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       V Čelákovicích dne 19. 6. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI A PŘEVODU ZÁKLADNÍ 
TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY SML/2014/104 S DRUŽSTVEM VLASTNÍKŮ 
GARÁŽÍ V ČELÁKOVICÍCH 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 14. 7. 2014 byla mezi Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích, jako 
investorem akce „Bytový dům Spojovací Čelákovice", a městem Čelákovice 
uzavřena smlouva o spolupráci na realizaci této akce.  
 
V průběhu měsíce února 2017 proběhlo jednání mezi zástupci města, zástupci 
Družstva vlastníků garáží v Čelákovicích a projektantů akce. Jednání mezi 
investorem akce “Bytový dům Spojovací Čelákovice“ a představiteli města 
Čelákovice bylo svoláno na základě požadavku investora za účelem projednání 
problematiky připojení objektu na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Zástupci 
města Čelákovice byli seznámeni s dosavadním projednáváním záměru výstavby 
bytového domu. 
 
Hlavním tématem jednání byly některé body smlouvy o spolupráci, které vzhledem 
ke skutečnostem, které vedou k odkladu realizace záměru a vzhledem ke změnám, 
které není možné naplnit. Nebo již nejsou aktuální. Důvody změn a prodlev 
v realizaci záměru jsou zejména uzávěra napojení distributorů odpadních vod 
na veřejnou kanalizační síť a nerealizace cyklostezky ve směru Čelákovice - Lázně 
Toušeň, respektive její částečná realizace. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Dle dohody na jednání vznikl návrh dodatku ke smlouvě, který je předkládám 
zastupitelům města ke schválení. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 29/2014/213 z 19. 6. 2014  
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a  text „Dodatku č. 1“ ke Smlouvě o spolupráci a převodu základní 
technické infrastruktury číslo smlouvy SML/2014/104, mezi městem Čelákovice 
a Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích, ve věci realizace akce „Bytového 
domu Spojovací“. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Zápis z jednání 
příloha č. 2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci 
příloha č. 3 Smlouva o spolupráci a převodu základní technické infrastruktury 

č. SML/2014/104 
příloha č. 4 Situace – bytový dům Spojovací 
 
 
 

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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       V Čelákovicích dne 19. 6. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
 
ODKUP NEMOVITOSTÍ Č. P. 553 NA ST. P. Č. 434 A Č. P. 554 NA ST. P. Č. 435, 
K. Ú. ČELÁKOVICE OD SPRÁVY ŽELEZNIČNÍ A DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ 
ORGANIZACE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Od roku 2014 má město Čelákovice snahu získat do svého vlastnictví pozemky 
st. p. č. 434 a st. p. č. 435, v k. ú. Čelákovice – vlastníkem je Česká republika, 
s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční a dopravní cesty, státní 
organizaci (dále jen SŽDC). 

 

město Čelákovice požadovaný odkup od SŽDC 

majetek ČR – Státního pozemkového úřadu 

 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Na základě žádosti města Čelákovic o prodej výše uvedeného majetku – st. p. č. 434 
a st. p. č. 435, v k. ú. Čelákovice bylo městu sděleno, že řízení na úrovni SŽDC bylo 
projednáno s kladným výsledkem s následujícími technickými podmínkami:  

• Nemovitosti leží v ochranném pásmu dráhy. Nabyvatel si je vědom 
nepříznivých účinků provozu dráhy a nebude požadovat na SŽDC opatření 
proti těmto negativním vlivům ani úhradu případných škod, vzniklých 
provozem dráhy. 

• Veškerá stavební činnost na odčleňovaných nemovitostech podléhá 
ustanovením zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a musí být předem projednána s Drážním úřadem, který stanoví 
podmínky pro stavby v ochranném pásmu dráhy. 

• Odčleňovaný majetek bude užíván v souladu se zákony v oblasti bezpečnosti 
na železnici, požární bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nakládání 
s odpady. 

• Přístup k odčleňovanému majetku bude řešen z veřejné komunikace - 
pozemku p. č. 3137 (ve vlastnictví města Čelákovice) a dále přes pozemky 
(SPÚ s právem hospodařit s vlastnictvím státu) p. č. 436 a p. č. 437 pro objekt 
554 a přes pozemek p. č. 438 pro objekt 553. Nový vlastník si zajistí právo 
přístupu přímo se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ). 

• Předmětné budovy obsahuji každá po 1 bytové jednotce, v současné době 
nepronajaté. 

• Příslušenství k předmětu prodeje (k oběma budovám) je tvořeno studnou (viz 
odstavec níže), vodovodní přípojkou z městské sítě, vodoměrnou šachtou, 
2× žumpou, 2× kanalizační přípojkou k objektům, kůlnami, dílnami, skladem 
paliva a nářadí a oplocením - vše bude součástí prodeje. 

• Studna /odpojena - pozn./ se nachází na pozemku p. č. 439 (ve vlastnictví 
firmy PRO-DOMA, SE), vodovodní přípojka vede přes pozemky p. č, 437 
a p. č, 436 (ve vlast. SPÚ). Strpění této inženýrské sítě není smluvně 
zajištěno, nový vlastník si zajistí právní ošetření s vlastníky pozemků na své 
náklady. 

• Napojení inženýrských sítí se samostatným měřením si zajistí nabyvatel 
na své náklady přímo od dodavatele. 

Vzhledem k tomu, že předmětný majetek je vlastnictvím státu, lze odprodej realizovat 
po splnění podmínek stanovených zákonem č. 77/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Žádost bude SŽDC vypracována na podkladě následujících dokumentů: 

• Prohlášení, že s majetkem převezmeme i případné ekologické závazky s tímto 
majetkem spojené, bereme na sebe povinnosti plynoucí z jejich odstraňování 
a nebudeme od prodávajícího požadovat náhradu spojenou s odstraňováním 
těchto závazků – viz příloha č. 1. 
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• Stanovisko k současnému (viz příloha č. 2) a budoucímu (viz níže) využití 
předmětných pozemků z hlediska územního plánu města. 

• Způsob využití požadovaného majetku: „Město Čelákovice prohlašuje, že 
nabývané nemovitosti bude užívat ve shodě se stávajícím i 
budoucím územním plánem pro školství a volnočasové aktivity“. 

 
Stanovisko budoucího využití z hlediska územního plánu města: 

„Dle Návrhu územního plánu Čelákovic pro společné jednání je plocha vymezena 
jako plocha SM s funkčním využitím dle textové části výroku: 
 
"SM: Plochy smíšené obytné městského charakteru pro smíšenou zástavbu 
rodinných a bytových domů, integrované objekty pro bydlení, městkou 
vybavenost a služby a pozemky související infrastruktury. Výšková hladina 
do 4 nadzemních podlaží, pokud není pro konkrétní plochu stanoveno jinak. 
Zastavitelnost pozemků max. 60%.  

1. funkce hlavní:  
• Bydlení a městská vybavenost v integrovaných domech, bytových a 

rodinných domech,  

2. funkce přípustné:  
• Obchody, administrativa, školství, kultura, zdravotnictví, sociální, 

stravovací a ubytovací služby,  
• veřejná prostranství, veřejná zeleň,  
• parkování na vyznačených parkovacích místech,  
• komunikace, související technická infrastruktura,  

3. funkce podmínečně přípustné:  
• Drobné provozovny služeb za podmínky respektování požadavků na 

architektonickou kvalitu staveb a nepřekročení limitů v oblasti hygieny 
prostředí.  

4. funkce nepřípustné:  
• Stavby a zařízení, která svým charakterem a provozem narušují obytnou 

pohodu a snižují kvalitu životního prostředí souvisejícího území (hlukem, 
pachem, prašností, měřítkem a charakterem zástavby)." 

Upozornění: v rámci projednání ÚP se využití i specifikace plochy mohou 
změnit“.  
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Na základě dodaných dokladů zajistí SŽDC znalecký posudek na ocenění 
předmětných nemovitostí.  

O majetek z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu může město žádat až po 
nabytí nemovitostí od SŽDC. 
 
Podklad byl projednán v Radě města, viz Usnesení č. 5/2017/2.6 ze dne 14. 3. 2017. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Budoucí výdej z rozpočtové skladby 3639/6130 – částka bude známa až po 
zpracování a dodání znaleckého posudku od SŽDC. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 5/2017/2.6 ze dne 14. března 2017 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.3 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  

• Prohlášení o tom, že: 
o s majetkem převezme i případné ekologické závazky s tímto 

majetkem spojené,  
o na sebe bere povinnosti plynoucí z odstraňování ekologických 

závazků s tímto majetkem spojených a  
o nebude od prodávajícího požadovat náhradu spojenou s 

odstraňováním ekologických závazků s tímto majetkem spojených 
• Stanovisko k současnému a budoucímu využití předmětných pozemků 

z hlediska územního plánu města. 
• Prohlášení o způsobu využití požadovaného majetku. 

 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Prohlášení 
příloha č. 2 Sdělení k současnému využití pozemků z hlediska stávajícího 

územního plánu 
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příloha č. 3 Usnesení Rady města č. 5/2017/2.6 ze dne 14. 3. 2017 
příloha č. 4 Stanovisko budoucího využití z hlediska nového územního plánu 

města 
příloha č. 5 Prohlášení o způsobu využití nemovitostí 
 
 
 

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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       V Čelákovicích dne 19. 6. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 4.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
 
DODATEK Č. 1 K DOHODĚ VLASTNÍKŮ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH 
VODOVODŮ – NEHVIZDY X ČELÁKOVICE – SML/2016/004-1 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na podkladě jednání s městysem Nehvizdy vznikl požadavek na navýšení 
kapacitních limitů dodávek vody předané pro městys Nehvizdy.  
 
Z důvodu nárůstu odběratelů v Nehvizdech požaduje městys Nehvizdy navýšení 
o 15 tis. m3/rok z původních 160 m3/rok. Toto nově požadované množství odpovídá 
stávajícímu limitu vody předávané pro Záluží. Pro následující období bylo městysem 
počítáno s tím, že v roce 2017 dojde k napojení městské části Záluží na vodovodní 
řad města Čelákovic a voda předávaná pro tuto městskou část Čelákovic bude volně 
využitelná pro rozšiřující se zástavbu Nehvizd. 
 
Stavba vodovodního přivaděče pro Záluží je v současné době ve fázi přípravy 
projektové dokumentace pro stavební řízení a její realizace bude zahájena nejdříve 
na podzim roku 2018. 
 
Po projednání požadavku městyse o možnosti tohoto navýšení množství předávané 
vody se zástupci 1. SčV, provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města Čelákovic, byl zpracován „Dodatek č. 1“ k dohodě vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů - Nehvizdy x Čelákovice.  
 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení znění „Dodatku č. 1“.  
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.5 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a  text „Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů“ číslo smlouvy 
SML/2016/004-1, mezi městem Čelákovice a městysem Nehvizdy, ve věci 
navýšení kapacitních limitů dodávek vody předané pro městys Nehvizdy 
o 15 tis. m3 na maximální roční množství 175 tis. m3. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Dodatek č. 1 SML/2016/004-1 
příloha č. 2 Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů – (Nehvizdy x 

Čelákovice) z 17. 3. 2016 - pouze digitálně 
 
 
 

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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       V Čelákovicích dne 16. 6. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referent odboru správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 4.7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
 
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ – PŘÍSTUPOVÝ 
MOSTEK PŘES VODNÍ TOK ŽERNOVNÍK 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V druhé polovině roku 2016 proběhlo mezi zástupci města Čelákovic a zástupci obce 
Pěnčín jednání za účelem opravy mostku přes vodní tok Žernovník. K jednání byl 
přizván i správce vodního toku (pan Michal Koudela – oblast povodí Labe, Hradec 
Králové). 

Požadavky zástupce vlastníka vodního toku: 
- souhlasí s rekonstrukcí mostku a požaduje zachování minimálního stávajícího 

průtočného profilu 
- zajištění nosnosti a stability mostku bude vedeno jako oprava stávající stavby. 

Dále bylo dohodnuto, že vzhledem k nevyjasněným vlastnickým vztahům ke stavbě 
mostku přes Žernovník a z důvodu využívání přístupu přes mostek rekreanty stavby 
č. p. 183 situované na st. p. č. 82/2 (nemovitosti ve vlastnictví města Čelákovic) 
i obyvateli obce Huť, se o náklady na údržbu a opravu mostku podělí v součinnosti 
obec Pěnčín i město Čelákovice rovným dílem.  
 
Obec Pěnčín zajistila, dle domluvy, vyjádření projektanta ke stávajícímu stavu 
a s návrhem na řešení opravy seznámila město Čelákovice s možností výběru 
varianty opravy propustku. Na poradě vedoucích odborů byla vybrána varianta 
„deska“. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Město Čelákovice má dle dohody následně zajistit potřebné administrativní úkony 
spojené s opravou mostku s tím, že o investiční náklady se rovným dílem podělí obě 
obce na základě Smlouvy o spolupráci. 

Koncept smlouvy vypracoval právník Městského úřadu Čelákovice, Mgr. Jiří Havelka. 
Obec Pěnčín schválila na svém zasedání Zastupitelstva obce Pěnčín dne 
22. 5. 2017 pod bodem 84/2017 znění předkládané smlouvy. 

Radním bylo předloženo znění „Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů“ mezi 
městem Čelákovice a obcí Pěnčín, číslo smlouvy SML/2017/143 na jednání dne 
23. května 2017 – viz příloha č. 4. Rada města doporučila Zastupitelstvu města svým 
usnesením č. 10/2017/2.8 ze dne 23. 5. 2017 schválit uzavření a text Smlouvy 
o spolupráci veřejných zadavatelů č. smlouvy SML/2017/143 mezi městem 
Čelákovice a obcí Pěnčín, ve věci zajištění akce „Oprava propustku pod místní 
komunikací přes vodní tok Žernovník v lokalitě Huť“ 

Zastupitelstvu města je předkládána předmětná smlouva o spolupráci veřejných 
zadavatelů ke schválení.  
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V rozpočtu na 3429-5171 finanční prostředky zajištěny 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 10/2017/2.8 ze dne 23. května. 2017 – Doporučení Rady 
města 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.7 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a  text „Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů“ číslo smlouvy 
SML/2017/143, mezi městem Čelákovice a obcí Pěnčín, ve věci zajištění akce 
„Oprava propustku pod místní komunikací přes vodní tok Žernovník v lokalitě 
Huť“ s tím, že se o náklady na údržbu a opravu mostku podělí v součinnosti 
obec Pěnčín i město Čelákovice rovným dílem. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů č. SML/2017/143 
příloha č. 2 Pěnčín návrh řešení, stupeň dokumentace „Technická pomoc“ 
příloha č. 3 Příloha k TP PD – PROPUST výkaz vč. cen 
příloha č. 4 Výpis z usnesení Rady města č. 10/2017/2.8 ze dne 23. května 2017 
 
 
 

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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