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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Pí M. – údajně 9. nebo 10. 1. 2019 byla nehoda na našem městském stadionu – co je na tom pravdy a jak to 
bylo? 
Starosta – podrobnosti nebudeme sdělovat, ani nemáme přístup do policejního spisu. Potvrzujeme zranění 
nezletilé osoby. 
Pí M. – zastupitelé tedy žádné jiné informace nemají? 
Starosta – zastupitelé, ani já, nedostáváme žádnou svodku od Policie ČR, k jakým výjezdům sem přijíždějí. 
To není pravomoc tohoto zastupitelstva ani města. Máme jen tuto základní informaci. 
 
p. Ch. – návrh na územní plán (ÚP) – dopravní infrastruktura není zpracována podrobně, není to ničím 
podložené. Kdy bude k dispozici nějaká dopravní studie, general dopravy, kde budou jasná čísla, kde bude 
prokazatelné měření v ul. J. Zacha? Kdy s tím budeme seznámeni?  
Strategický plán města starý sedm let, kde byl v oblasti dopravy, schválen specifický cíl pod č. 4. 2. 1, str. 50. 
Proč nebylo zpracování tohoto dopravního generalu zpracováno? Proč není žádná aktualizace tohoto 
strategického plánu? 
Starosta – ul. J. Zacha je, byla a bude sběrná. Z logiky věci tato ulice navazuje na ul. Husova, Jiřinská a je to 
jediná průjezdná komunikace od trati až na ul. Mochovská. Z pohledu stavebního - ostatní komunikace nejsou 
stavebně určeny pro to, aby byly průjezdné. Buď už jsou stavěny ze zámkové dlažby formou obytné zóny 
anebo nemají tu návaznost právě na ty další komunikace typu ul. Jiřinská, Husova. Ulice J. Zacha bude vždy 
průjezdná, bude to vždy hlavní sběrná komunikace. Tak je to už od doby, kdy se rozparcelovávala lokalita Za 
Dráhou. Ulice J. Zacha byla určena jako tranzitní. 
Místostarosta I – koncepce dopravy a měření dopravní intenzity – to je věc, která nesouvisí s ÚP. ÚP řeší 
funkční využití území. Tzn.: jak budou plochy a linie v budoucnu využívány. A samozřejmě ul. J. Zacha je 
zakreslena jako standardní komunikace. Do 31. 1. 2019 řada občanů uplatnila své právo podat připomínky a 
námitky, a potvrzuji, že z těch 250 připomínek a námitek, které byly odevzdány, řada z nich se týkala právě ul. 
J. Zacha. Takže výkonný pořizovatel, pořizovatel, kterým je MěÚ Čelákovice a následně zastupitelstvo, se jimi 
budou určitě zabývat a budou muset posoudit, zda tyto připomínky, resp. námitky vlastníků dotčených 
pozemků budou nějakým způsobem vypořádány a jak. V návaznosti na dopravní obslužnost a vybudování 
silničního obchvatu města je třeba říci, že je to jednak navázáno na vybudování silničního obchvatu v lokalitě 
Krátká Linva, který ovlivní dopravní obslužnost tohoto území, ale zároveň nutno dodat, že lokalita Krátká Linva 
je největší rozvojovou zónou města s předpokládaným počtem 3,5 tis. obyvatel a je to lokalita, pro kterou je 
podmínkou k jejímu dalšímu rozvoji, zpracování regulačního plánu. Tzn.: že nelze, v horizontu nejbližších 10 
let, počítat s tím, že by v této lokalitě vznikly nové obytné či jiné smíšené plochy. 
 
P. D. – chodník v ul. P. Holého je již dlouhou dobu v nebezpečném, dezolátním stavu. V posledním půlroce 
tam přibyl rozkopaný přechod pro chodce na křižovatce ulic Stankovského a P. Holého. Kdy se občané dočkají 
opravy tohoto přechodu? 
Starosta – tuto stavbu realizuje soukromá společnost, která revitalizuje starý areál Tosu. Kopou tam 
plynovodní přípojku a bohužel, při stavbě došlo k nějakým nepředvídatelným okolnostem, posléze na to museli 
práce přerušit z důvodu klimatických. Sám majitel firmy, s kterým jsem mluvil (je to asi 2-3 týdny) říkal, že 
jakmile to klimatické podmínky dovolí, že chce tu stavbu co nejrychleji dokončit. 
 
P. Ch. – proč nebylo zpracování dopravního generalu dosud zadáno a proč není provedena žádná aktualizace 
strategického plánu? 
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Místostarosta I – strategický plán města není povinný dokument, na rozdíl od ÚP. Je to dobrovolný nástroj pro 
participativní řízení obcí a některé termíny v něm uvedené se podařilo naplnit, některé jsou v řešení. 
Aktualizace není nutná, protože všechny informace v roce 2011 v něm uvedené jsou v řešení anebo ještě 
v řešení budou. 
 
P. Š. – zhruba před 14 dny došlo k odcizení kamenných schodů u parčíku přiléhajícího k ohradní zdi kostela, 
který je součástí chráněné kulturní památky a je na pozemku města. Byla tato krádež nahlášena Policii ČR a 
příslušnému orgánu památkové péče? 
Starosta – neznám odpověď, zjistím si ji. 
 
P. Š. – sbírkový fond v městském muzeu – současný ředitel se postupně zbavuje různých sbírkových 
předmětů. Jste přesvědčeni, že s předměty, které byly občany převážně našeho města muzeu darovány s tím, 
že provždy zůstanou ve sbírkách našeho muzea uloženy, je oprávněno vedení muzea takto nakládat? 
Vyžádala si RM ke svým rozhodnutím odborné stanovisko ještě od někoho jiného, než od našeho ředitele 
muzea?  
Starosta – nejlepší by bylo obrátit se přímo na ředitele městského muzea. Pokud víme, některé předměty byly 
předány do jiných muzeí, které zrovna tento typ nábytku apod. poptávali kvůli expozicím. Některé předměty 
byly dány k dispozici proto, protože se v muzeu nacházeli ve vícero množství. A některé typy byly opravdu 
takové, které neměly s Čelákovicemi nic společného. 
P. Š. – nevím, zda vůbec svolává nějakou komisi, která by hromadně posoudila, zda jde o předměty, které 
nemají význam pro Čelákovice a pro naše sbírky. 
Místostarosta I – ano, je pracovní orgán, který posuzuje, které sbírkové předměty mají být vyřazeny. Je na to 
evidence, a je tam také řada předmětů, které nebyly nikdy zaevidovány.  
P. Š. - je možné dostat protokol z této komise? 
Místostarosta I. – v muzeu je určitě k dispozici.  
P. Š. – jste zřizovatelem muzea, mohli byste mi to zprostředkovat? 
Místostarosta I – v první fázi je povinným subjektem, který Vám informaci poskytne, městské muzeum. Takže 
podle zákona č. 106/1999 Sb. si požádejte o tuto informaci v muzeu, protože veškeré tyto evidence tam mají. 
Samozřejmě pokud požádáte povinný subjekt město Čelákovice, tak ten tyto dokumenty má také. 
Pí Volfová – doplnila, že se účastnila zasedání jedné komise. Hodnotili se exponáty, které se nabízely do 
skanzenu, do hudebního muzea v Praze. 
 
P. I. ml. – požádal o informace ohledně dnešního soudu mezi městem Čelákovice a Spartakem – je možné 
seznámit občany s výsledkem tohoto sporu a následným postupem města? Nějakou indikaci, zda se budete 
odvolávat nebo zaplatíte tu částku, kterou má město zaplatit Spartaku a ukončí se tím vleklé, zbytečné spory? 
Místostarosta III – soud rozhodl tak, že TJ Spartak Čelákovice, z. s.  částku, kterou po městě žádala, tak 
žádala neoprávněně. V tuto chvíli je to vše, co Vám můžeme sdělit. Žádali o částku 2,3 mil. Kč. Od začátku 
jsme říkali, že ta částka neodpovídá realitě a to dnes soud potvrdil. Počkáme na vyhotovení psané verze 
rozsudku a pak se můžeme bavit dál. 
 
P. K. – poděkoval za akci – rekonstrukce veřejného osvětlení v Jiřině. Nebyl vznesen žádný dotaz. 
 
P. H. – odkup bytů v Milovicích - myslíte ten odkup bytů vážně? O nás bez nás? 
Starosta – zatím není o ničem rozhodnuto. Dnes bude rozhodovat zastupitelstvo, zda bude vůle prodávat byty 
v Milovicích nebo ne. O plánovaném prodeji se ví min. 5 let. Už v roce 2011 jsem začal jednat spolu se starosty 
Lysé n. L. a Milovic, na tehdejším Ministerstvu pro místní rozvoj a s předsedou vlády o tom, že bychom chtěli 
byty prodávat. Město je rekonstruovalo poměrně nemalou částkou v 90. letech a z důvodu že tam byla dotace, 
tak tam byla vázací lhůta 20 let. Vázací lhůta nyní končí. Pokud zastupitelstvo rozhodne byty v Milovicích 
prodat, bude vám zaslán doporučený dopis, kde vám s přednostním právem nabídneme tyto byty k odprodeji.  
 
P. R. – informoval o situaci soudního sporu mezi městem Čelákovice a TJ Spartak Čelákovice. Nebyl vznesen 
žádný dotaz. 
Místostarosta III – upřesnil informace k aktuální situaci v soudním sporu. 
 
Ing. Č. – navázala na debatu z minulého zasedání ZM, která se týkala stanoviska vedení města Čelákovice 
k záměru Středočeského kraje v rámci optimalizace středočeského školství, sloučit Gymnázium Čelákovice 
s Gymnáziem v Brandýse nad Labem. Přečetla závěr Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost z jeho 
jednání dne 18. 12. 2018 o předpokládaném postupném útlumu Gymnázia Čelákovice až do kapacity 
Gymnázia Brandýs nad Labem. Tento závěr jasně říká, že je záměrem to zavřít a je jasné, že to nejde ze dne 
na den. 
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Souhlasíte s tímto vývojem událostí a dalších informací, které od 30. 11. 2018, kdy RM vydala ve svém 
usnesení č. 6.1.4, že preferuje sloučení gymnázií? Ptám se, jestli jste připraveni revokovat tento závěr a bavit 
se o něm dál? 
Starosta – samozřejmě vnímáme co se děje v záležitosti kolem čelákovického gymnázia. Ta záležitost je stále 
živá a vyvíjí se. Vnímám i tento zápis, znám ho. Výbor je poradní orgán a názor tohoto výboru není nikterak 
závazný pro krajské zastupitelstvo. To má právo rozhodnout. Spokojeni s ním nejsme a máme pro 
zastupitelstvo připravena usnesení, že nechceme zrušení gymnaziálního vzdělávání v Čelákovicích. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 13. 2. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


