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       V Čelákovicích dne 20. 3. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD.,  

místostarosta II 

 
……………………………………………… 

Mgr. Aneta Kuldanová, 
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 18/2017 DNE 29. 3. 2017 
 
 
NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ČELÁKOVIC  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na odboru správy majetku a investic jsou průběžně přijímány Návrhy na pořízení 
změny stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic (dále též „Návrh“). 
K datu 16. 3. 2017 byl předložen celkem 1 Návrh.  
 
Dne 23. 1. 2017 byl Městskému úřadu Čelákovice doručen Návrh na pořízení 
územního plánu Čelákovic Spolku Dělnické domky Čelákovice. Jedná se o návrh na 
změnu využití pozemků st. p. č. 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 a 1785 a 
p. č. 1786, 1788, 1789, všechny v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, o celkové 
rozloze 6 993 m2. Požadovaná změna by měla vést k vyřešení nesouladu textové a 
grafické části platného Územního plánu sídelního útvaru Čelákovic (dále též „ÚPSÚ 
Čelákovice“).  
 
Dotčené pozemky jsou platným ÚPSÚ Čelákovice v grafické části určeny pro 
komerci, nerušící výrobu a sklady, v textové části jsou určeny pro bydlení. Změna 
stávajícího ÚPSÚ Čelákovice je požadována tak, aby byly tyto plochy určeny 
na využití pro bydlení a mohla tak být realizována výstavba inženýrských sítí 
ke stávajícím domům.  
 
Navrhovatelka odkazuje na § 70 správního řádu, který dle jejího názoru řeší opravy 
těchto nesprávností. Za odbor správy majetku a investic sdělujeme, že dle našeho 
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názoru nelze využít institutu § 70 správního řádu ve znění: „Opravu zřejmých 
nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci 
úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava 
výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí…“. Dle našeho 
názoru nelze v tomto případě s přesností určit, která část výroku opatření obecné 
povahy je zjevně nesprávná, zda textová, či grafická. 
 
S dotazem na návrh postupu řešení jsme se obrátili též na Odbor územního 
plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Vyjádření ministerstva pro místní rozvoj je 
přílohou tohoto podkladového materiálu.  
 
Návrh na pořízení změny stávajícího ÚPSÚ Čelákovic je v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, předložen Zastupitelstvu města k rozhodnutí. 
 
O návrzích na pořízení Územního plánu v této lokalitě již Zastupitelstvo města 
rozhodovalo, a to vždy s výsledkem „NEVYHOVUJE SE“. 
 
Vzhledem k tomu, že se v současnosti pracuje na Návrhu územního plánu Čelákovic 
pro veřejné projednání, nedoporučujeme schválit pořízení změny ani plně na náklady 
navrhovatelky. Odhad nákladů na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice činí 300 tis. Kč. V návrhu na pořízení navrhovatelka uvedla, že 
nesouhlasí s částečnou úhradou nákladů, neboť se domnívá, že náklady by měl 
uhradit ten, kdo chybu v platném ÚPSÚ Čelákovic způsobil.  
 
Využití ploch bude v souladu se schváleným Návrhem územního plánu Čelákovic pro 
společné jednání prověřeno při projednání zmiňovaného nového Územního plánu. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Nevyhovět žadateli. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez přímého vztahu k rozpočtu. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 20/2013/6.2.24 ze dne 24. 4. 2013  
Usnesení Zastupitelstva města č. 2/2014/8.2 – 8.6 ze dne 10. 12. 2014  
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Usnesení Zastupitelstva města č. 9/2016/7.3.1 ze dne 13. 1. 2016  
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.1 
Zastupitelstvo města rozhodlo, v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, že nevyhovuje návrhu na pořízení Územního 
plánu Čelákovic č. 2017-01 Spolku Dělnické domky, IČ: 04215893, Čelákovice, 
který navrhl změnu využití pozemků st. p. č. 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 
1784 a 1785 a p. č. 1786, 1788, 1789, všechny v k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice, o celkové rozloze 6.993 m2 z využití pro komerci a nerušící výrobu 
na využití pro bydlení. 
 
6.2 
Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi II informovat o výsledku jednání 
Zastupitelstva města k návrhům na pořízení Územního plánu Čelákovic 
bezodkladně jejich navrhovatele a úřad územního plánování v souladu 
s ustanovením § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Návrh na pořízení územního plánu Čelákovic MUC/01201/2017 
příloha č. 2 Přehledná tabulka 
příloha č. 3 Zákres dotčených parcel 
příloha č. 4 Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj 
 
 
 

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 

 


