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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
pí B. – požádala o pomoc při řešení problémů se stavbou na sousedním pozemku, který přesahuje jeden 
metr do jejich pozemku. Celá záležitost byla řešena dodatečným stavebním povolením a jediná připomínka 
byla, že se jedná o stavbu, která zasahuje do proluky, která zajišťovala požární bezpečnost. Tato připomínka 
nebyla respektována a stavba byla na sousedním pozemku povolena a s tímto je i zkolaudována. Po roce 
povolení stavby obdržela námitku, že její drobné stavby jsou bez povolení, že musí žádat o dodatečné 
povolení, o výjimku z umístění stavby na hranici pozemku a zajistit požární bezpečnost. Proti tomuto bylo 
podáno odvolání, s tím, že protipožární bezpečnost měla být zajištěna stavebníkem na sousedním pozemku, 
protože došlo k zastavění proluky. Tuto záležitost stavební úřad nerespektoval a začal v jejich stavbách 
hledat nedokonalosti. Řízení se stavebním úřadem trvá již sedm let a stavební úřad za celé období nevydal 
žádné správné rozhodnutí. Z rozhodnutí nadřízených orgánů je zřejmé, že stavební úřad pochybil  
a nedokázal sedm let zdůvodnit svá rozhodnutí. Stavební úřad ignoruje naše návrhy a rozhodnutí 
nadřízených orgánů. 
 
Starosta – ZM zastupuje samosprávu, stavební úřad je přenesená působnost a je to výkon státní správy. 
Samospráva nemá právo jakkoliv zasahovat do výkonu státní správy. Sdělil, že nemá právo nahlížet do 
spisu a jakkoliv ho studovat. Doporučil, pokud odvolací orgán opakovaně vyhovuje ve výroku, obrátit se na 
Krajský úřad, aby určil stavební úřad, který si převezme celý případ a bude se tímto zabývat. Pokud ani 
v tomto případě nevyhoví, je možno podat žalobu na stát (Českou republiku) prostřednictvím správního 
soudu, který by měl celou záležitost posoudit. Město není kompetentní a ani oprávněné na základě zákonů 
zasahovat do výkonu státní správy. Úředníci stavebního úřadu jsou zaměstnanci Městského úřadu  
v Čelákovicích, ale podle zákona vykonávají státní správu a samospráva nemá právo jakkoliv zasahovat do 
jejich činnosti.  
 
pí B. – upřesnila, že nechce řešit technickou věc, ale chce řešit lidskou věc, protože stavební úřad nedokázal 
za sedm let odpovědět, proč takto postupoval. Ombudsmanka Evropské unie se zabývala hlavně řízením 
sousedky a zjistila zásadní rozdíly, co bylo chtěno po nás a co po ní. Domnívá se, že jsou šikanovaní staří 
lidé. 
 
Starosta – musí se vycházet v intencích zákona o obcích a v intencích tzv. kompetenčních zákonů. Starosta 
nemůže přijít na stavební úřad a žádat, proč takto rozhodují. Na toto má kompetence buď Krajský úřad, 
jakožto nadřízený orgán stavebních úřadů. Dále doporučil zkusit Ministerstvo pro místní rozvoj nebo podat 
kompetenční žalobu. Nabídl zprostředkování schůzky s vedoucí stavebního úřadu.  
 
pí B. – požádala, aby se schůzky mohl účastnit i právník městského úřadu a jiný odborný pracovník. Uvedla, 
že o určení jiného stavebního úřadu požádala ombudsmanka Evropské unie, ale nebylo jí vyhověno. 
 
Starosta – vysvětlil, že o změnu stavebního úřadu musí požádat sama Krajský úřad a doložit relevantní 
argumenty a podklady a Krajský úřad posoudí, zdali je žádost opodstatněná a buď vyhoví, nebo ne. Požádal 
pí B. o zanechání kontaktu, tak aby mohla být sjednána schůzka. 
 
Ing. K. – požádal o zařazení bodu na příští zasedání ZM, jak bude řešen generel městské zeleně  
a vybudování rozvodů užitkové vody z Labe pro potřeby všech obyvatel Čelákovic. 
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p. M. L. I. – na základě jemu dostupných informací, že minulý týden proběhlo jednání a zítra má být vynesen 
rozsudek soudu a tím pádem v blízké době konečně ukončení soudního sporu mezi městem  
a TJ Spartak, požádal o informaci, kdy bude TJ Spartaku vyplacena dotace na činnost, která byla z důvodu 
nesplnění podmínek zamítnuta. Na únorovém zasedání ZM bylo deklarováno, že v případě ukončení 
soudního sporu bude svoláno ZM a v řádu několika dnů může být dotace vyplacena. Dále požádal  
o informaci, kdy by mohlo být svoláno nejbližší zasedání ZM a dotace TJ Spartak vyplacena. 
 
Ing. Studnička, PhD. – nevíme, zda bude zítra soudní spor ukončen. Dotace bude vyplacena tehdy, pokud 
budou splněny všechny podmínky vyplývající ze zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města. Na dotaci 
není právní nárok, takže musí získat nadpoloviční počet hlasů v rámci zastupitelstva. Termín nelze říci. 
 
p. M. L. I. – zítra nemá být vynesen rozsudek? 
 
Ing. Studnička, PhD. – vynesení rozsudku je věc jedna a ukončení soudního sporu je věc druhá. 
 
p. M. L. I. – předpokládáte, že se město bude dovolávat k vyšší distanci?  
 
Ing. Studnička, PhD. – nic nepředpokládáme, neznáme znění rozsudku a nevíme, jak budeme dále 
postupovat. 
 
p. M. L. I. – jaká další podmínka by měla být splněna, aby TJ Spartaku byly vyplaceny finanční prostředky, 
které v únoru TJ Spartak neobdržel a byly vázány podmínkou ukončení soudního sporu. 
 
Ing. Studnička, PhD. – za prvé TJ Spartak musí požádat, protože o původní žádosti bylo hlasováno a nebylo 
jí vyhověno. Druhá podmínka je, že nebudou vedeny soudní spory mezi městem a žadatelem. Další 
podmínka, která by blokovala vyplacení dotace, neexistuje. Na dotaci není právní nárok, musí být 
odhlasována nadpoloviční většinou zastupitelů. 
 
p. M. L. I. – konstatoval, že pokud bude vydán rozsudek, tak TJ Spartak požádá o dotaci  
a předpokládá, že zastupitelstvo v intencích splněných podmínek, které zabránily v únoru schválení, dotaci 
schválí. 
 
p. M. L. I. – jaké jsou výsledky měření kvality ovzduší, které probíhá od 1. 1. 2019? V oznámení, že bude 
probíhat měření, bylo uvedeno, že budou měsíční výstupy. Požádalo město Středočeský kraj o předložení 
výsledků, a kdy se to dozvědí občané? 
 
Starosta – pokud chceme znát výsledky, je zapotřebí požádat Středočeský kraj. Naším záměrem  
je vyhodnotit kompletně celý rok, o data jsme prozatím nežádali. 
 
p. M. L. I. – v minulém roce proběhla petice za kvalitní dopravu v Čelákovicích, která byla projednána na 
zasedání ZM, následně bylo veřejné projednání dopravy. Konstatoval, že v okolních městech probíhá hodně 
opatření ke zkvalitnění podmínek dopravy, ať už parkování, automobilismu či cyklodopravy, tak v našem 
městě toho příliš nového není vidět. V zápise z RM je schválena příkazní smlouva se společností SmartPlan, 
která by měla provést koncepci mobility (obnova cyklogenerelu). Kdy budou vidět výsledky příkazní smlouvy 
a zda je součástí i měření intenzity dopravy a případně zlepšení podmínek pro užití cyklistiky? Konstatoval, 
že cyklověž v Čelákovicích není tak využívána jako cyklověž v Lysé n. L. a že všechna okolní města jsou 
v Asociaci cykloměst a v Lysé n. L. mají cyklokoordinátorku. 
 
Ing. Studnička, PhD. – pro zlepšení dopravy bylo v posledních třech letech na území města vybudováno  
v ulici Na Švihově parkoviště pro 48 osobních automobilů, byla vybudována cyklověž pro 118 jízdních kol  
a byly vybudovány čtyři zálivy nových autobusových zastávek. Zbývajících 12 cyklověží v republice je ve 
vlastnictví obcí, naše cyklověž je ve vlastnictví SŽDC a město jí má ve výpůjčce a zabezpečuje dohled nad 
jejím provozem.  
Společnost SmartPlan je jedna ze společností, která nabídla spolupráci v rámci dotačního poradenství. 
Město dlouhodobě spolupracuje minimálně s pěti společnostmi, které dotační poradenství pro město dělaly. 
V rámci otevřené výzvy „Možnost zpracování koncepce mobility města Čelákovice“ byla žádost o dotaci 
řádně zpracována a podána. Výzva končí na konci června a následně bude žádost posuzována. Věříme, že 
žádost projde a následně se bude moci zahájit zpracování koncepce. Koncepce mobility je zpracována na 
období 18 měsíců, aby se zahrnula všechna roční období a zohlednily se všechny lokality. Koncepce se 
soustřeďuje na tři témata – individuální a hromadná automobilová doprava, cyklodoprava a doprava v klidu. 
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Pokud dotace vyjde, tak v průběhu roku 2020 bude probíhat sčítání dopravy, které bude podkladem pro další 
rozhodování ve věci řešení dopravní zátěže města Čelákovice. 
 
Ing. Bajer – výsledky měření kvality ovzduší v Čelákovicích jsou zveřejněny každý měsíc na stránkách 
Středočeského kraje. 
 
p. J. – informoval, že v pondělí 17. 6. 2019 zaslal na starostu, městský úřad a TS Čelákovice e-mail, kterým 
reagoval na přívalové deště v sobotu 15. 6. 2019. Viz citace: „Prosím o prověření, zdali by ve vrchní části 
ulice Ve Skále, mezi chodníky na ul. Sedláčkova, šel osadit ještě jeden podélný odtokový žlab, podobně jak 
tomu je dole. Tento víkend, v krátké době již podruhé, byly naše nemovitosti totiž zaplaveny přívalovým 
deštěm, a toto navržené opatření by mohlo určitě pomoci. Již jsme o tomto problému kdysi hovořili i s panem 
T. z TS a následně se zde osadil spodní žlab. Je to dlouhodobý problém této lokality, kdy při každém větším 
dešti jde všechna voda z ul. Sedláčkova do naší ulice, kde vzhledem k současnému povrchu se do 
kanalizace dostává i kačírek a kamenivo. Dlouhodobým a velkým problémem je taktéž výškový rozdíl mezi 
komunikací a výškou podlah ve spodních domech, které jsou pod úrovní terénu. Tímto dochází při deštích, 
mimo jiné, k protečení zdiva některých nemovitostí. Komplexní rekonstrukce ulice Ve Skále není zřejmě 
v tuto chvíli vaší prioritou, nicméně tímto žádám alespoň o zajištění toho základního, co je zde třeba.“ 
Požádal o odpověď, neboť na tento e-mail neobdržel reakci. 
 
Starosta – město zpracovává, resp. projednává dokumentaci na stavebním úřadě na akci „Dešťová 
kanalizace – Kollárova ulice“. Součástí tohoto projektu je zároveň i práh, o kterém mluvíte. V současné době 
se řeší, zdali v příštím roce toto realizovat jako jedno dílo, nebo z celé dokumentace vyčlenit tento práh, což 
by znamenalo nesvedení do dešťové kanalizace, ale do splaškové kanalizace, s čímž nesouhlasí 1. SčV. 
Snažíme se situaci dovyřešit, zdali by to nebylo o osazení širší vpusti u rohového domu v ulici Ve Skále. 
Jakmile budu mít více informací, relevantně Vám ve lhůtě odpovím. 
 
p. J. – v jakém časovém výhledu by mohla být plánována rekonstrukce této lokality? 
 
Starosta – v tomto volebním období určitě ne. Byla schválena smlouva na kanalizaci v Záluží a halu BIOS. 
Začala se soutěžit Jiřina. Realizuje se dostavba ZŠ Kostelní. Bude se soutěžit kotelna K50 za 12 mil. Kč. Je 
to otázka peněz, ale prozatím nejsou dokončeny projekty. 
 
p. J. – konstatoval, že je to poslední lokalita v centru města, která je nezrekonstruovaná.  
 
Mgr. Bukač – požádal o informaci, zda se někdo přihlásil na rekonstrukci haly BIOS a zda byla získána 
dotace. 
 
Ing. Opa, Ph.D. – proběhlo výběrové řízení a byl vybrán zhotovitel na rekonstrukci haly BIOS. V tuto chvíli 
jsme v termínovém plánu. Tato akce nepůjde z žádných dotačních peněz. 
 
Ing. R. – upozornil zastupitele, že vývoj v dotacích je zásah do ústavních práv TJ Spartak Čelákovice. 
Citoval z dopisu Ministerstva spravedlnosti: „Odmítnutí poskytnutí z důvodu, že daná osoba vede s územně 
samosprávným celkem soudní spor, může být dle našeho názoru ve své podstatě sankcí za využití ústavně 
garantovaného práva na přístup k soudu. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že soudní řízení může být zahájeno 
i na návrh územně samosprávného celku a mohlo by pak docházet k zneužití takové podmínky ze strany 
územně samosprávního celku zahájení soudního sporu jako nástroj vyloučení určitých žadatelů. S ohledem 
na výše uvedené, máme za to, že územně samosprávný celek nemůže stanovit takovou podmínku 
poskytnutí dotace, která by představovala zásah do práva žadatele na přístup k soudu a tedy do práva na 
spravedlivý proces.“ Konstatoval, že nezná v celém kraji žádný sportovní celek, kterému by z tohoto důvodu 
nebyla přidělena dotace. 
 
p. F. – informoval, že probíhá petiční akce na odstranění azbestu v hale BIOS a požádal o informaci, zda 
bude z haly azbest odstraněn nebo se pokračuje v projektu, jak byl původně zadán. 
 
Ing. Opa, Ph.D. – pokračuje se v intencích toho, co bylo schváleno stavebním úřadem včetně podmínek, 
které stanovil stavební úřad, to znamená v intencích projektové dokumentace a způsobu opravy školní 
tělocvičny BIOS, tak jak bylo zamýšleno. Azbest zůstává uzavřený ve stěnách, zůstává zaizolovaný. Citoval 
stanovisko odboru hygieny práce Hygienické služby hl. m. Prahy: „Výskyt azbestu, jako součást 
nejrůznějších stavebních prvků, dosahuje obrovské šíře. Nebezpečí však nehrozí tam, kde je zabudován  
a nedochází k jeho narušování a nemůže tedy dojít ani k uvolňování jeho vláken. Odstraňování azbestových 
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materiálů ze životního prostředí může být prováděno průběžně tak, jak tyto materiály stárnou a stavby, kde 
se tyto materiály vyskytují, je nutné odstraňovat“. 
 
Ing. Studnička, PhD. – reagoval na Ing. R. a citoval stanovisko vrchního ministerského rady z Ministerstva 
financí Dr. Adély Heřmanové: „Podle právního názoru Ministerstva financí nelze podmínku, že dotaci nelze 
poskytnout žadateli, který je v soudním sporu s územně samosprávným spolkem, považovat za 
diskriminační. Stanovením takové podmínky nebrání územně samosprávný celek případným žadatelům 
uplatnit právo na spravedlivý proces. Proti oznámení o neposkytnutí dotace může neúspěšný žadatel podat 
žalobu ke správnímu soudu. Neposkytnutí dotace nelze považovat za sankci z důvodu, že je územní 
samosprávný celek v soudním sporu s žadatelem o dotaci, ať už na straně navrhovatele nebo na straně 
odpůrce. V této souvislosti upozorňujeme na to, že územní samosprávný celek může být s potenciálním 
žadatelem o dotaci i v jiném než soudním sporu a to ve sporu z veřejnoprávní smlouvy“. Ministerstvo financí 
nám v tomto odsouhlasilo ustanovení v Zásadách pro poskytování dotací a podle něho jsme přesně 
postupovali. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 26. 6. 2019 
 


