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ZÁPIS Č.5/2016  Z JEDNÁNÍ OSADNÍHO VÝBORU ZÁLUŽÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 

10.11.2016 

 
 
Přítomni:  Bartošová Jana, Forejtová Ludmila, Hruška Josef, Přívozník Roman 
 
Omluven:  Jaroslav Žižka 
 
Hosté: J. T., V. P.,  
 
Omluveni:  
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Schválení programu 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Diskuze 
5) Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18,OO v kabinách Sokola Záluží 

 
 

1) Přivítání účastníků 

 předseda výboru přivítal účastníky a nastínil do současné doby učiněné kroky 
jménem OV Záluží 

 
2) Schválení programu 

 předseda vybídl členy k doplnění programu 

 žádný bod nebyl přidán 
 
Návrh usnesení: Výbor schvaluje program jednání na den 25 února 2016  
Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

3) Určení zapisovatele zápisu 

 předseda navrhl p. Bartošovou 
  
 Návrh usnesení: Výbor schvaluje p. Bartošovou 
 Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 
 

 
4) Agenda 

 

1) víceúčelové hřiště 

2) vánoční strom 

3) kanalizace 

4) úklid obce 

5) sdružení žen 

6) diskuse 

 

 

 

Z diskuse k jednotlivým bodům: 
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4/1 V současné době probíhají ze strany obce kroky k realizaci výstavby víceúčelového hřiště, 

které bude v sousedství současného fotbalového hřiště. Vlastní realizace by měla proběhnout 

v roce 2017. Po prostudování projektové dokumentace Osadní výbor Záluží požaduje, aby 

k tomuto hřišti byla vyhotovena asfaltová příjezdová komunikace z ulice Druhá. Taktéž je 

nutno v okolí vstupu do víceúčelového hřiště umístit parkovací stání pro motorová vozidla 

s možným jedním stáním pro invalidu. Víceúčelové hřiště, jak je navrženo, má dostatek 

atrakcí, jak pro děti, dorost i dospělé. Z tohoto důvodu je zřejmé, že toto hřiště bude jistě ze 

strany široké klientely využíváno. Víceúčelové hřiště bude muset být nějakým stylem 

zabezpečeno proti vandalismu případně krádeží nebo poškozování jednotlivých prvku. Na 

tomto základě je nutno zvážit, zda k tomuto hřišti by nebylo vhodné přivést nízké napětí pro 

možné připojení kamerového systému. Taktéž požadujeme, aby příjezdová cesta parkoviště 

případně areál, byl z tohoto důvodu osvětlen.  

 

Návrh Usnesení : OV bere na vědomí výše uvedené skutečnosti a pověřuje předsedu jednání, 

které povede k vlastní realizaci výstavby víceúčelového hřiště. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

4/2    Ze strany vedení obce byly Osadnímu výboru nabídnuty dva možné stromy k využití pro 

vánoční strom do naší obce. První ze stromu byl nevhodný s ohledem na jeho nesouměrný 

vzrůst. Ve druhém případě se jednalo o vzrostlý strom. Umístění tohoto stromu v naší obci 

bylo ztíženo skutečností, že tento strom neměl v naší obci nainstalované žádné ukotvení. 

Vlastní ukotvení pro strom musí splňovat normy pro jeho velikost a obvod kmene, které musí 

být propočítáno dle norem a následně i odbornou firmou nainstalováno. S ohledem na tuto 

skutečnost a bezpečnost ukotvení tohoto stromu nebyl tento strom do naší obce nainstalován. 

Předseda Osadního výboru Roman Přívozník a pí. Bartošová nalezli v ulici K. Brabce vhodný 

vzrostlý jehličnatý strom. Tento strom je umístěn v tamním parku na křižovatce ulic Zálužská 

x K. Brabce, kdy bezprostředně sousedí s hlavní ulicí vedoucí na Čelákovice. Osvětlení 

tohoto stromu a jeho poloha by tak svou polohou dýchlo vánoční atmosféru na občany Záluží 

i osoby projíždějící přes naší obec. Z tohoto důvodu předseda navrhl o hlasování ohledně 

využití tohoto stromu jako vánočního stromu pro rok 2016. Následně předseda Osadního 

výboru oslovil technické služby Čelákovic – jejich vedení o realizaci osvětlení předmětného 

stromu. Vznikl problém, kdy technické služby nedisponují výškovou technikou vyšší než 10 

m. Skutečnost, že strom by byl osvětlen do dvou třetin jeho výšky, by jistě nebylo vhodné. Na 

tomto základě předseda Osadního výboru oslovil hasiče Čelákovic o pomoc při nasvícení 

vánočního stromu v naší obci. Vstřícným postojem pracovníků technických služeb a hasičů 

Čelákovic došlo k realizaci osvětlení navrženého stromu. Jako termín rozsvícení stromu byl 

navržen termín 27. listopadu 2016 od 17 hod. Dále předseda navrhl, aby v souvislosti 

s rozsvícením vánočního stromu bylo ze strany osadního výboru připraveno občerstvení pro 

děti i dospělé. Občerstvení pro děti by byly vánočky a čaj. Pro dospělé by byla připravena 

zabijačková polévka a punč. 

 

Návrh Usnesení : OV vzal na vědomí informaci ohledně výběru vánočního stromu pro rok 

2016 a jednohlasně rozhodl o použití navrženého stromu jako vánočního stromu pro rok 

2016. Současně členové OV souhlasí s pohoštěním pro děti i dospělé na rozsvícení stromečku. 
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Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

4/3     V současné době probíhá projektová příprava k zamýšlené kanalizaci Záluží. Ze strany 

předsedy OV Záluží bylo vyvoláno jednání ohledně stavu příprav k zamýšlenému 

kanalizování Záluží. Schůzka se konala na MÚ Čelákovice, kdy této bylo přítomno vedení 

obce (starosta, místostarosta, vedení rozvoje města, projektant Ing. D. a předseda OV). 

Projektant k stavu projektové dokumentace sdělil, že v současné době je připraven projekt a 

podání dokumentace pro územní rozhodnutí brání současná legislativa, kdy zákon o provozu 

na pozemních komunikacích řeší vedení kanalizačního řadu s vozovkou. Na tomto základě 

nelze zajistit kladné stanovisko od SÚS. SÚS při jednání s obcí také odkazuje na současnou 

platnost zákona. Předmětný zákon se má změnit počátkem roku 2017. Na tomto základě 

předseda OV požádal, aby pan Ing. D. podal dokumentaci pro územní rozhodnutí na MÚ 

s písemnou odpovědí SÚS, kterou město obdrželo viz. výše. Následně předseda OV požádal o 

vyhotovení odhadu termínu jednotlivých podání ohledně povolení výstavby kanalizace pro 

naší obec. Vyhotovení jednotlivých termínů přislíbila vedoucí odboru rozvoje města, kdy 

uvedla, že lhůta termínů bude uvedena v zákonem stanovené době (maximální doba lhůt). Po 

vyhotovení tohoto seznamu termínů jednotlivých podání termínů bude s termíny seznámeno 

vedení obce a Ing. D., kteří toto odsouhlasí. Následně tento seznam termínů bude postoupen 

předsedovi OV pro další využití. Po odsouhlasení termínů nebyl dodržen již termín prvního 

podání tj. 1.10.2016, kdy měla být podána Ing. D. na stavební úřad dokumentace pro územní 

rozhodnutí. Pan D. byl ze strany předsedy OV několikrát telefonicky kontaktován, kdy byl 

požádán, aby plnil termíny, se kterými byl obeznámen. Po telefonické komunikaci došlo ze 

strany p. D. k podání dokumentace pro územní rozhodnutí na stavební úřad. Vlastní podání 

bylo prezentování i starostou města Čelákovic na stránkách obce.  

 

Návrh Usnesení : OV bere na  vědomí skutečnost ohledně stavu příprav plánované realizace 

kanalizace Záluží a pověřují předsedu dohledem nad plněním termínů spojených s řízením 

povolení stavby. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

4/4     V naší obci vázne úklid chodníků i silnic. Opakovaně požadujeme o přebírání 

jednotlivých prací spojených s úklidem naší obce. OV v minulosti navrhoval, že v případě 

sdělení termínu zametání komunikace je ochoten roznést letáky tak, aby občané odstranili 

vozidla z komunikace. Do současné doby se tak neděje. Pokud se týče kontejnerových stání, 

tak v jejich okolí je značný nepořádek, na který předseda OV opakovaně upozorňoval TS. 

V souvislosti s koncem roku a vánočních svátků je nutné, aby kontejnery byly připraveny 

pojmout nahromaděné odpadky spojené s ukončením roku a Vánocemi.  

 

 

Návrh Usnesení : Členové OV berou na vědomí zprávu ohledně úklidu obce a kontejnerových 

stání, kdy požadují nápravu současného stavu. Pověřují předsedu řešením této skutečnosti.  

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

 

 

4/5    Vedení OV Záluží bylo v minulosti kontaktováno D.Š. a M.M. ohledně založení 

spolku žen v naší obci. Záměrem zřízení spolku žen bylo pořádání kulturních a 
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společenských akcí. Záměr byl ze strany OV kvitován, avšak již 

pořádání první akce poukázalo na skutečnost, že vlastní příprava a 

následná realizace není jednoduchá. Pí. M.M. se obrátila na vedení osadního výboru o 

možnost o pomoc s pořádáním první plánované akce. Tímto činnost spolku žen byla 

ukončena a pořádání jednotlivých akcí si opět vzal za své OV.  

 

Návrh Usnesení : Členové OV berou na vědomí informaci ohledně skutečnosti týkající se 

organizování kulturních a společenských akcí ze strany spolku žen. Další pořádání akcí bude 

pořádat OV Záluží. 

 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0. 

 

4/6) diskuze  

 

Pí. Bartošová požádala o stanovení dalšího termínu schůze OV Záluží ohledně přípravy 

mikulášské nadílky pro děti Záluží a Cihelny. Další termín byl stanoven na 24. listopadu 2016 

od 18 hod.  

 

 

 
 

6) Určení termínu dalšího jednání výboru 
 

Termín dalšího jednání OV Záluží byl stanoven na 24. listopadu 2016 od 18 hod.  
 

 
 
 
 

Jednání Osadního výboru Záluží bylo ukončeno v 19:20 hodin. 
 
 
 
Vyhotovila: Bartošová Jana                                Předseda OV Záluží: Přívozník Roman 

 


