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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Mgr. Š. – informovala přítomné, že patřila k tomu zastupitelstvu a radě města, která zakládala Gymnázium 
Čelákovice. Dle jejího názoru současná rada města souhlasí s likvidací Gymnázia Čelákovice. Slučuje se to 
pro to, aby žáci mohli dostudovat, a následně se škola utlumí. Domnívá se, že Čelákovice budou jediným 
městem nad 10 tis. obyvatel, které nebude mít všeobecně vzdělávací školu. Požádala  
o sdělení, jak je možné, že se souhlasilo s optimalizací. 
 
Starosta – předpokládá se, že bod Gymnázium Čelákovice bude samostatným bodem zasedání ZM, kde se 
můžeme zaměřit na toto usnesení RM č. 28/2018 ze dne 30. 11. 2018: 
6.1.1 RM konstatuje, že strategickým záměrem města je zachování gymnaziálního vzdělávání na území 
města Čelákovic, pro které byla vytvořena kapacita až 436 žáků v budově J. A. Komenského 414, 
Čelákovice. 
6.1.2 RM nesouhlasí s případným ukončením gymnaziálního vzdělávání na území města Čelákovic. 
6.1.3 RM podporuje jednoznačně zachování gymnaziálního vzdělávání osmiletého cyklu na území města 
Čelákovic, a to i za předpokladu zřízení místa poskytování dalšího vzdělávání (odloučeného pracoviště) s 
právní subjektivitou jiné střední školy zřizované Středočeským krajem. 
6.1.4 RM preferuje v případě optimalizace sítě středních škol na území Středočeského kraje sloučení 
právnické osoby Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, s právnickou osobou Gymnázium, J. S. 
Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668.  
6.1.5 RM konstatuje, že zřizovatelem Gymnázia, Čelákovice, J. A. Komenského 414, je Středočeský kraj.  
O tom zda bude či nebude gymnázium optimalizováno, nerozhoduje ZM města Čelákovic, ale Zastupitelstvo 
Středočeského kraje, zda zruší, sloučí nebo ponechá. Z usnesení RM vyplývá, že RM preferuje zachování 
gymnaziálního vzdělávání v Čelákovicích. Všichni členové rady města mají zejména na srdci kvalitu 
vzdělávání. 
Požádal, aby na téma Gymnázia Čelákovice bylo jednáno až v rámci zasedání ZM, aby byli přítomni i ostatní 
zastupitelé a rodiče dětí, kteří studují na gymnáziu. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Ing. Studnička, PhD. – informoval, že na zasedání RM dne 11. 12. 2018 byl schválen Kulturní kalendář na 
rok 2019, ve kterém je více jak 200 akcí, v rámci tematického uceleného celku – 30 let svobody 1989 – 
2019. Tyto oslavy a připomenutí 30. výročí od sametové revoluce bude zahájeno Novoročním koncertem 
města Čelákovic 15. 1. 2019. Oslavy vyvrcholí o víkendu 16. – 17. 11. 2019, kdy si připomeneme činnost 
Občanského fóra s odhalením pamětní desky na zdi Tvrze Městského muzea. Je připravována spousta 
nových akcí – např. festival pouličního umění. 
Dále pozval na veřejné projednání Územního plánu města Čelákovic, který je po 5,5 letech práce připraven 
k projednání, a to dne 24. 1. 2019 od 17.00 hod. v Kulturním domě Čelákovice. Veřejné projednání vychází 
plně ze zákona č. 183/2006 Sb. a je jednou z posledních fází pořizování Územního plánu, kdy se může 
k návrhu Územního plánu a k dopadům Územního plánu na udržitelný rozvoj území vyjádřit široká veřejnost, 
dotčené orgány a všichni, kterých se jakýmkoliv způsobem Územní plán týká. 
 
Ing. K. – vznesl dotaz, zda se v novém Územním plánu uvažuje o maximální výšce okrasných stromů na 
zahradách. 
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Ing. Studnička, PhD. – Územní plán neřeší takové podrobnosti. Česká právní úprava říká, že Územní plán 
se zabývá funkčním využitím ploch, tedy pouze barevně a textově říká, co v kterém území může, resp. 
nesmí být, protože má regulační charakter. 
Zeleň má několik podskupin. Jaké má splňovat parametry, je uvedeno v textové části Územního plánu, která 
říká, jaké věci jsou v dané ploše přípustné, nepřípustné, přijatelné, nepřijatelné. Územní plán Čelákovic, 
který se nově připravuje, nebude řešit výšku vzrostlé zeleně a ani jaké výšky zeleň může dorůst. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Starosta – potvrdil informaci o připravovaném prodeji bytů v Milovicích. ZM v minulém volebním období 
schválilo rozdělení jednotlivých domů do bytových jednotek, což je první krok k zahájení prodeje bytů. O 
prodeji se jedná již od roku 2011 spolu se starosty Lysé n. L. a Milovic. Postupně budou byty nabízení 
přednostně nájemníkům a vše by se mělo odehrát v 1. pol. roku 2019. Občané tyto informace mají. Ceny 
budou stanoveny dle znaleckého posudku, který je aktuálně zpracováván. Město realizuje rekonstrukce 
plynových kotelen, které si ponechá ve vlastnictví a prostřednictví společnosti Q-Byt Čelákovice bude nadále 
provozovat. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Ing. Studnička, PhD. – upozornil na dotace na podporu sportu, zájmových a volnočasových aktivit.  
RM dne 27. 11. 2018 schválila Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic. Subjekty, které 
mají zájem žádat o dotaci na celoroční činnost v roce 2019, můžou od těchto dní až do 2. lednového týdne 
podávat žádosti o individuální dotace. Následně budou posuzovány pracovní skupinou a dle předpokladů 
budou tyto žádosti předloženy k posouzení na zasedání ZM dne 3. 4. 2019. Dnes je na zasedání ZM 
předložen ke schválení taktéž program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelů sociálních služeb. 
Přednádražní prostor – město Čelákovice má souhlasné stanovisko Českých drah a SŽDC na majetkoprávní 
vypořádání pozemků, které se týkají jak prostoru při vstupu do výpravní budovy, tak prostoru týkajícího se 
současných parkovacích ploch. Výstavba cyklověže byla zahájena a její dokončení je předpokládáno 
v květnu 2019. RM na své schůzi 11. 12. 2018 schválila návrh zpracování projektové dokumentace pro 
vybudování nadzemního parkoviště P+R, které by mohlo být podpořeno z poslední výzvy, která bude 
vypsána v rámci projektu ITI integrovaných územních investic pro hl. m. Prahu a Středočeský kraj na 
budování parkovišť P+R. Tato výzva bude vypsána v 1. čtvrtletí 2019. Předpokládaná kapacita se pohybuje 
dle variant od 47 do 135 parkovacích stání. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Starosta – ulice Rooseveltova, Čelakovského, Mochovská – v posledních třech měsících probíhala 
rekonstrukce vodovodu, kanalizace, přípojek a následně komunikací. V roce 2019 se bude pokračovat 
v rekonstrukci chodníků v ulici Rooseveltova od ulice J. Zacha po ulici Jungmannova, v ulici Čelakovského 
od ulice Jungmannova po ulici Mochovská. Následně v ulici Mochovská se předpokládá, že budou 
postaveny parkovací zálivy. Spuštění prací se předpokládá v 1. pol. roku 2019. 
 
Ing. K. – zda město do budoucna uvažuje se znovuotevřením a zrekonstruováním stávajícího alternativního 
vodního zdroje - vrty, který je uveden do stavu klidu, pod TOS Čelákovice? 
 
Starosta – město čerpá veškerou pitnou vodu od Zdroje pitné vody v Káraném. Je to jedna z nejkvalitnějších 
pitných vod v ČR. Využívá zdroje jak podzemní, tak povrchové za pomoci tzv. umělé infiltrace. Tento zdroj 
aktuálně pracuje z 50 % své kapacity. Do let nejbližších se nepředpokládá, že by tento zdroj měl problémy 
s vydatností svých vrtů a vydatností vody v řece Jizeře. V tuto chvíli se město nezabývá zprovozněním 
těchto alternativních zdrojů pitné vody, které jsou zakonzervovány. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Ing. Studnička, PhD. – dne 4. 12. 2018 uspořádal Klub vodních sportů se zástupci Ředitelství vodních cest 
setkání, kde prezentovali projekt vybudování přístaviště na řece Labi s tím, že Ředitelství vodní cest získalo 
v roce 2018 stavební povolení a souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu na vybudování této stavby. S její 
realizací se počítá v roce 2019 a odhadovaná doba realizace jsou cca 2 měsíce. Pokud se vše vydaří, tak 
v letním období příštího kalendářního roku bude pod lávkou vybudováno přístaviště pro větší výletní loď a 16 
míst pro malá plavidla. Čelákovice jsou zařazeny do I. etapy. Etapy budování přístavišť jsou rozděleny do tří 
fází. Město Čelákovice má ještě jednu fázi, ale ta je až v horizontu roku 2025, kdy by podobné přístaviště 
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bylo vybudováno v blízkosti místní části Sedlčánky. Zároveň bude dnes na zasedání ZM projednávána 
Smlouva o společném zadávání, protože na realizaci tohoto projektu se bude spolupodílet i město 
Čelákovice. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Starosta – dnes 12. 12. 2018 bylo společně se statutárním náměstkem hejtmanky Středočeského kraje 
Milošem Peterou zahájeno měření ovzduší v Čelákovicích. Do konce roku bude měření probíhat ve 
zkušebním provozu a ostrý provoz bude spuštěn od 1. 1. 2019. Měřící stanice je v ulici J. A. Komenského 
v areálu MŠ Sluníčko. Měření probíhá 24 hodin a výsledky budeme mít s určitým zpožděním k dispozici. 
Měření zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Toto měření bude trvat minimálně 1 rok a za rok touto 
dobou se bude rozhodovat o tom, zda se měřící stanice přesune do jiného středočeského města (toto 
měření je realizováno z veřejné zakázky Středočeského kraje za podpory města Čelákovic), anebo zdali zde 
měřící zařízení zůstane na dobu delší z důvodu dalších analýz. Starosta poděkoval všem, kteří se podílely 
na umístění měřící stanice do Čelákovic. 
Kanalizace v Záluží – v současné době je vydáno platné stavební povolení jak na I. etapu, tj. hlavní stoka  
a vodovodní přivaděč, tak zároveň platné stavební povolení na vlastní kanalizaci ve vnitřním Záluží. Probíhá 
doprojektování přípojek vlastníků jednotlivých nemovitostí. Následně bude probíhat projednání územního 
souhlasu. Z důvodu velkého množství bude projednávání pravděpodobně probíhat po jednotlivých ulicích. 
Obdrželi jsme informaci, že bude navýšena alokace finančních prostředků ze Státního fondu životního 
prostředí na výstavbu kanalizací, což znamená, že projekt výstavby kanalizace ve vnitřním Záluží by měl být 
dotačně podpořen, což se pozitivně projeví v rozpočtu města. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Ing. Studnička, PhD. – zahájení soutěžení veřejné zakázky na optimalizaci železniční trati v úseku 
Čelákovice mimo – Lysá n. L. mimo. Odhadovaná výše investice SŽDC je 1,5 mld. Kč. Předpokládaná 
realizace je v letech 2019 až 2021. Největší položkou této stavby je výměna současného železničního mostu 
přes řeku Labe v Čelákovicích za most nový. Dále dojde k narovnání některých oblouků této trati v dotčeném 
úseku. 
Na žádost spoluobčanů, kteří mají zájem o dění města, redakční rada odsouhlasila, že v rámci Zpravodaje 
města Čelákovic bude pokračovat rubrika zastupitelská aréna. Budou dodržena pravidla, která existovala 
v minulém volebním období, tj. maximální rozsah příspěvků 1000 znaků. Nové to bude v tom, že otázky si 
budou navzájem klást jednotlivé politické subjekty, které jsou zastoupeny v současném zastupitelstvu města. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Starosta – obchvat města – proběhla schůzka se zástupcem Středočeské krajské správy a údržby silnic, 
která má tento projekt na starosti. Krajská správa a údržba silnic požádala o prodloužení lhůty na 
prodloužení platnosti územního rozhodnutí do 31. 3. 2019.  Kraj se snaží toto rozhodnutí prodloužit už asi tři 
a tři čtvrtě roku, což je dlouhá doba. Za město byla požadována změna Smlouvy o spolupráci veřejných 
zadavatelů ve smyslu toho, aby město mohlo vstoupit do tohoto procesu prodloužení územního rozhodnutí a 
územní rozhodnutí za Středočeský kraj prodloužit vlastní iniciativou. K tomuto je zapotřebí zmocnění od 
Středočeského kraje, které musí projednat rada případně zastupitelstvo Středočeského kraje. 
Předpokládám, že by se tak mohlo stát někdy po novém roce. Město by poté zajistilo veškeré vyjádření 
správců sítí a následně by zajistilo prodloužení tohoto územního rozhodnutí. Dál bychom pokračovali 
v souladu s příslušnou smlouvou, tzn. vysoutěžili bychom dodavatele projektové dokumentace pro stavební 
povolení, zařídili bychom vyjádření příslušných a dotčených orgánů a následně vydání stavebního povolení 
a realizační dokumentace pro zadání veřejné zakázky. Toto vše by bylo předáno Středočeskému kraji, který 
by zakázku vysoutěžil a zrealizoval za pomoci dotačního programu. 
 
P. L. I. – požádal o informaci, zda je tento bod součástí zastupitelstva a jestli v zápisu ze zasedání ZM bude 
zaznamenán a případně zda bude i zvukový znám, který bude obsahovat tento bod. 
 
Starosta – v Jednacím řádu Zastupitelstva města Čelákovic je uvedeno, že z dotazů občanů se pořizuje 
zápis a tento zápis je přílohou zápisu ze zasedání ZM. Dotazy občanů zastupitelstva se vysílají online  
a budou součástí videa ze zasedání ZM. 
 
P. L. I. – jaké byly celkové náklady na cestu do Austrálie? 
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Starosta – o informace jste si požádal dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
P. L. I. – žádal jsem si, kolik byly náklady na jednoho účastníka té cesty, ale celkové náklady nevím, protože 
podle dostupných informací byli tři členové RM, ale RM schválila cestu pro dva členy RM. Byli tam tři nebo 
dva členové RM služebně? 
 
Pí Volfová – p. L. I. se ptá na mojí účast a město má účast na služební cestě nestála ani korunu. 
 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Ing. Studnička, PhD. – téma týkající se změn jízdních řádů – obdrželi jsme stížnosti občanů zejména 
z lokality v Jiřině, že došlo ke zkrácení přestupních vazeb mezi autobusovou linkou č. 655 a vlakovými 
linkami S02, S20 a S09 v železniční stanici Čelákovice. Nyní ve spolupráci s ROPID a IDSK řešíme, zda by 
byla možnost, prodloužení přestupních časů. Tyto autobusy jsou provázány i s přestupními linkami 
v Úvalech a Brandýse n. L. Minulý týden ve čtvrtek proběhlo setkání se zhruba 400 seniory, kde nejvíce 
připomínek k autobusovým linkám č. 655 a č. 443, zda by nemohly zabezpečit lepší dopravní obslužnost 
lokality Jiřina a Za dráhou. Uvažuje se jakým způsobem toto řešit. Město uvažuje zavést pilotní projet senior 
taxi, které by za zvýhodněnou cenu zabezpečovalo dopravu seniorů dle požadavku, za obchody, k lékařům, 
dopravení třeba na hřbitov atd., než komplexní změnu jízdních řádů. 
 
Starosta vyzval přítomné občany, že mohou klást dotazy. Žádný dotaz nebyl položen. 
 
Starosta – zda město plánuje novoroční ohňostroj. Město dlouhodobě ohňostroj nechystá a ani chystat 
nebude. 1. ledna jsou novoroční ohňostroje v okolních městech a tudíž tato aktivita není ve městě 
Čelákovice potřebná. Dalším důvodem je, že za řekou Labe je velký kus přírody, a pro tu to není dobré. 
 
P. T. – dne 17. 12. 2018 se koná soud s TJ Spartak Čelákovice, s jaký stanoviskem jde město k tomuto 
soudu a jaký to bude mít vliv na poskytnutí dotace. 
 
Starosta – na veřejném projednávání dotazů občanů a na veřejném zasedání ZM se nebudu vyjadřovat, 
s čím půjde město v pondělí k soudu, tím by mohla být zhoršena pozice města. Jednání u soudu se 
zúčastníme a chceme znát předběžný názor soudu. 
 
Ing. Studnička, PhD. – schválené Zásady pro poskytování dotací neumožňují subjektům, které jsou 
v soudním sporu s městem Čelákovice žádat o dotaci. Respektive žádost podat mohou, ale bude vyřazena 
z dotačního řízení. Proběhl seminář, kde bylo přes 30 osob, které se dlouhodobě dotačním řízením zabývají. 
Bylo přítomno i mnoho zástupců jednotlivých sportovních oddílů TJ Spartak Čelákovice a tito zástupci byli 
informováni, jakou cestou si mohou o dotaci požádat. Některé se od TJ Spartak oddělí vznikem jiného 
subjektu, jiní budou pravděpodobně žádat jako fyzické osoby. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 12. 12. 2018 
 


