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       V Čelákovicích dne 12. 9. 2016 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek, 
 starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 3. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 14/2016 DNE 21. 9. 2016 
 
 
PRÁVO STAVBY – SCHVÁLENÍ „DOHOD O UMOŽNĚNÍ PROVEDENÍ STAVBY“ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V minulých letech a počátkem letošního roku byly žádosti o souhlas s realizací 
nových vjezdů, parkovacích stání, uložením přípojek vody a kanalizace 
na pozemcích ve vlastnictví města řešeny „Dohodou“, ve které byly stanoveny 
podmínky města k provedení stavby a souhlasy k řízením vedeným před příslušnými 
úřady. Tyto „Dohody“ byly předkládány ke schválení Radě města.  
Vzhledem k novele č. 106/2016 Sb. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích přechází 
schvalování práva stavby do pravomoci zastupitelstva obcí. Z tohoto důvodu 
je potřeba tuto věc předložit Zastupitelstvu města ke schválení. 
 
V současné době se jedná o odsouhlasení tří žádostí, které již byly projednány 
v Radě města č. 22/2016 a byly doporučeny zastupitelstvu města ke schválení. 

1) U Dohody č. SML/2016/208 se jedná o možnost vybudování nového vjezdu 
na pozemku p. č. 3101/17 – ostatní plocha/ostatní komunikace, ul. Polská, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice – realizace vjezdu bude provedena 
Ing. Magdalenou Sklenářovou – vjezd k pozemku p.č. 1959/2 

2) u Dohody č. SML/2016/209 se jedná o vybudování nového uložení vodovodní  
přípojky ke stavbě nového rodinnému domu na p.č. 2710, k. ú. Čelákovice 
a napojení na stávající vodovodní řad v pozemku města – p. č. 3067, 
v k. ú. Čelákovice  

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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3) u Dohody č. SML/2016/210 se jedná o vybudování nového uložení vodovodní  
přípojky ke stavbě technického vybavení v bývalém areálu TOS 
na st.p.č 1455, k. ú. Čelákovice a napojení na stávající vodovodní řad 
v pozemku města – p. č. 3196, v k. ú. Čelákovice  

 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Výpis z usnesení Rady města č.22/2016/2.2 ze dne 30. srpna 2016 
Výpis z usnesení Rady města č.22/2016/2.3 ze dne 30. srpna 2016 
Výpis z usnesení Rady města č.22/2016/2.5 ze dne 30. srpna 2016 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby vjezdu na pozemku“, 
číslo smlouvy SML/2016/208, a to na pozemku města p. č. 3101/17 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, mezi městem 
Čelákovice a stavebníkem, Ing. Magdalenou Sklenářovou, Praha 8 
 
3.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. m)zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky 
č. smlouvy SML/2016/209“ na pozemku města p. č. 3067 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice mezi městem 
Čelákovice a stavebníkem, Ing. Petrem Pařízkem 
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3.3 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text „Dohody o umožnění provedení stavby vodovodní přípojky 
č. smlouvy SML/2016/210“ na pozemku města p. č. 3196 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice mezi městem 
Čelákovice a stavebníkem, společností V-PLAST, s.r.o., Čelákovice - Sedlčánky 
zastoupenou panem Radmilem Větrovcem. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 3.1 - Dohoda č. SML/2016/208 
příloha č. 2 3.1 - Koordinační situace – výkres č. 2 
příloha č. 3 3.1 - Podélný řez – výkres č. 3 
příloha č. 4 3.1 - Žádost 
příloha č. 5 3.1 - Snímek mapy KN 
příloha č. 6 3.2 - Dohoda č.  SML/2016/209  
příloha č. 7 3.2 - Kopie Vyjádření 1. SčV z 29. 6. 2016  
příloha č. 8 3.2 - Situace – výkres č. 1.7 z 4/2016 
příloha č. 9 3.2 - Zdravotechnika – výkres č. Z1.6 
příloha č. 10 3.2 - snímek mapy KN 
příloha č. 11 3.3 - Dohoda č.  SML/2016/210  
příloha č. 12 3.3 - Výkres č. 2 - Koordinační situace – z V/2016 
příloha č. 13 3.3 - Výkres č. 4 – podélný řez A-A  
příloha č. 14 3.3 - snímek mapy KN 
příloha č. 15 3.1 - usnesení Rady města č.22/2016/2.2 ze dne 30. srpna 2016 
příloha č. 16 3.2 - usnesení Rady města č.22/2016/2.3 ze dne 30. srpna 2016 
příloha č. 17 3.3 - usnesení Rady města č.22/2016/2.5 ze dne 30. srpna 2016 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 

správy majetku a investic 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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