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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
P. V. – jak vypadá hala Bios, v jakém je stavu a co se s ní do budoucna uvažuje? 
Místostarosta III – na hale Bios musí dojít k rekonstrukci stropních částí. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele. Budeme opravovat stropy a následně podlahy. Z hlediska časového rámce – pokud nedojde 
k žádnému technickému nebo administrativnímu zádrhelu, tak by měla být hala Bios zrekonstruována cca do 
konce listopadu 2019. 
P. V. – slyšel jsem, že ve stěnách haly je azbest. Je to pravda? 
Místostarosta III – v této konstrukci byl používán azbest. My ty stěny, ve kterých ten azbest je, rozebírat 
nebudeme. Budeme rozebírat pouze stropy. Poté, co rekonstrukce proběhne, proběhne samozřejmě i měření 
na azbest, abychom si byli 100% jistí, že dětem nic nehrozí. 
P. V. – slyšel jsem, že je vcelku vysoká cena za tuto rekonstrukci. A je otázka, co se stane, když se to 
zrekonstruuje, investuje se do toho „x“ peněz a jestli pak nevyjde levněji rekonstrukci nedělat a postavit novou, 
montovanou stavbu, řádově kolem 20 mil. Kč? Co když uděláme po rekonstrukci měření, za rok, za dva, 
a zjistíme, že ten azbest je ve vzduchu? To pak budeme dělat co? 
Místostarosta III – hala stejné konstrukce stojí v Kladně, v Kolíně, v Poděbradech. V Kladně byla tato hala 
kompletně zrekonstruována, resp. přestavěná – měla jiné problémy. V Kolíně halu rekonstruovali obdobným 
způsobem jako my a na tento problém nenarazili. Jinak 20 mil. Kč za novou montovanou halu, která má být 
napasovaná do určitých rozměrů, je chiméra, která není realistická. 
P. V. – v Kounicích to bylo asi 21 mil. Kč. Je výhled, kolik by stála ta rekonstrukce střechy a palubovky?  
Místostarosta III – až to bude vysoutěžené, tak to budeme vědět. 
P. V. – takže my chceme dělat rekonstrukci a nevíme, kolik to bude stát? Jde o to, jestli je opravdu moudré 
to rekonstruovat s azbestem? Jestli máte opravdu záruku, že tam za pár let ten azbest nepůjde do vzduchu? 
Místostarosta III – ve chvíli, kdy ta hala bude zavřená, tak azbest nemá kam unikat. Aby mohl unikat, potřebuje 
kontakt se vzduchem. Takže to bude vypadat úplně stejně jako v Kolíně. 
V hale Bios byly již zrekonstruovány šatny. Montovaná hala za 20 mil. Kč není v tomto cenově realistická. 
Realistická cena za podobně řešenou tělocvičnu vychází řádově na dvojnásobek. Rozpočtová cena 
na rekonstrukci, kterou plánujeme je kolem 17,5 mil. Kč. 
P. V. – pak se ale divím, že v Kounicích to postavili za 21,5 mil. Kč. Nestálo by za to, to pořádně prověřit? 
Místostarosta III – Kounická hala je hmotově a rozměrově jiná než hala naše. Je jiná konstrukčně. Je to pouze 
montovaná hala v nejjednodušším základním rozložení. 
Mgr. Bukač – konstatoval - pro porovnání, že Nehvizdská hala stála 47 mil. Kč. 
Tajemník – vysvětlil, že ať se bude stavět nová, nebo se bude rekonstruovat, vždy se zaplatí min. 10 mil. Kč 
za bourání stávajícího azbestu. Tento náklad bude vždy. 
 
P. Ch. – uvažuje se o dopravním průzkumu – odlehčit lokalitě Za Dráhou, nejpoužívanější komunikaci ul. Jana 
Zacha? 
Místostarosta I – jsme v jednání se společností SmartPlan s. r. o., která zabezpečuje sčítání individuální 
a veřejné hromadné dopravy na území měst. V současné době čekáme na vyhodnocení zkušeností a výsledků 
se sčítáním dopravy ve městě Třebíč. Zároveň do 30. 6. 2019 je vypsána výzva, v rámci které, pokud budeme 
mít kladné reference, bychom podali žádost o dotaci na zajištění kontinuálního sčítání dopravy v Čelákovicích. 
Zároveň vybrané lokality sledujeme z hlediska intenzity dopravy v rámci diplomových prací studentů fakulty 
ČVÚT, které RM vytipovala jako vhodné lokality k posouzení jednak na počtu projetých aut a jednak k případné 
změně dopravního značení. Na rovinu ale říkám, že sčítání dopravy nepomůže k tomu, že vytěsníme dopravu 
třeba z Vaší ulice nebo z našeho města. Zároveň jsme požádali instituce, které provozují hromadnou dopravu, 
o sdělení údajů, protože máme číselné podklady od Ředitelství silnic a dálnic. Víme, že největší nárůst intenzity 
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dopravy je na dálnici D10, právě v úseku mezi Prahou a Mladou Boleslaví a ná dálnici D11, kde dochází 
k výstavbě třech silničních pruhů v nejvytíženějším úseku mezi Prahou a Nehvizdy. Město zároveň podalo 
žádost o dotaci do ITI, v rámci pražské metropolitní oblasti, na výstavbu parkovacího domu u nádraží, kde 
jedním z indikátorů je počet přepravených cestujících. Ten je na Čelákovickém nádraží každý den v průměru 
6.152 osob., k tomu Jiřina 1.000 osob a V Prokopě dalších 500 osob. Zároveň máme údaje z ROPIDu 
o vytíženosti autobusových linek. Takový je aktuální stav v Čelákovicích. 
P. Ch. – jde nám o vytěsnění dopravy těžkou technikou a naučit jezdit mochováky z Čelákovic kudy by měli 
a ne ulicí Jana Zacha.  
 
P. Ch. - Jak je to s autobusovou zastávkou na ul. Mochovská? 
Místostarosta I – máme tam vyřešeny majetkoprávní záležitosti, tzn.: prostor je vyhrazený.  V únoru proběhlo 
jednání s ROPIDem, kde v návaznosti na požadavky seniorů místostarostka II prováděla dotazníkové šetření, 
jaký by byl zájem o seniortaxi. Bohužel responze byla velmi nízká, takže jsme se z toho moc nedozvěděli. 
Zvážili jsme, než jít do projektu „seniortaxi“, zda nezměnit vedení trasování autobusových linek v našem 
městě, které by se de facto staly okružní autobusovou linkou obsluhující místní části - Sedlčánky, Záluží, se 
středem města a obchodními domy. V tuto chvíli čekáme na posouzení finanční náročnosti a na to, zda by 
Středočeský kraj vydal licenci. Konkrétně se jedná o linku 427, která je de facto školním autobusem. A z toho 
se bude odvíjet i situování autobusových zastávek, protože se to týká více lokalit. 
 
P. N. – 9. 4. 2019 jsme posílali, v zastoupení domu Lesní 621, Milovice, žádost zastupitelům, k možnosti 
projednání, v rámci privatizace bytů v Milovicích, založení bytových družstev. Je na to možné dostat nějakou 
zpětnou vazbu? 
Starosta – dopis zastupitelé obdrželi, předpokládám, že k tomu přijmeme i usnesení v rámci „Plnění usnesení“. 
Doposud co mi přicházely veškeré dopisy, e-maily nebo telefonáty od občanů z Milovic, tak všem jsem říkal, 
že město neuvažuje o prodeji bytů formou bytových družstev. Zůstáváme u původní varianty prodeje bytů do 
SVJ, což je cesta, která se v Čelákovicích osvědčila a funguje. Měli jsme na toto i schůzku v Milovicích 
společně s vedením města Lysá nad Labem. Z této schůzky je vyhotoven zápis, který je zveřejněn na webu 
obce Milovice. Taktéž jsme tam deklarovali, že formou bytových družstev v tuto chvíli nechceme jít. 
P. N. – tzn., že možnost k přistoupení, bylo dočasnou úvahou, nebo jste si ji rozmysleli? Co mám zápis 
z usnesení z Milovic, které asi předcházelo určitě Vašemu dalšímu setkání, tak tady máme zmínku, že 
prodávající je přípustný i navrhovanému odkupu založením bytového družstva. Na základě tohoto, jsme to 
podávali. Proč eventuelně ta změna?  
Starosta – není to žádná změna. Město má schválen prodej formou SVJ, na tom se nic nezměnilo. Pokud 
dnes v rámci „Plnění usnesení“ zastupitelstvo odsouhlasí změnu, může se to stát. 
P. N. – Je to opravdu to nejlepší řešení? O koupi bytů do SVJ není takový zájem. Chceme to řešit, ale tento 
způsob je pro nás těžko realizovatelný. 
Starosta – o prodeji těchto bytových jednotek se jedná již dlouhodobě. Jsou nájemníci, kteří se na to připravili, 
komunikují s námi, posílají nabídky, akceptace. Již jsme zveřejnili 17 záměrů na prodej prázdných bytů. Je to 
rozeběhnuté. Vnímám, že část nájemníku by ráda šla formou založení bytového družstva, ale vnímám i druhou 
stranu, kdy chtějí jít do SVJ. V tuto chvíli platí SVJ, platí stávající pravidla. 
 
P. N. – proč je pro nás výhodnější, aby město zůstalo vlastníkem kotelen? Požádal o znovu zvážení možnosti 
prodeje bytů formou založení bytového družstva. 
Starosta – město je veřejnoprávní korporace – musíme prodávat v intencích dnešních zákonů, které nám jasně 
ukládají, jakým způsobem lze prodej zrealizovat. Jde nám o dlouhodobou stabilitu v Milovicích, právě proto 
jsou pravidla taková, jaká jsou. Proto je chceme prodávat primárně nájemníkům a sekundárně pouze a jenom 
fyzickým osobám. Nikoliv právnickým osobám. Jdeme poměrně cestou komplikovanou, ale jdeme cestou, 
která je funkční a která je do budoucna stabilní a věřím, že budoucnost ukáže, že to byl krok správným 
směrem. 
Kotelny – domnívám se, že je správné, že si je město chce nechat. Jsou nově zrekonstruovány městem za 
nemalé náklady. Vy, jako nájemníci, naši odběratelé, máte určitou jistotu, že při stanovení ceny bude vždycky 
brán určitý, řekněme sociální ohled. Kdybychom to prodali nějaké soukromé firmě, protože provozovat kotelnu 
může jen firma, která má na to licenci, může to nabrat trochu jiný směr, než který jsme chtěli. Můžou se tam 
navýšit ceny a můžou s tím být problémy. Ponechání kotelen ve vlastnictví města je výhoda a plus hlavně pro 
vás, protože víte, že město se nebude chovat vyloženě tržně, co se týká tepla a teplé vody. 
 
P. L.-I. ml. – jak to vypadá se školou v Sedlčánkách? Je tam nějaký projekt? Kdy by mohla být realizace 
rekonstrukce? 
Místostarosta I – budova školy byla zařazena do programu ETA, technologické agentury ČR, v rámci projektu 
„Efektivní navrhování udržitelných budov“. 31. 5. 2019 bude probíhat seminář, na kterém budou diskutovány 
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zkušenosti měst a obcí v ČR. V uplynulém týdnu byl rozeslán dotazník. Řešitelský tým je složen z různých 
osob se zaměřením na ekonomiku, sociologii, stavebnictví, veřejnou správu. V druhém pololetí 2019, pro 
město Čelákovice budou probíhat práce na zpracování projektu a metodiky vedoucí k zefektivnění zpracování 
zadávacích dokumentací a veřejných zakázek pro soutěže podobně zaměřených staveb.   
 
P. L.-. ml. – odvolávali jste se proti rozhodnutí v soudním sporu Spartak versus město Čelákovice? 
Místostarosta III – ještě ne. 
P. L.-I. ml. – tím, že jste stále nezaplatili, předpokládám, že zvažujete, zda se odvoláte nebo ne, tak jestli se 
náhodou ta částka, která je požadována Spartakem po městě, jestli se tím, že jste ještě nezaplatili, náhodou 
nezvyšuje? 
Místostarosta III – ozval se Spartak? Vzhledem k tomu, že se Spartak odvolal, první instance ještě není 
pravomocná, tzn.: že stejně není cokoli platit. 
 
Ing. Č. – parkovací dům – na kterých pozemcích bude stát?  
Místostarosta I – jedná se o pozemek, kde je dnes vydlážděná plocha parkovacích stání. Dnes je tam asi 
45 stání. Tzn.: je to plocha mezi výpravní budovou, cyklověží, podél Masarykovy ulice, a podél vnějšího 
nástupiště, směrem Brandýs nad Labem. Je to parkovací dům, který by měl mít 3 podlaží. S ohledem na 
ochranná pásma, jak dráhy, tak zemnícího pásma, musely být upraveny jeho rozměry. Tzn.: musel být 
o 2 metry zmenšen. Celková odhadovaná kapacita je105 parkovacích stání.  
Ing. Č. – pokud tomu dobře rozumím, parkovací dům je na pozemcích ČD? 
Místostarosta I – ano, je to pozemek ČD. My jsme v jednání jak s ČD, tak se SŽDC. Dokonce, v této záležitosti 
proběhlo jednání obou generálních ředitelů těchto organizací, kde je dohoda, že přenechají tento pozemek 
městu Čelákovice. Co se týká SŽDC, tak čekáme na projednání vládou ČR. Co se týká ČD, tak čekáme na 
dořešení majetkoprávních věcí, které nyní ČD řeší ve spolupráci se SŽDC, kde by měl proběhnout do června 
2019 prodej pozemků budov a toho, co se nedotáhlo, v hodnotě 11 mld. Kč. 
Ing. Č. – zadali jste teda dokumentaci od územního rozhodnutí přes stavební povolení až po prováděcí 
dokumentaci za 2 mil. Kč. na pozemcích, které nevlastní město? 
Místostarosta I – ano, je to tak. 
Ing. Č. - zdá se vám tento postup standardní?  
Místostarosta I -  je to standardní. Ta dokumentace je včetně projednání a neřeší pouze parkovací dům, ale 
celý přednádražní prostor. A právě proto, že všechny tyto prostory v okolních obcích, ať už jsou to Říčany, 
Český Brod, Dobřichovice apod., nikde nejsou vypořádány majetkové poměry, tak právě ten dotační titul počítá 
s tím, že tam je prodloužená lhůta, do kdy je možné ty majetkoprávní záležitosti vyřešit. Protože žádné město 
díky tomu, jaká je situace ČD a SŽDC z hlediska majetkoprávního, nemá tyto pozemky vyřízeny. Takže 
v dotace ITI jedna z věcí je, že se tam uvádí, jak je to s pozemky. My jsme tyto informace uvedli a snažíme se 
to co nejrychleji řešit. 
 
Ing. Č. – ZŠ Kamenka – na pozemku se nic neděje. V čem je zádrhel? 
Starosta – zádrhel už není v ničem. Obdrželi jsme informaci od Ministerstva financí, resp. MŠMT z 29. 4. 2019, 
že peníze nám byly přiklepnuty, toto pondělí byla podepsána smlouva o dílo, dnes bylo předáno staveniště 
a stavba začíná. 
 
P. Š. – na posledním ZM jsem se ptal ohledně krádeže stupňů v parčíku pod kostelem, která je součástí 
chráněné kulturní památky. Vznesl jsem dotaz, zda tato krádež byla oznámena Policii ČR a příslušným 
památkových orgánům. Byla mi od vás slíbena písemná odpověď, do dnes jsem nic nedostal. Jak to s tím 
vypadá? 
Starosta – děkuji za připomenutí, opravdu jsem na to zapomněl. Píši si to a případně se mi připomeňte.  
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 7. 5. 2019 


