odebrané množství ZP v max.hodině v m3
Koeficient reality =  ----------------------------------------------------  x 100 = 61%
                                  Nasmlouvané množství ZP v m3/hod

       Z uvedeného vyplývá,  že i když pro výpočet sítě  byly nasmlouvané hodnoty odběru
v maximální  hodině  kráceny  koeficientem  0,84  ,  je  zde  oproti  koeficientu  reality  ještě
dostatečná reserva  pro  zvyšování  odběru  buď  u  stávajících  nebo  nových  odběratelů  této
kategorie.

      Lze totiž předpokládat, že v rámci ploch určených pro komerci se vyskytnou odběratelé
této kategorie.  Jejich  případné  odběry  byly  ohodnoceny  vždy  pro  celou  oblast  uvedenou
v odst. 3.1 a to v hodnotě 50m3/hod na 1 ha plošné výměry pozemků. Územní plán nezná a
ani nemůže znát potencionální  zájemce o umístění v dané lokalitě  a proto ve výše uvedené
hodnotě může být skladba odběratelů smíšená a to jak z kat. VO tak MO.

4. KONCEPCE AKTUALIZACE A VÝPOČET SÍTĚ

4.1. Koncepce aktualizace
      Prvním krokem bylo zmapování současné sítě, která byla  v provozu v III.Q roku 2001
včetně  dostavované  sítě  pro Sedlčánky  a Císařskou Kuchyni,  která  se nalézala  těsně  před
kolaudací.  Podle  rozboru  a  výpočtu  nároků  na  dodávku  zemního  plynu  byly  maximální
hodinové spotřeby zapracovaný do uzlových bodů zakreslených do situace  města v  měřítku
1 : 5000 u obou sítí tj. nízkotlaké i středotlaké.

      Poznatky z této první fáze byly přeneseny na 1. Kontrolním dnu konaném v STP a. s.
24.9.2001 a z nich vyplynulo:

Nízkotlaká síť:
      Podle zkušeností s dřívější aktualizaci byly sítě vypočítávány odděleně, především z toho
důvodu, že při  společném výpočtu  NTL a STL sítě  jsou  výsledky natolik  promíchány,  že
nedávají ucelený přehled o vazbách a tocích plynu v jednotlivých úsecích. Výpočet nízkotlaké
sítě jejíž rozsah činí pouze  20% celkové délky městské plynovodní sítě ukázal, že  zde  není
„  úzkých  „  míst  při  provozu  dvou  zdrojů  a  to  NTL  výstupu  z VTL  –  RS  2  –město  a
zdvojeného  STL regulátoru A1  6 zu A/B.  V případě  výpadku tohoto regulátoru,  jak  bylo
ostatně zjištěno výpočtem klesají přeplatky v ulicích B. Smetany, Na  Švihově a Sokolovské
na  hodnotu  pod  1  kPa  v důsledku  pouze  jediného  přívodu  do  těchto  ulic  a  to  DN  80
v ul.B.Smetany.  Na 2.  KD konaném 24.9.  t.r.  byl  do sítě  ve  smyslu  vypracovaného  PIV
závodu ML. Boleslav zapracován další zdroj – zemní modul z provozních důvodů.

Středotlaká síť:
       První výpočet STL, i když v nárocích na odběr zemního plynu nebyly zakomponovány
některé plochy určené k výstavbě RD nebo komerci ukázal, že přetlak v koncovém bodu sítě
v UB 363 ( Císařská Kuchyně) je zcela nedostatečným a dosahuje pouhých 6,5 kPa. Proto byl
dohodnut další postup, který spočíval především ve zjištění všech rozvojových plánů, jak pro
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zástavbu RD a komerci. Zjištěné údaje jsou promítnuty v odst. 3.1.  Další postup byl navržen
ve dvou variantách.
A  -  navrhnout  a  výpočtově  ověřit  rekonstrukce  středotlakých  plynovodů  především
z ocelových trubek s cílem dosažení optimálního  přetlaku v koncovém bodu 363 v  rozmezí
45 – 50 kPa

B  -  v případě,  že  var.  A  se  ukáže  neschůdnou,  nebo  příliš  investičně  náročnou  nebo
rekonstrukce by zasáhly v nedávné době položené plynovody z lPE trubek, potom zapracovat
do  systému  nový  zdroj  –  novou  VTL  –  RS  v prostoru  křižovatky  ulic  Mochovská  –
Třebízského včetně postavení nové VTL přípojky z VTL plynovodu DN 500 s napojením u
místní části Záluží.

4.2. Výsledky výpočtů

Po zakomponování všech v současné době známých rozvojových ploch a ověřených jak se
zpracovatelem I. změny územního plánu,  tak i na jednání uskutečněním  dne  21.11.2001 u
starosty města  p  Ing. Šaldy  se ukázalo,  že při  naplnění  všech záměrů  v rozvoji  města  by
maximální hodinová spotřeba města dosáhla:

10 882 m3

Tato hodnota se dělí na nízkotlakou a středotlakou síť takto:
Nízkotlaká síť…………………………. 439 m3/hod
Středotlaká síť…………………………. 10 443 m3/hod

4.2.1. Nízkotlaká síť

      Jak již  bylo uvedeno v úvodní kapitole 3.1 tlakové poměry v NTL síti byly výborné a
pohybovaly se v rozmezí 2,0 – 2,3 kPa. Při zapracování dalšího zdroje – zemního modulu na
křižovatce ulic Stankovského a  J. A. Komenského sice došlo k odlehčení výkonu NTL stupně
ve  VTL – RS město, nicméně  v případě  výpadku zdvojeného regulátoru Al umístěného u
zdravotního  střediska  v ul.  Stankovského  (viz  situace  UB R 350)  by  opět  poklesly  tlaky
v ulicích B. Smetany, Na Švihově a Sokolovské pod 1 kPa.
Proto  bylo navrženo propojení v ul.  Sokolovské  mezi  DN 200 a DN 100 lokalizované
mezi UB N 36 – N 50, v dimenzi D 160 ( DN 131), jak je zakresleno v situaci.
Za  těchto  podmínek  při  optimálním  provozu  všech  zdrojů  do  NTL  sítě  jsou  výkonové
parametry zdrojů a hydraulické poměry na síti následující:

Výkony zdrojů:

NTL stupeň ve VTL – RS 2 označený ve výpočtu jako RS 1                           262,7m3/hod
Zdvojený STL regulátor Al 6 označený ve výpočtu jako RS 2                          43,5m3/hod
Zemní modul označený ve výpočtu jako RS 3                                                  132,8m3/hod
Celkem                                                                                                              439,0m3/hod
Minimální přetlak v síti v UB N 36                                                                        2,139 kPa
Maximální rychlost proudění v úseku UB N 48 – N 35                                              5,72m/sec
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       Uvedené  hodnoty přetlaku  a rychlosti  proudění  jsou vyhovující.  Uvedená  rychlost
proudění byla vypočtena jen pro uvedený úsek, který je definován jako propoj z výstupu RS 2
do sítě v UB 35.

       K výpočtu NTL sítě se ještě uvádí, že byl proveden pro konstantní nadmořskou výšku,
neboť výškové rozdíly nízkotlaké sítě  jsou minimální  a přetlaky v uzlových bodech nejsou
ovlivňovány vztlakem plynu.

4.2.2. Středotlaká síť

      Výpočty provedené podle var. A odst 4.1 ukázaly, že pří rekonstrukcích, které budou dále
popsány je možno dopravit středotlakou sítí potřebná množství zemního plynu v hodnotě

10 443 m3/hod

za přijatelného přetlaku v koncovém bodu sítě ve výši 44,2 kPa

      Z uvedeného  důvodu  není  nutno  zapracovat  do  aktualizace  Generelu  novou
vysokotlakovou regulační stanici včetně VTL přípojky.

      V situaci 1 : 5000 jsou zakresleny jak stávající, tak i navržené plynovody. V případě, že
byly již zpracovány urbanistické studie nových oblastí určených k zástavbě rodinnými domky
jsou v situaci čárkovaně zakresleny předpokládané objemy zemního plynu.

      U rozsáhlejších území jako je tomu např. „ Za Škodovkou „, kde jsou sice v UP  určité
představy  o  komunikační  síti  promítnuty,  byl  touto  oblastí  proložen  více  méně  fiktivní
plynovod  propojující  stávající  plynovody,  to  z toho  důvodu,  aby  bylo  možno  provést
komplexní výpočet celé středotlaké sítě a hlavně zjistit, jaké tlakové poměry se ustálily v celé
síti a uzda navržené rekonstrukce jsou odpovídajícího rozsahu.

Rekonstrukce na stávajících plynovodech byly navrženy v následujícím rozsahu:

A. – STL plynovod z Dn 125 na D 225 položený v ul. Masarykově, Kostelní Husově, M.
Červenky a Sukově  v úsecích dle uzlových bodů situace 255 – 256 – 251 – 252 – 239 –
238 – 275 – 276 – 237 v celkové délce cca 930 m

B.– STL plynovod z Dn 100 na D 225 v úsecích UB dle uzlových bodů 237 – 277 –  235 –
v délce cca 360 m

C. – STL plynovod DN 100 na D 160 pro Kovohutě a.s. v UB 235 – 236 v délce cca 160 m

D. – STL plynovod z DN 125 na D 225 položený v UB 116 –225 v délce cca 210 m

      Potřeba dalších rekonstrukcí se neukázala nutnou. Je však nutno vzít za skutečnost, že
v přednádražním prostoru, kde byl  změněn způsob zásobování z nízkotlaku na středotlak a
středotlaké  plynovody  jsou  nově  postaveny  byly  při  dosažení  rozsahu  zástavby  dle
předpokladů  územního plánu vypočteny rychlosti proudění přesahující  doporučenou hranici
20 m/sec.

62



Základní ukazatelé průběhu dopravy zemního plynu na STL síti jsou následující:

Dodávka z VTL – RS 1 do STL sítě 5 983,8 m3/max. hod
Dodávka z VTL – RS 2 do STL sítě 4 898,2 m3/max. hod
Z toho přímé odběry na STL síti 4 359,2 m3/max. hod
Přetlak v koncovém bodu sítě UB 363 44,2 kPa
Maximální rychlost proudění ZB 114 – 117 21,55 m/sec
Maximální ztráta tlaku UB 101-382 17,26 kPa

       K rychlostem proudění je nutno ještě uvést, že v úsecích plynovodu po jejich rekonstrukci
na D 225 se rychlosti pohybují v rozmezí 15 –19 m/sec. Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo
příznivých přetlaků v celém rozsahu uzlových bodů propojené středotlaké sítě nemusí být tyto
vyšší   rychlosti  na závadu, neboť zůstávají  v doporučených hodnotách. K jejich  snížení  by
bylo  nutno rekonstruovat plynovody na D 315, což by bylo  jednak finančně  náročnějším a
možná i technicky obtížně proveditelnějším.

       U plynovodů,  které  jsou  do  výpočtu  zahrnuty a jejich  umístění  i  dimenzování  je
zakresleno je zakresleno v situaci 1 : 5000 jsou dimenze závazné pro další stupně přípravné a
projektové dokumentace. Výjimkou představuje  „fiktivní“  propojovací plynovod  v lokalitě
Za Škodovkou.
       Zde se upozorňuje na nutnost vybudování přívodu k zemnímu modulu v D 63 tedy
DN 52 za účelem dosažení přijatelné rychlosti proudění.

       Pokud by v jednotlivých oblastech města určených v ÚP k zástavbě pro bytovou zástavbu
došlo  k výrazným  změnám  v počtu  domů,  potom by  bylo  nutné  zpracovat  přepočet  sítě
s dosazením opravených hodnot do uzlových bodů.

       V rámci aktualizace zůstává nezodpovězenou otázkou termínování rekonstrukčních prací.

        Vzhledem k tomu, že v letošním roce přesněji v IV.Q.2001 byly kolaudovány středotlaké
plynovody  v Sedlčánkách  a  Císařské  Kuchyni  a  plynofikace  se  teprve  rozjíždí  je  pro
plánování  rekonstrukcí,  které mohou být  postupnými  odvislé  od koncového přetlaku v UB
363.

       Na 2. KD bylo dohodnuto, že za účelem sledování koncových přetlaků  bude v místě
zakončení  STL plynovodu  D 50 v Císařské  Kuchyni,  tedy v UB 363 vybudováno trvalé
měřící místo, kde bude v zimním období průběžně  sledován přetlak plynu.  V závislosti na
průběhu tlaků,  zda půjde i výkyvy  k minimu  nahodile  či pokles bude trvalým jevem bude
přikročeno  k rekonstrukcím.  Podle  průběhu  tlakových  ztrát  –  viz  základní  „výpočet
plynovodnej sietě“ mělo  by se postupovat ve směru proudění plynu tj. od UB 235 dále jak
výše  uvedeno.  V případě  obtížnosti  projednávání  uložení  potrubí  do  komunikací  bylo  by
možné ověřit výpočtem, zda by bylo možno některé úseky dočasně vypustit.

       K termínování rekonstrukčních prací se dále uvádí,  že rekonstrukce úseku stávajícího
plynovodu  DN 125 v trase UB 116 – UB 255 se jeví jakou nutnou až při zástavbě území „ Za
Škodovkou“,  kdy vlivem  nárůstu  spotřeb  v této  oblasti,  který  je  ze  současných  podkladů
vypočten na cca 1 470 m3/hod dochází ke změně směru proudění v úseku plynovodu D 225 od
UB 209 dále v jižním směru.
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4.2.3. Vysokotlaká část

       Jak vyplývá z předchozích odstavců je umístění zdrojů, tedy vysokotlakých regulačních
stanic zemního plynu pro město Čelákovice neměnné, i když není z hlediska jejich situování
tím nejvýhodnějším, ale to je dáno historickým vývojem.

       V původních úvahách při rozpracování aktualizace byl učiněn pokus s vymístěním VTL –
RS č.1 TOS z tohoto areálu  s tím,  že tato stávající  VTL – RS. Bylo  již  vyhlédnuto místo
v podstatě  na  stávající  VTL  přípojce  na  ostatní  ploše  u  silnice
Čelákovice – Brandýs.  Tato představa nebyla  MěÚ Čelákovice akceptována s tím,  že vedle
této plochy jsou naplánovány nadzemní  garáže a VTL – RS by z nějakých důvodů tomuto
záměru, který se nalézá ve fázi územního řízení vadila.

       Dokumentace o této snaze  je  uložena v STP a.s.  odboru ORG. Nicméně  byl  tímto
požadavkem na  vyčlenění  určitého  pozemku  na  stavbu samostatné VTL – RS pouze  pro
městskou plynovodní síť dán impuls k jednání o majetko–právních vztazích k stávající VTL –
RS včetně přístupu k ní. Tato jednání dosud probíhají.

Výkony VTL – RS při naplnění záměrů územního plánu a jeho I. změny jsou následující.

Název zdroje Instalovaný výkon Potřebný výkon
m3/hod dle aktualizace GŘG

m3/hod

VTL – RS 1 (TOS) 5 000 5 983,8
VTL – RS 2 (město) 2 000 4 898,2

Celkem výkony 7 000          10 882,0

       Z výše  uvedených nároků na výkony VTL – RS lze odvodit, že výkonově  jsou díky
výpočtům různých  variant  středotlaké sítě  obě  RS rovnocennými  a u  VTL – RS 1 výkon
téměř vyhovuje instalované kapacitě. V této fázi je možno připustit 10-15 % přetížení s tím,
že zřejmě by bylo nutno ověřit přesnost měření pro daný výkon.

       Poněkud jiná je situace u VTL-RS 2. Při zvyšujících se nárocích na odběr zemního plynu
ve východní části města bude stoupat zatížení této RS. Limitujícími  úseky na STL síti jsou
pouze 2 přechody železniční trati, od které ve směru na východ se bude odvíjet největší objem
výstavby.  Připojování  nových  odběratelů  v oblasti  zástavby  Třebízského  I  až  III,  Pod
přerovskou cestou I až III bude znamenat zvyšování nároků  na výkon této RS a rovněž se
promítnou odběry v Sedlčánkách a Císařské Kuchyni.  I zde bude nutno sledovat zatížení této
VTL-RS a ve vhodném termínu připravit rekonstrukci stanice. Vzhledem k tomu, že se jedná
o klasickou zděnou RS, nemělo  by zvýšení  výkonu narážet  na prostorové problémy uvnitř
budovy.

       V závěru prací na aktualizaci Generelu řešení plynofikace byl formulován požadavek
Národního  technického  muzea  na  dodávky zemního  plynu  pro  rozšíření  jejich  stávajícího
depozitáře, který je umístěn v části města, která je vlastně vymezena stávajícími železničními
tratěmi   (viz  situace 1:5000).  V současné  době  není  do depozitáře zaveden  zemní  plyn  a
představy  o  odběru  ZP  jsou  pro  první  fázi  85  m3/hod  a  v následné  –  blíže  časově
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nedefinované  by měla   potřeba vzrůst  až na  250 m3/hod.  Kromě  této organizace  uvažuje
s použitím zemního  plynu i fa Uhlíř,  která hodlá v místech stávající neprovozované cihelny
vytvořit  malou  průmyslovou zónu v rozsahu cca 3,5 ha.  Na rozdíl od NTM nemůže tento
investor zatím formulovat své představy, neboť území cihelny hodlá rozparcelovat pro různé
dílčí  investory  a  tak  lze  učinit  pouze  odhad  budoucích  spotřeb  tohoto  areálu.  Podle
předpokládaného odběru zemního  plynu  na 1 ha využívané  plochy ve výši  50 m3/hod lze
odvodit,  že pro fu. Uhlíř  a spojené investory by spotřeba mohla  dosáhnout  cca 150 – 180
m3/hod. Pro realizaci dodávek zemního plynu do předmětné oblasti bylo zvažováno několik
variant a to:
- přivedení STL plynovodu od UB 119 v D 90
- využití stáv. VTL průmyslové RS v zemědělském areálu
- postavení malé „farmářské VTL – RS  se STL vývody pro NTM a areál Uhlíř.

       Variantním výpočtem celé STL sítě bylo prokázáno, že cca 300 m3/hod – 350 m3/hod
lze  dopravit  od UB 119  plynovodem D 90  do  uvedené  lokality  s přijatelným  koncovým
přetlakem. Nicméně  investiční  náročnost jak finanční,  tak i územně-právní by byla  značná.
Proto bylo dne 5.12.2001 při jednání v STP a.s. za účasti zpracovatele aktualizace, Ing.Zurana
a Zd. Kencla  zvolena  varianta postavení  malé  VTL-RS,  jako  investičně  a  věcně  nejméně
náročnou. Při následném územním ohledání se zástupcem investora NTM a p. Ing.Zuranem
byla zjištěna možnost postavení této VTL RS v rohovém místě pozemku NTM.

        V situaci 1:5000, jejíž tisk předcházel výše uvedenému místnímu šetření je sice zmíněná
VTL-RS umístěna  ihned  u VTL přípojky  pro  Zemědělský  areál,  tedy západně  od silnice
Čelákovice – Záluží a pokud bude možno při územní řízení umístit tuto VTL-RS na vybraném
místu, jedná se o nepodstatný detail, který neovlivňuje aktualizaci GŘG.

5. ZÁVĚRY A POZNATKY

       Aktualizace  Generelního  řešení  prokázala,  že lze  provozovat  i  nadále  středotlakou
plynovodní síť s provozním přetlakem do 100 kPa k přepravě

10.882 m3, ZP/max.hod

odvozených z předpokladů rozvoje bydlení a komerce zahrnutých v územním plánu a jeho 1.
změně je nutno provést rekonstrukce stávajících středotlakých ocelových  plynovodů tak, jak
jsou uvedeny v odst. 4.2.2. a zvýšení výkonu VTL-RD č. 2.

       Termíny rekonstrukcí nelze v současné době stanovit a tyto závisí na postupu výstavby
v nových  lokalitách  a  rozvoji  plynofikace  v místní  části  Sedlčánky  a  Císařská  Kuchyně.
Vyjdeme-li  ze stávajících  poznatků,  kdy se ročně  kolauduje  cca 15-20 nových  RD potom
z přehledu předpokládané zástavby určených ploch pro RD, kde jde o cca 500 RD může se
naplnění  záměrů  územního  plánu a jeho  1.změny protáhnout po značně  dlouhou dobu. Při
zpracování pouze aktualizace Generelního řešení plynofikace nelze vyslovovat prognostické
záměry o vývoji   solventnosti obyvatel města a přilehlých  částí  včetně  hl.  města Prahy a
termínově situovat vkládané prostředky do výše zmíněných rekonstrukcí, které nebudou malé.
Jak již bylo uvedeno, je nutno plánování a realizaci rekonstrukce podřídit tlakovým poměrům
na síti a tyto pečlivě sledovat.
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        Z předpokládaných  nároků  na  dodávky zemního  plynu  všem skupinám odběratelé
v maximální hodině lze i podle výsledků KHO odvodit i odběry v maximálním dnu.

Předpokládaný vypočtený odběr ZP v max.hodině 10.882 m3
Odpovídající max.den odběru Čelákovice X/                       160.000 – 180.000 m3

X/  bez Záluží

Délka místní středotlaké sítě by měla  dosáhnout cca 40 km, ale v této délce není promítnuta
středotlaká  síť  v těch  lokalitách,  které  nejsou  územně  rozparcelovány  a  rovněž  nikoliv
v průmyslových  zónách,  takže  jde  o  orientační  údaj  z výpočtu,  který je   u  těchto  lokalit
založen na nutnosti dopravení  potřebných množství zemního plynu do lokality a neřeší se tím
rozložení  místních  plynovodů,  které bude nutno  návazně  výpočtově  ověřit,  dojde-li  vůbec
k zástavbě do určité míry vysoce perspektivních ploch „Za Škodovkou a V Prokopě“.

Změnami č.5, 6, 7 a 8. nebylo  aktualizováno.

g.8)  Likvidace odpadů

        Svoz a skládkování   tuhého komunálního  odpadu   (TKO)   zajišťuje    v řešeném území
k tomu určená firma V území už není žádná skládka TKO. Po zaplnění skládky bývalé cihelny
je komunální odpad  svážen na skládky mimo katastr Ve městě je organizován svoz tříděného
odpadu.

        V katastrálním území  Čelákovic  se  nachází  pouze  jedna  skládka  „průmyslového
odpadu“ a to skládka skupiny S – inertní odpad, společnosti TOS-MET spol.s.r.o., lokalita
Nehvizdky.  Tato  skládka  je  řádně  povolena  rozhodnutím  Krajského  úřadu Středočeského
kraje  ze  dne  11.11.2003  pod  č.j.  9635od24823/03-Tu.  Součástí  uděleného  souhlasu
k provozování  zařízení  k odstraňování  odpadů  je  i  souhlas  s provozním  řádem  tohoto
zařízení, který je nedílnou součástí rozhodnutí.

h) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch
pro jeho technické zabezpečení

        Na území města Čelákovice se nacházejí bývalá dobývací místa pro těžbu cihlářských
hlín  V Záluží.  Tato  dobývací  místa  byla  zrušena.  Ložiska  jsou  stále   registrována  u
GEOFOND  pod  číslem   B3  18480000.  Při  dalším  zacházením  s územím  je  třeba  tuto
skutečnost brát na vědomí.

        Stávající  dobývací prostory byly  použity pro skládku TKO a v současné době  jsou
skládky  uzavřeny a rekultivují se.

        Podél řeky Labe jsou otvírány dobývací prostory pro těžbu písků. u Labe  (Toušeň).
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i) Návrh územního systému ekologické stability

       Pro tuto část  regionu byl   zpracován generel místního  systému ekologické stability.
Generel byl  zpracován pro k.ú. Čelákovice,  Sedlčánky (Císařská kuchyně)  a Záluží  v roce
1993  Ing.  Pavlem  Viceníkem  a  ing.Františkem  Moravcem.  Generel  byl  zapracován  do
1.změny územního plánu se změnou navrženého biokoridoru č.12.

       V roce 1996 byl Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí  schválen  územně  technický  podklad  nadregionálního  a  regionálního  územního
systému  ekologické stability.  Tento podklad byl  zapracován do návrhu 1.změny územního
plánu sídelního útvaru města Čelákovice.

Území se dotýká a částečně obsahuje regionální biocentrum – RBC 368 „Niva Labe u
Čelákovic a Přerova“ a to v oblasti Sedlčánek a Káraný. Dále pak řešení navazuje na osu
nadregionálního   biokoridoru  K  67  –  Výmola  –  Mochov.  Čelákovice  jsou  zařazeny  dle
regionálního hodnocení území stability do kategorie „E“:
   lesy, louky a pastviny 141,8 m2/obyvatel
   vodní plochy   62,6 m2/obyvatel
   zastavěné plochy 119,5 m2/obyvatel
   členitost terénu    3

       Návrh sleduje  rehabilitaci  místních vodotečí tj. potoků Výmola,  Jiřínský,  (Úvalský),
Zálužanský a Čelákovický a levého břehu řeky Labe.

       Tyto  vodoteče  spolu  s navrženými  biocentry  v návrhu  vytvářejí  základní  kostru
ekologické  stability  území.  Biokoridory  kolem potoků  před zaústěním do  řeky procházejí
zástavbou.  V případě  čelákovického  potoka  spolu  vytvářejí  charakter  pěší  části  města  a
historické zástavby. Návrh ekologického rozvoje územ počítá s místními biocentry na severu
podél řeky Labe:
  - slepé rameno Labe v návaznosti na rašeliniště
  - prostor mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami
  - prostor vodních zdrojů v Nedaninách
na jihu prodloužení terénního hřebenu „Šibeňák“.

       Základní kostra ekologické stavby území je doplněna zelenými pásy podél komunikace a
polních cest tak, aby byly v těsném okolí města rozčleněny velké lány obhospodařované orné
půdy.

V roce 1988 byla orgánem ochrany přírody vyhlášena přírodní rezervace „Hrbáčkovy
tůně“.  Toto  území  zasahuje  do  k.ú.  Sedlčánky  na  parc.č.  884/1,  885/5,  885/9,  885/10  a
885/11.

VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY

Ze zákona (§ 3 zákona č. 114/1992 Sb.) jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.
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REGISTROVANÉ VKP

k.ú. Záluží

VKP č.3 p.č. 44/l - kopec Šibeňák

VKP č.22 p.č. 240/1, 236, 231/2,
                        233 a 238/1 - malý remíz

k.ú. SEDLČÁNKY

VKP č. 1 p.č. 886/13 - LABÍČKO, Hrbáčkovy tůně CHPV
vodní plocha – bohaté pobřežní porosty

VKP č.12 p.č. 559, 552, 556, 726,
                        545, 486/2, 490/3,
                        551, 757, 708 - břehové porosty VÝMOLY

VKP č.13, p.č. 220/2, 885/10,
                                  886/19 Tůň „KOZÍ CHLUP“

Hrbáčkovy tůně CHPV
Patří do soustavy tůní

VKP č.14, p.č. 444/7 - Tůň „HRAD“ a drobné tůňky
chráněné naleziště
Císařská Kuchyně
mimořádný hydrobiologický význam

VKP č.15, p.č. 478, 481/2 - Odvodňovací systém s břehovými porosty
v louce. Výskyt Žabronožky sněžní.

1., 2. a 3. změna nezasahují do žádných prvků systému ekologické stability a nebyl vymezen
žádný nový významný krajinný prvek.

PAMÁTNÉ STROMY
Registrované památné stromy jsou:

k.ú. Čelákovice – zahrada čp. 119
strom TILIA CORDATA – 1 ks soliter
strom ACER PLATANOIDES – 2 ks skupina

k.ú. Čelákovice – před vchodem do děkanského kostela parc.č. 1580
strom TILIA CORDATA – 1 ks soliter

k.ú. Záluží – lípa u zvoničky par.č. 241
strom TILIA CORDATA – 1 ks soliter
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j) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

          Na území nejsou objekty speciálně budované pro hromadnou ochranu obyvatelstva.

          Vzhledem k rozptýlené  zástavbě  se nepředpokládá  budování  takového  zařízení.
Ochrana  bude  provedena  dle  plánu  civilní  ochrany  v protiradiačních  krytech  budovaných
svépomocí v suterénech občanských a bytových objektů mimo záplavové území.

2. a 3. změnou byly do ÚPNSÚ města Čelákovice na žádost hasičského záchranného
sboru doplněny požadavky vyplývající z příslušných novel zákona a ČSN.

Zajištění požadavků  CO a PO zůstává v platnosti dle  ÚPNSÚ i pro změnu č.  3. Je
třeba  dodržet  ustanovení  Zák.  č.  133/1995  Sb.  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších
předpisů, a Zák. č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, a Vyhl.  č. 246/2001
Sb. a Vyhl. č. 380/2002 Sb. Stávající zdroje pož. vody nejsou rušeny, jako zdroj požární vody
kromě stávajících vodních nádrží je možno využít síť hydrantů, osazených na vodovodní síti.
Lokality musí být  zajištěny požární vodou podle ČSN 73 0873. Dopravní obslužnost  musí
umožnit přístup dopravní techniky (šířky komunikací,  obratiště). Nutno respektovat Vyhl.  č.
501/2006 Sb.

Dle požadavku VUSS je nutno dodržet všeobecně platné zásady pro územní a stavební
činnost v řešeném území.

o Přístupové komunikace k objektům budou průjezdné pro techniku zajišťující požární
zásah a záchranné práce s možností odjezdu nebo s místy pro její otáčení

o Při  budování  obecního  vodovodu  v zastavěném  i  zastavitelném  území  obce  bude
jednoznačně  řešeno zásobování požární vodou dle požadavku § 41 odst.1 písmeno b)
vyhlášky č.246/2001 Sb.

o Při  nové  výstavbě  bude  kolem  objektů  zachován  požárně  nebezpečný  prostor  ve
smyslu platných předpisů a obecně technických požadavků na výstavbu.

k) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
životní prostředí

       Na  základě  výsledků  analýzy,  provedení  metodikou  Terplánu,  je  celková  úroveň
životního  prostředí  (ŽP)  město  Čelákovice  a  jeho  blízkého  okolí  hodnocena  4.stupněm
šestistupňové  klasifikační  stupnice,  jako  „prostředí  narušené“.  V celém řešeném území  se
úroveň ŽP pohybuje mezi 2. a 4. stupněm,  tj. „prostředí vyhovující“ a „prostředí narušené“.

       Stupeň nenarušení ekologické rovnováhy přírodního prostředí je možno vyhodnotit ze tří
hledisek:

- znečištění ovzduší
- znečištění povrchových a podzemních vod
- likvidace pevných domácích a průmyslových odpadů.
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Ovzduší

       Řešené území ve své severozápadní části navazuje na postiženou oblast Mělník – Kralupy
–  Neratovice,  vyhlášenou  v roce  1930.  Zdroje  znečišťování  ovzduší  v této  oblasti  mají
významný podíl na imisní bilanci v řešeném území, vzhledem k převládajícímu vzduchovému
proudění  od SZ.  Na  imisní  bilanci  sídelního  útvaru  Čelákovice  se  dále  podílí  i  pražská
aglomerace (proudění Z až JZ).

       Nejvýznamnější místní zdroje znečištění ovzduší jsou dle tzv. REZZO, tj. Registru zdrojů
znečištění ovzduší. Ve spádovém území se vyskytují dva zdroje kategorie REZZO I (tj. nad 5
MW výkonů) – TOS Čelákovice a Kovohutě Čelákovice.

       Ostatní uvedené zdroje patří do kategorie REZZO II (stacionární zdroje o výkonu 0,2 – 5
MW).

       Rozsah imisního  zatížení a  koncentraci jednotlivých  škodlivin,  zejména  polétavého
prachu  oxidu  siřičitého  (SO2),  oxidu  dusíku  (NOx),   oxidu  uhelnatého  (CO)  a  dalších
škodlivin nelze v současnosti číselně  vyjádřit, neboť v území není umístěna ani jedna měřící
stanice hygienické služby.

      Závažné je zejména znečištění polétavým prachem. Jsou to částice popílku menší než 0,02
mm. Tvoří cca 50 % emitovaného popílku a má vlastnosti podobné plynům, takže může být
v závislosti na meterologických podmínkách přenášen na velké vzdálenosti.  Tato škodlivina
má schopnost vázat na sebe další škodlivé plyny,  především SO2, H2S, CS2 a zanášet je do
dýchacích orgánů živých organismů, a tím prudce zvyšovat jejich účinek.

       Zdrojem pachu  jsou  tavírny  sléváren  obou závodů.  Ve  spádovém území  obtěžují
zápachem dále především zařízení zemědělské živočišné výroby v Sedlčánkách a v Záluží.

       Silniční doprava je zvláště na průtahu silnice II/245 městem zdrojem zátěže, exhalacemi a
zvyšováním  prašnosti  (uvolňováním  sypkých  substrátů  z nákladu),  sekundární  prašností  –
zviřováním usazeného prachu.

       Částečné  zlepšení  kvality  ovzduší  je  možno  očekávat  od  postupující  plynofikace
energetických zdrojů (kotelen výrobních organizací, občanské vybavenosti, lokálních topenišť
obytné  zástavby).  Velké  rezervy  vidíme  dále  ve  zdokonalování  používaných  výrobních
technologií průmyslových závodů, v zodpovědnějším využívání existujících odlučovačů nebo
ještě  lépe  –  v možnosti  instalace  dokonalejších  systémů  odlučování,  adaptabilních  na
používání technologie a vylučujících jejich neodůvodněné vyřazení z provozu.

Povrchové a podzemní vody

        Povrchové vody lze rozdělit  podle jakosti do 4. tříd (ČSN 83 0602). Toto rozdělení se
provádí na základě vyhodnocení 27 ukazatelů jakosti vody:
- ukazatelé kyslíkového režimu
- ukazatelé základního chemického složení
- zvláštní ukazatelé.

Pro informaci uvádíme rozdělení povrchových vod do tříd jakosti:
IX  - velmi čistá voda
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IB  - čistá voda
II  - znečištěná voda
III - silně znečištěná voda
IV – velmi silně znečištěná voda

       Znečištění povrchových vod v území  je pravidelně  sledováno a vyhodnocováno. Labe
vstupuje do řešené oblasti silně  znečištěno. Hodnoty naměřené v profilu  1011 Labe – Litol,
říční  km.  152,0 zatřiďuje  Labe do III. až IV. třídy čistoty.  Je to důsledek  nedostatečného
počtu čistíren odpadních vod v povodí, neúměrného používání agrochemikálií v zemědělství a
intenzivní lodní dopravy.

       Rovněž přítok Labe, říčka Výmola,  je  v měřeném profilu  3169 Výmola  – Císařská
Kuchyně  zařazen do nejhorší IV.třídy jakosti vody. Výmola dnes slouží jako odpadní stoka
podniku Mrazírny Mochov a transportuje do Labe zbytky hnijících odpadů.

       V sídelním  útvaru  Čelákovice  jsou  významnými  zdroji  znečištění  povrchových  i
odpadních vod zemědělská výroba a oba velké průmyslové provozy (TOS a Kovohutě).

       Kovohutě vypouštějí do Labe 3000 m3 odpadních vod denně, především z mořírny a
z chladících  zařízení.  V závodu pracuje  čistička s kapacitou 300 m3/den na bázi  chemické
neutralizace. Voda z neutralizačních kalů však obsahuje velké množství těžkých kovů.

       Vzhledem  k tomu,  že  stálým  znečišťovatelem  životního  prostředí  je  areál
TOSu‚ Čelákovice byl zpracován v 08/03 průzkum znečištění horninového prostředí v areálu
TOSu. Z tohoto průzkumu vyplynulo:

       Lze konstatovat, že v zájmovém území došlo prokazatelně k porušení zákona 254/2001
Sb., o vodách (vodná zákon), a to z důvodu existence havarijního stavu na podzemní vodě –
průnik ropných látek do podzemní vody s následným vyloučením ropného produktu.

       Riziko plynoucí ze zjištěného stavu podzemních vod na zájmovém území areálu závodu
představuje  ohrožení  ložiska  peloidů  představujícího  ochranné  pásmo  přírodních  léčivých
zdrojů  1.stupně  při jeho severní hranici,  popř. i obou jímacích vodárenských vrtů, o jejichž
budoucím využití  jako  rezervních  zdrojů  pitné  vody pro  Čelákovice  se uvažuje.  Z tohoto
důvodu, ale především na základě existence havarijního stavu podzemní vody ve vrtech HJ-1,
PJ-6 a PJ-9 je  nutné  dle zák.  254/2001 Sb. přijmou  nápravná  opatření  a  započíst  sanační
čerpání ropných látek.

        Na znečišťování povrchových i podzemních vod v sídelním útvaru se významnou měrou
podílí  zemědělská  výroba,  především  neúměrným používáním  agrochemikálií,  zvláště  pak
dovezených  afrických  fosfátů  s vysokým  obsahem  kadmia.  Dále  je  možno  poukázat  na
zasahování šťáv z hnojišť, zřízených na orné půdě a na odpady živočišné výroby.

Hlukové poměry

Současný stav

       Hlukové  poměry ve  městě  Čelákovice  jsou  v současné  době  ovlivňovány  převážně
dopravou.  Trať železniční  dopravy protíná město  uprostřed zástavby.  Navíc  její  poloha na
náspu  neumožňuje  účinnou  ochranu  objektů  proti  hluku.  Silniční  doprava  je  soustředěna
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převážně  na silnici  II/245 Bandýs  – Mochov, která částečně  prochází městem a silnicí  III.
třídy Čelákovice – Přerov – Lysá n.L. Vzhledem k tomu, že zátěže těchto komunikací nejsou
vysoké nevykazují hlukové poměry kolem komunikací výrazný vliv na životní prostředí.

       Dalším zdrojem hluku v městě jsou velké průmyslové závody (TOS, Kovohutě).

Návrh na řešení

       Především je nutno udělat konkrétní měření všech zdrojů hluku z takto získaných hodnot
budou navržena konkrétní opatření.

       Hluk z železničního provozu bude těžké eliminovat pasivními prvky podél železnice je
nutné chránit přímo objekty (trojitá zasklení,  bariérové domy atd.) Dále lze předpokládat, že
technické  vybavení  železničních  vozů  a  železničního  svršku  bude  řešeno  směrem
k odhlučnění provozu.

       Hluk ze silniční dopravy bude částečně eliminován dokončením obchvatu silnice II/245
na Mochov a jejím oddělením od výstavby obytných budov. Tento obchvat umožňuje vyloučit
tranzitní dopravu na Mochov a Lysou n.L. z města.

       Hluk z provozů  průmyslových závodů  bude řešen modernizováním technologií nebo
změnou výrobních programů.

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

        V návrhu územního plánu obce Čelákovice je zemědělská půda charakterizována BPEJ
(bonitovanými  půdně  ekologickými  jednotkami),  které  jsou  vyznačeny  v přiložených
situacích.

BPEJ                                                                         základní charakteristika půdy

2.1.0             černozemě na spraší, středně těžké, hluboké, a převážně příznivým vodním
2.2.0             režimem, v rovině, bez skeletovitosti, zabírají jen velmi malou část zájmového

území

2.19.01 rendziny a rendziny hnědé na opukách, slinovcích a vápenitých svahových
hlínách, středně hluboké, středně těžké až těžké, s dobrými vláhovými poměry
až s krátkodobým převlhčením, v rovině, bez skeletu až slabě štěrkovité

2.19.04 dtto jako předchozí půdní typ, ale středně štěrkovité

2.20.1 rendziny, rendziny hnědé a hnědé půdy na slinech, jílech a na usazeninách
karpatského flyše, těžké až velmi těžké, málo vodopropustné, bez skeletu

2.20.10. hnědé půdy a drnové půdy, rendziny, ojediněle nivní půdy na píscích, velmi
lehké, silně vysušené, na mírném svahu, bez skeletu

2.21.12. dtto jako předchozí půdní typ, ale slabě štěrkovité

2.21.13. dtto jako předchozí půdní typ, ale středně štěrkovité
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2.22.1. hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, lehčí až středně
těžké, středně hluboké, s příznivým vodním režimem, v rovině, slabě
štěrkovité

2.56.00. nivní půdy na nivních uloženinách, středně těžké, hluboké s příznivými
vláhovými poměry, v rovině, bez skeletu

2.58.00. nivní půdy glejové na nivních uloženinách, středně těžké, hluboké, s méně
příznivými, vláhovými poměry (po odvodnění s příznivými), v rovině bez
skeletu

2.59.00. nivní půdy glejové na nivních uloženinách, těžké až velmi těžké, hluboké,
s nepříznivými vláhovými poměry, v rovině, bez skeletu

2.60.1. lužní půdy na nivních uloženinách a spraší, středně těžké, hluboké
s příznivými vláhovými poměry až stálým převlhčením, v rovině, bez skeletu

2.69.1. glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní, středně těžké, hluboké, výrazně
zamokřené, i po odvodnění vhodné pouze na louky, v rovině, slabě štěrkovité

2.72.1. glejové půdy zrašelinělé a rašeliništní půdy nivních poloh, s hladinou
podzemní vody, trvale blízko povrchu, výrazně zamokřené, v rovině, bez
skeletu až slabě štěrkovité.

Z hlediska  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  lze  konstatovat,  že  návrhem
územního plánu nedochází k výrazným záborům nejkvalitnější zemědělské půdy.

Vzhledem k tomu, že nebyly  k dispozici údaje evidence  nemovitostí,  nebylo  možné
přesně  specifikovat  zemědělské  pozemky,  jejich  kultury a výměry.  Proto uvádíme  alespoň
sazby odvodů za odnětí půdy ZPF pro jednotlivé lokality a BPEJ s ohledem na PHO vodních
zdrojů,  které jsou  vyznačeny  v situacích.  Tyto sazby platí za předpokladu,  že navrhovaný
územní plán bude schválen.

BPEJ ODVOD V KČ ZA 1 HA PŮDY

Lokalita 1 – Centrum
2.56.00 1 900 000,-
2.60.00 2 000 000,-
2.69.00 200 000,-

Lokalita 2 – TOS, Marxovy sady
2.19.01 590 000,-
2.19.01 ( v PHO II.st. ) 1 180 000,-
2.20.01 900 000,-
2.21.10 290 000,-
2.21.10 ( v PHO II. st. ) 580 000,-
2.22.01 360 000,-
2.56.00 950 000,-
2.56.00 ( v PHO II. st. ) 1 900 000,-
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2.60.00 1 000 000,-
2.60.00 ( v PHO II. st. ) 2 000 000,-

Lokalita 3 – sídliště v Rybníčkách
2.21.12 290 000,-
2.60.00 1 000 000,-

Lokalita 4
2.19.04 590 000,-
2.21.13 1 000 000,-

Lokalita 5 – Stabenovka
2.21.12 290 000,-
2.21.13 290 000,-
2.22.12 360 000,-
2.69.01 100 000,-

Lokalita 6 – Nábřeží
2.56.00 950 000,-
2.56.00 ( v PHO II. st. ) 1 900 000,-
2.21.13 290 000,-
2.21.13 ( v PHO II. st. ) 580 000,-

Lokalita 7 – Za drahou
2.21.10 290 000,-
2.21.12 290 000,-
2.21.13 290 000,-
2.22.12 360 000,-
2.56.0 950 000,-

Lokalita 8 – Škoda
2.19.04 590 000,-
2.21.13 290 000,-

Lokalita 9 – proti pumpě
2.01.00 1 020 000,-
2.19.01 590 000,-
2.20.01 450 000,-
2.21.12 290 000,-
2.21.13 290 000,-

Lokalita 10 – mezi tratěmi
2.01.00 1 020 000,-
2.21.13 290 000,-

Lokalita 11 – Záluží
2.01.00 1 020 000,-
2.58.00 870 000,-
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                       Lokalita 12 – Sedlčánky
2.21.10 290 000,-
2.21.12 290 000,-
2.56.00 950 000,-

Lokalita 13 – Zabíčko
2.56.00 950 000,-
2.58.00 870 000,-
2.59.00 620 000,-
2.72.01 70 000,-

Lokalita 14
2.21.10 290 000,-
2.21.12 290 000,-
2.56.00 950 000,-

Lokalita těžby cihlářských hlín
2.01.00 1 020 000,-

       Pokud se zabíraná zemědělská půda nalézá v zastavěném území obce, bude sazba odvodu
za odnětí půdy ZPF násobena koeficientem 0,2.

ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND  1.  ZMĚNA  ÚPNSÚ  MĚSTA
ČELÁKOVICE

       V 1. změně územního plánu je zemědělská půda charakterizována BPEJ zabírána pouze
v lokalitě  15 – rozšíření obytné zóny Třebízského III a v lokalitě 36 – rozšíření prostoru pro
dobývání písku u bývalé pískovny Sedlčánky.

lokalita       kultura        výměra         zábor          kód BPEJ         třída          způsob využití dle
                                          v ha                                                       ochrany            návrhu
___________________________________________________________________________

12                orná               0,8             trvalý          2.56.00             IV                 bydlení
14                orná               0,6             trvalý          2.21.12             III                 bydlení
15                orná               1,8             trvalý          2.21.10             III                 bydlení
16                orná               1,4             trvalý          2.21.12             III                 bydlení
___________________________________________________________________________
celkem                               5,2

ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND  2.  ZMĚNA  ÚPNSÚ  MĚSTA
ČELÁKOVICE

Ve 2. změně není žádný zábor ZPF.
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ZEMĚDĚLSKÝ  PŮDNÍ  FOND  3.  ZMĚNA  ÚPNSÚ  MĚSTA
ČELÁKOVICE

Lok. Třeb. IV orná               4,56             trvalý          2.22.12             IV                 bydlení
Lok. Třeb. IV orná               3,04             trvalý          2.21.13             IV                 bydlení
___________________________________________________________________________
celkem                               5,2

Změna č.5 nevymezila žádné plochy pro vynětí ze ZPF

Změnou č.6 dochází k záborům ZPF v lokalitách Z6-1 a Z6-2 v tomto rozsahu:

Z6-1      DPO       0,15 ha    tř.IV  0,06 ha     tř.V    0,09 ha

Z6-2      DS-K      0,50 ha    tř.I  0,10 ha     tř.IV     tř.IV 0,30ha     tř.V  0,10ha

Celkový zábor ZPF činí 0,65 ha.

Zábor v lokalitě Z6-2 je vymezen na podkladě konkrétního řešení dopravní stavby (koncepční
situace stavby II/245 Zumrarchitekti, 05/2021, viz níže), nebyla tedy bilancována celá plocha
koridoru DS-K, ale pouze zábor v rozsahu navržené dopravní stavby.
Odůvodnění záboru ZPF:
Jedná se v obou lokalitách změny o zábory minimálního rozsahu, které se v naprosté většině
nacházejí na méně kvalitních půdách ve IV. a V. třídě ochrany. V I. třídě ochrany se nachází
pouze  zanedbatelných  0,10  ha  a  současně  se  v  lokalitě  Z6-2  jedná  o  veřejný  zájem  na
umístění silnice  v koridoru DS-K.  V lokalitě  Z6-1 se jedná o zemědělsky nevyužívanou a
nevyužitelnou část plochy izolační zeleně v zastavěném území.
Zábory lze tedy označit za bezproblémové a odůvodněné.

Změny č.7 a 8 nevymzily žádné plochy pro vynětí ze ZPF
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C.   ČÍSELNÉ  ÚDAJE

C.1. ROZVOJ BYTOVÉ ZÁSTAVBY
        (OCM, OC, OV)

Počet bytových jednotek je pouze orientační, použitý pro výpočet kapacit inženýrských sítí a
dopravy

Urb.      Nově navržené          ukazatel           počet      ukazatel       počet       časový
obv        plochy (ha)                m2/b.j.              b.j.        obyv./b.j.     obyv.      horizont
                                                včetně
.                                              obsl. Kom.                                                                        .

1 ve stávající výstavbě                            120           3,5             420           2010
2 5,8                            960                 60             3,5            210            2005
3          4,5                                  258                174           2,7             459           2010
4          ve stávající zástavbě                             30            3,5             105           2010
5          7,6                                  950                 90            3,7             333           2010
6          -                                        -                    -                -                 -                 -
7          22,3                                920                 243          3,5             850           2023
8          3,64                                1600               225          3,5             780            2023
9          -                                         -                    -               -                 -                 -
10        -                                         -                    -               -                 -                 -
11        6,7                                   930                 72            3,8             277            2010
12        6,4                                   1060               60            3,6             216            2005
13        -                                         -                    -               -                 -                 -
14        -                                         -                    -               -                 -                 -

Rekapitulace bytové zástavby

Počet obyvatel do r. 1993                                                  10.295
Počet obyvatel v časovém horizontu   2010                        2.470

2023       1.176

Počet bytových jednotek do r. 1993                                          3.954
Počet bytových jednotek v časovém horizontu   2010                 750
                                                                             2023                 324

1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVICE

Změna č.12 0,8 950 9 3,5 32 -
Změna č.14 0,6 950 7 3,5 25 -
Změna č.15 2,4 950 25 3,5 88 -
Změna č.16          1,4 950        15   3,5          53
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3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVICE

Třebízského IV 7,6 950 80 3,5 280 -

Změnou  č.5. ani 6 se nemění

C.2. ROZVOJ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, SLUŽEB,
        SPORTOVNÍCH   A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
        (SIM, SVO, SIZ, SP, SO, ZKC, VS, VZ, VN)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č. urb. Obvod                             Plochy m2                         Poznámka
                                                    návrh

1. CENTRUM                            2500                                 služby, obchod
                                                   3500                                 nám. Hřiště, školství
2. TOS                                       6350                                 za TOSem
3. Sídliště                                   4580                                 školství
4.           rozšíření a dostavby stávajících
                                                                                            zařízení dle trhu
5. Stabenovka                             15300                               školství, zdravotnictví
                                                    24000                              zimní stadion, bazén
6. Nábřeží                                   52100                               krátkodobá rekreace
                                                    5200                                krátkodobá rekreace
7. Za drahou                                5000                                občanská vybavenost
                                                    1500                                U Labe Hotel
                                                    12000                               Sport
11. Záluží                                    2500                                služby, obchod

1500 stravování
12. Sedlčanky                               2850                               služby, obchod
                                                     82500                              sport a rekreace
13. Labíčko                                  34150                              rekreační obj.
14. Pískovny                                81000                              sport, rekreace

2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA ČELÁKOVICE

CENTRUM                                  2500                                Za Kovárnou

C.3.  ROZVOJ KOMERČNÍCH A PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT
        (VN, VP)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č. urb. Obvod                             Plochy m2                         Poznámka

1. CENTRUM                            -                                       stávající nlýn pod kostelem,
                                                                                            tiskárna, Moděva
2. TOS                                        -                                       ROS – Stávající
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3. Sídliště  (V Rybníčkách)        -                                       Vikomt - stávající

4. U nádraží     -           sklad textilu – stav.
                                                                                             Kovopodnik – stav.
5. Stabenovka                             24500                               stávaj. Kovohutě
                                                                                             rezerva pro rozvoj
6. Nábřeží                                   -                                        elektrárna, plavební komora- stáv.

7. Za drahou                                8200                                Truhlářství
                                                                                             CD disky stav. reserv. CD disky
8. Škoda                                      80000                               Škoda – stav.
    (Pod Šibeníkem)                    178000                              výhled nové plochy
9. Proti pumpě                            30500                               nové plochy
10. Mezi tratěmi                         111000                             stav. sklad METRO
                                                                                             Národní technické muzeum
                                                                                             nové plochy
11. Záluží                                    42000                               stáv. ČKD, Cihelny
                                                                                             nové plochy
12. Sedlčanské
      Císařské kuchyně                    -
13. Labíčko                                   -
14. Pískovny                                 -

C e l k e m                                  474 200 m2
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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.
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.

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

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

     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
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       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,

      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.
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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.
    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
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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.

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).
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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.

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.
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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.

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“

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  v hlavním  a koordinačním
výkrese.
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- 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
-  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
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- 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:

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

-  pro umisťování staveb pro bydlení v ploše přestavby P1 je podmínkou prokázat
dodržení hlukových hygienických limitů v chráněných prostorech staveb od hluku
z dopravy na železniční trati 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín v rámci územního a
stavebního řízení

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)
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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,

- 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
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vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní
část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.

-  pro umisťování staveb pro bydlení v ploše přestavby P1 je podmínkou prokázat
dodržení hlukových hygienických limitů v chráněných prostorech staveb od hluku
z dopravy na železniční trati 231 Praha – Lysá nad Labem – Kolín v rámci územního a
stavebního řízení

Nepřípustné využití:
- stavby a činnosti, které nejsou v souladu s Územní studií přeměny území

 (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

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
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- 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.

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
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- 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

Ostatní kapitoly textové části D nejsou změnou č. 8 dotčeny

h) Plochy veřejně prospěšných staveb

        Jako veřejně  prospěšné stavby návrh  ÚPSNÚ, ve vztahu k urbanizaci  a celkovému
výhledovému vývoji  obce, specifikuje  jednak plochy dopravních staveb a základních prvků
technické infrastruktury a vybrané stavby občanské vybavenosti.

Seznam vychází z územně hospodářských zásad:

1 – lávky pro pěší, místní komunikace a cyklistické stezky
2 – podchody pro pěší pod železniční tratí
3 – územní rezerva městského hřbitova
4 – nové TS 22/0,4 kV
5 – Jižní komunikační obchvat silnice II/245, včetně přemostění jižního zhlaví
      žel. stanice.

1.  Změna  územního  plánu  sídelního  útvaru  města  Čelákovice  nemění  rozsah  veřejně
prospěšných staveb.
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Pro  území  2.  změny  ÚPNSÚ  města  Čelákovice  nebylo  třeba  vymezit  veřejně  prospěšné
stavby.

3.  změna  ÚPNSÚ  města  Čelákovice  vymezuje  veřejně  prospěšné  stavby  v rozsahu
obslužných komunikací rozvojové plochy v lokalitě Třebízského IV. Do veřejně prospěšných
ploch jsou zahrnuty i potřeby pro technickou infrastrukturu (trafostanice a čerpací stanice).

Jedná se o plochy na Parcelách v k. ú. Čelákovice:

1) Lokalita „Třebízského IV.“

- parc. č. 3260
- parc. č. 3259

- parc. č. 3295

- parc. č. 3294
- parc. č. 3311

- parc. č. 3312

2) „Lokalita Za Kovárnou“

- parc. č. 39/1

- parc. č. 3201

Změny č.5 a 6.  ÚPNSÚ města Čelákovice nevymezily nové veřejně prospěšné stavby

Změna č.7  ÚPNSÚ města Čelákovice vymezuje veřejně prospěšnou stavbu s možností
uplatnění předkupního práva:
PO1 – veřejná infrastruktura občanského vybavení pro sociální služby.
Pozemek par. č. 161/1 část. Předkupní právo se zřizuje ve prospěch města Čelákovice.“

Změna č.8  ÚPNSÚ města Čelákovice nevymezila nové veřejně prospěšné stavby
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