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    V Čelákovicích dne 15. 10. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 

…………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD.,  

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Ing. Petr Studnička, PhD.,  
místostarosta I 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
8/2019 DNE 23. 10. 2019 
 
 
Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Důvodem pro pořízení Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále 
také jen „změna č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice“ nebo jen „změna č. 5“) z vlastního podnětu 
je požadavek na změnu funkčního využití území části pozemku parc. č. 3539/1 v k. ú. 
Čelákovice a obci Čelákovice, který je dle platného ÚPnSÚ Čelákovice veden jako 
VN – komerce, nerušící výroby a sklady. Pro výše uvedený pozemek se požaduje 
prověření změny funkčního využití území na plochu SP – území sloužící sportu. 
Záměrem města Čelákovice je zde výstavba sportovní haly. 
 
Pořizovatelem změny č. 5 je Městský úřad Čelákovice, který zajistil v souladu s § 6 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), splnění 
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 
stavebního zákona, právnickou osobou, společností PRISVICH, s.r.o., IČO 
27101053, jejíž pracovník, Bc. Ladislav Vich, DiS., má osvědčení Ministerstva vnitra 
o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800062677 a splňuje 
kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. 
 
Řešené území změny č. 5 (dále jen „řešené území“) je vymezeno územím změnové 
lokality Z5-1 (cca 1 ha), která leží v katastrálním území Čelákovice, a je plošně 
vymezeno v situacích a v grafické příloze navrženého obsahu. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 8/2019/5.1, 5.2, 5.3 a 5.4. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ  
- 
 
PŘÍLOHY 
Příloha č. 1: Obsah změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice z 10/2019 
Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí, čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. 9. 2019 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  

5.1 schvaluje pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), zkráceným postupem podle § 55b odst. 1 
stavebního zákona. 

5.2 schvaluje obsah změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru 
Čelákovice, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

5.3 pověřuje Ing. Petra Studničku, PhD., místostarostu I, k tomu, aby 
spolupracoval s pořizovatelem změny č. 5 Územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního 
zákona. 

5.4 bere na vědomí stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, 
odboru životního prostředí a zemědělství, k navrhovanému obsahu 
změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 55a 
odst. 3 stavebního zákona, čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. září 
2019, jako příslušných orgánů ochrany přírody a posuzování vlivů na 
životní prostředí, kterým byl vyloučen významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast a nepožaduje se zpracování 
vyhodnocení vlivů změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí 
(tzv. SEA), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy  
a návrhu usnesení odpovídá: 

- 
…………………………………………… 

- 

- 
……………………………………………… 

- 
 
 


