
Zastupitelstvo města č. 8/2019 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 8  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 23. 10. 2019 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    19 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Jiří Hanzl, PhDr. Zdeňka Tichá 
 

 
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.00 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 19 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Ing. Markétu Reisiegelovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Miloše Bukače a Ing. Markétu Reisiegelovou. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. Reisiegelová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Mgr. Marek Skalický, p. Jiří Hanzl. 
Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvených PhDr. Zdeňky Tiché a p. Jiřího Hanzla navrhl starosta  
Ing. arch. Marka Tichého a p. Pavla Jindřicha. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. arch. Marek Tichý, Mgr. Marek Skalický, p. Pavel 
Jindřich. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý, Mgr. Skalický, p. Jindřich – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti 
 2.1 Rozpočet 2019 – změna č. 12  
3. Majetkové záležitosti 
 3.1 Prodej bytů v Milovicích 
 3.2 Prodej pozemku p. č. 40/56, k. ú. Záluží 
4. Dotace TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
5. Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
6. Obecně závazná vyhláška o regulaci pyrotechniky 
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Starosta – požádal o zařazení bodu č. 3.3 Nabídka využití předkupního práva k budově garáže 
na st. p. č. 4082, V Prokopě, k. ú. Čelákovice, bodu č. 3.4 Odkup nemovitostí č. p. 553 na st. p. č. 434  
a č. p. 554 na st. p. č. 435, k. ú. Čelákovice od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  
a bodu č. 7 Kontrolní výbor na program dnešního zasedání ZM.  
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 3.3 Nabídka využití předkupního práva k budově garáže 
na st. p. č. 4082, V Prokopě, k. ú. Čelákovice na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zařazení bodu č. 3.4 Odkup nemovitostí č. p. 553 na st. p. č. 434 a č. p. 554 na  
st. p. č. 435, k. ú. Čelákovice od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na program 
dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zařazení bodu č. 7 Kontrolní výbor na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 7 ze dne 
18. 9. 2019. 
 
Návrh usnesení: 
1.7 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 7 ze dne 18. 9. 2019. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.8 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Rozpočet 2019 – rozpočtové opatření – změna č. 12 
Příjmy rozpočtu 
Poplatek za užívání veřejného prostranství (1343) – hodnota pol. se navyšuje na 330 tis. Kč. 
Poplatek z ubytovací kapacity (1345) - hodnota pol. se navyšuje na 85 tis. Kč. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se navyšuje na 129 tis. Kč – jedná se o 
příspěvky na přípojky v Záluží. 
Ostatní záležitosti kultury (3399) – hodnota par. se navyšuje o 47,5305 tis. Kč – vratky dotací z rozpočtu 
města. 
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Komunální služby (3639) – navýšení par. o 16 tis. Kč – pojistné plnění za zaplavenou strojovnu vodních 
prvků na náměstí. 
Požární ochrana (5512) – hodnota par. se snižuje o 2.000 tis. Kč na 0 Kč – v tomto roce nebude 
realizován prodej cisterny SDH. 
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (4111) – navýšení hodnoty 
pol. – přijatých dotací o 33,075 tis. Kč na sčítání lidu, domů a bytů. 
Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se snižuje o 5.958,4314 tis. 
Kč, dotace na rekonstrukci domu č. p. 1645 – 48 bude vyplacena až v roce 2020. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se snižuje o 1.500 tis. Kč. Plánovaná investice se v tomto roce nerealizuje.   
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se snižuje o 7.000 tis. Kč – jedná se o částku, 
která bude fakturována v roce 2020. 
Základní školy (3113) – snížení par. o 3.492 tis. Kč, tato částka zahrnuje navýšení výdajů na opravy  
ZŠ J. A. Komenského o 250 tis. Kč, aby bylo možné opravit střechu školy v celkové hodnotě 371 tis. Kč, 
navýšení příspěvku ZŠ J. A. Komenského o 258 tis. Kč, na vyčištění okapů a svodů ve výši 50 tis. Kč a 
současně snížení výdajů na rekonstrukci haly Bios o 4.000 tis. Kč, tyto výdaje budou vynaloženy v roce 
2020.   
Sportovní zařízení (3412) – navýšení par. o 75,5 tis. Kč formou navýšení příspěvku Čelákovické 
sportovní na akci Festival sportu.  
Veřejné osvětlení (3631) – hodnota par. se nemění, pouze se převádí 38 tis. Kč z provozních výdajů do 
výdajů kapitálových.  
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – navýšení par. o 3.954,35209 tis. Kč – z toho je 2.954,35209 
navýšení příspěvku TS Čelákovice na pokrytí ztráty z předchozích let dle usnesení RM č. 12/2019/3.3.2 
z 11. 6. 2019 a 1.000 tis. Kč je rovněž určen pro TS Čelákovice jako příděl do fondu investic na budoucí 
nákup zametacího stroje. 
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311) – navýšení par. o 500 tis. Kč na navýšení mezd městské policie, 
protože přibylo 5 strážníků během roku.  
Požární ochrana (5512) – snížení hodnoty par o 3.000 tis. Kč, nákup CAS s podporou dotace se bude 
realizovat v roce 2020.  
Činnost místní správy (6171) – navýšení par. o 193 tis. Kč, z toho je 17 tis. Kč určeno na výdaje spojené 
s pořízením nového ekonomického software a 176 tis. Kč je na pamětní desky k výročí 17. listopadu.   
Pojištění funkčně nespecifikované (6320) – navýšení par. o 7 tis. Kč – zvýšení pojistné částky vyvolané 
pojištěním cyklověže. 
Ostatní finanční operace (6399) – navýšení par. o 2.000 tis. Kč – navýšení odvodů DPH. 
Ostatní činnosti (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 885,15563 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
Návrh usnesení: 
2.1 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – 
změnu rozpočtu města Čelákovic 2019 č. 12 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1   
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 

3.1 Prodej bytů v Milovicích 

Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu při prodeji jednotek 
ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606  
a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu jenom Pravidla). 
V souladu s ustanovením čl. V. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytové jednotky v domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích stávajícímu nájemci.  Záměr města Čelákovic na prodej předmětné 
bytové jednotky byl projednán a schválen Radou města a zveřejněn v souladu s ustanovením § 39 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
Dále v souladu s ustanovením čl. V. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytové jednotky 
v domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích třetí osobě. Záměr města Čelákovic na prodej předmětné 
bytové jednotky byl projednán a schválen Radou města a zveřejněn v souladu s ustanovením § 39  
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odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ve stanoveném 
termínu byla předložena 1 nabídka na odkup bytu: 
 

dům byt typ 
čitatel 
podílu 

jmenovatel 
podílu 

Cena dle 
znaleckého 
posudku v Kč 

Minimální kupní cena 
v Kč dle Pravidel Nabídka v Kč 

501 16 3 + 1 5970 250087 1 749 000  1 923 900 2 000 000 

 
 
Návrhy usnesení:  
3.1.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/20 v bytovém domě  
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území 
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných částech domu 
a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu paní M. J., trvale bytem  
130 00 Praha 3 Vinohrady, do osobního vlastnictví za 1.014.000,00 Kč. 
 
3.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/16 v bytovém domě  
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území 
Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech domu 
a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu M. S., trvale bytem 664 57 Měnín 36, do osobního 
vlastnictví za 2.000.000,00 Kč. 
 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 

3.2 Kupní smlouva SML/2019/290 – Prodej parcely p. č. 40/56, k.  ú. Záluží u Čelákovic 
Radou města č. 13/2019 pod bodem 2.1 byla dne 25. 6. 2019 projednána žádost paní S. F. na odkup 
části pozemku p. č. 40/7 z vlastnictví města, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic. Na podkladě usnesení 
č. 13/2019/2.1 byl zajištěn geometrický plán na oddělení požadované části (v GP č. 320-22/2019 
vypracovaným Ing. M. S. a potvrzeným Katastrálním pracovištěm Praha – východ pod PGP-2704/2019 
dne 9. 8. 2019 byla dotčená část označena jako p. č. 40/56 ostatní plocha o výměře  
3 m

2
) a znalecký posudek o ceně nemovité věci (ZP byl vypracován paní J. K. pod č. 91-1784.2019 dne 

23. 9. 2019). 
Záměr na prodej výše uvedeného pozemku p. č. 40/56 – ostatní plocha o výměře 3 m

2
, v k. ú. Záluží u 

Čelákovic za minimální cenu dle ZP + vynaložené náklady, byl zveřejněn na úřední desce od 30. 9. 2019 
do 21. 10. 2019. 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2019/290 (viz příloha č. 1) na odprodej 
pozemku p. č. 40/56 – ostatní plocha o výměře 3 m

2
, v k. ú. Záluží u Čelákovic, za minimální cenu 

10.635,00 Kč (vypracování GP ve výši 6.655,00 Kč + vypracování ZP 1.500,00 Kč + cena pozemku dle 
ZP 2.480,00 Kč). 
 

Návrh usnesení:  
3.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2019/290 mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a manželi F., Záluží, jako kupujícími pozemku p. č. 40/56 – ostatní plocha 
o výměře 3 m

2
, v katastrálním území Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 10.635,00 Kč. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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3.3 Nabídka využití předkupního práva k budově garáže, na st. p. č. 4082, V Prokopě, 
k. ú. Čelákovice 
Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 4082 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena stavba garáže, ve vlastnictví  
Ing. J. S. 
Ing. S. se rozhodl budovu garáže umístěné na st. p. č. 4082, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, prodat. 
Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je Ing. S. povinen 
předmět prodeje, budovu garáže na st. p. č. 4082, v k. ú. Čelákovice, lokalita V Prokopě, přednostně 
nabídnout vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice. 
Dne 21. 10. 2019 byla městu Čelákovice, ve smyslu § 2147 občanského zákoníku (v platném znění) 
doručena nabídka (včetně kopie smlouvy s koupěchtivým) na využití předkupního práva k budově garáže 
umístěné na st. p. č. 4082, v k. ú. Čelákovice za cenu 200.000,00 Kč.  
Radou města nebylo z důvodu termínu podání (21. 10. 2019) projednáno. 
 

Návrh usnesení:  
3.3 ZM rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 
a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy garáže umístěné na pozemku 
města st. p. č. 4082 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
za cenu 200.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

3.4 Odkup nemovitostí č. p. 553 na st. p. č. 434 a č. p. 554 na st. p. č. 435, k. ú. Čelákovice od 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
Vládou České republiky byl vydán souhlas s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo 
hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), a to mimo jiné, 
k nemovitostem v katastrálním území Čelákovice, jejich převod je řešen obchodním spisem 
S027039/2015-031 – jedná se o st. p. č. 434 a st. p. č. 435. 
SŽDC vypracovala pro výše uvedený případ návrh kupní smlouvy S27039/2015-031, odsouhlasený jejich 
právním oddělením. Oproti dodanému návrhu je navrženo:  
1) úprava v čl. VI – doporučeno uvést aktualizované usnesení, neboť uvedené usnesení (č. 25/2018/3.8 

ze dne 27. 06. 2018) se týkalo pouze souhlasu s kupní cenou,  
2) úprava čl. XIII – poslední odstavec (úprava spočívá v počtu stejnopisů – ze čtyř na pět) město 

požaduje dvě vyhotovení, 
3) návrh doplnit o číslo smlouvy města – SML/2019/294. 
K navržené kupní ceně ve výši 1.969.000,00 Kč je připočteno DPH ve výši 413.490,00 Kč. Celková cena 
za odkup nemovitostí činí 2.382.490,00 Kč. 
 
Ing. Studnička, PhD. – poděkoval doc. Dr. Ing. R. Štěrbovi, díky jehož pomoci se podařilo tento dům 
získat a připravit pro potřeby MDDM Čelákovice. 
Ing. arch. Tichý – jak byla stanovena cena? 
Starosta – cena byla stanovena znaleckým posudkem, který zajišťovala SŽDC. 
 
Návrh usnesení:  
3.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text návrhu Kupní smlouvy č. SML/2019/294 
mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako prodávající a městem Čelákovice, 
jako kupujícím nemovitostí st. p. č. 434 – zastavěná plocha o výměře 243 m

2
 a st. p. č. 435 – zastavěná 

plocha o výměře 328 m
2
, vše v katastrálním území a obci Čelákovice, za celkovou cenu 2.382.490,00 Kč 

včetně DPH. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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4. Žádost o výjimku z čl. 3.13 a 4.4 Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/6/2018 ze dne 27. 11. 2018  
Žádost o „individuální“ dotaci – TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 43750567, se sídlem  
Masarykova 585, 250 88 Čelákovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2019/262/DI-SPP11 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., podal dne 13. 9. 2019 pod čj.: MUC/10189/2019-OŠIK/225 opakovanou 
žádost o individuální dotaci na celoroční činnost ve výši 1.351.000,00 Kč. 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., požádal o dotaci na celoroční činnost již dne 9. 1. 2019 pod  
čj.: MUC/00316/2019-OŠIK/24, Zastupitelstvo města Čelákovic rozhodlo na svém zasedání dne  
13. 2. 2019 usnesením č. 3/2019/2.2 nevyhovět žádosti z důvodu porušení článku 3.13 Zásad pro 
poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018. 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., požádal Radu města Čelákovic o udělení výjimky z článku 3.13 – „Stejně tak 
nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud jsou vedeny soudní spory mezi poskytovatelem nebo jím zřízenými 
organizacemi a žadatelem“ a z článku 4.4 – „Žádost o individuální dotaci lze podat pouze jednou 
v průběhu kalendářního roku, pokud poskytovatel nestanoví jinak, nejpozději však do 31. 10. daného 
roku“, ze Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/6/2018. Rada města Čelákovic 
jednala o žádosti dne 1. 10. 2019. 
 

Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu a doporučil, aby projednání této žádosti o 
„individuální“ dotaci bylo odloženo, až uplyne lhůta šedesáti dnů, resp. další administrativní lhůty s tím 
spojené, tj. cca polovina listopadu, pro podání mimořádného opravného prostředku tzv. dovolání 
k Nejvyššímu soudu. 
Ing. arch. Tichý – navrhl nespojovat soudní spor s dotací a dotaci, která je pro čelákovické děti, 
odsouhlasit. 
P. Spilka – oznámil, že z důvodu střetu zájmů se zdrží při hlasování. 
Mgr. Chourová – oznámila, že z důvodu střetu zájmů se zdrží při hlasování. 
Ing. Opa, Ph.D. – navrhl protinávrh usnesení „ZM rozhodne o poskytnutí individuální dotace TJ Spartak 
Čelákovice po uplynutí lhůty k možnému podání dovolání u Nejvyššího soudu týkající se soudního sporu 
mezi TJ Spartak Čelákovice a městem Čelákovice.“ 
Na téma dále diskutovali p. L. I., Ing. Opa, Ph.D. a Ing. Studnička, PhD. 
 
Protinávrh usnesení: předloženo Ing. Miroslavem Opou, Ph.D. 
4. ZM rozhodne o poskytnutí individuální dotace TJ Spartak Čelákovice po uplynutí lhůty k možnému 
podání dovolání u Nejvyššího soudu týkající se soudního sporu mezi TJ Spartak Čelákovice a městem 
Čelákovice. 
Hlasování: pro 14, proti – Ing. arch. Tichý, Mgr. Bukač – 2, zdržel se – Ing. Bajer – 1  
Nehlasoval: p. Spilka, Mgr. Chourová – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Starosta – veřejně přislíbil, že jakmile obdrží od právního zástupce města informaci, že marně uplynula 
lhůta pro podání dovolání, neprodleně svolá zasedání ZM k tomuto bodu. 
 
 
5. Změna č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
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. 
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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. 
 

Ing. arch. Tichý – požádal o upřesnění, zda návrh na pořízení změny schválilo zastupitelstvo. 

Ing. Studnička, PhD. – vysvětlil, že tento krok není nutný, nyní se schvaluje změna zkráceným 

postupem. Podle stavebního zákona musí být stanovisko Krajského úřadu, které je k dispozici, takže 

může být schválena změna. Upřesnil, proč se jedná o změnu č. 5, neboť u současného Územního plánu 

sídelního útvaru Čelákovice jsou tři změny a změna č. 4, která se týkala kompostárny, nebyla 

dokončena, zastupitelstvo ji vzalo zpět. Výkonným pořizovatelem je společnost PRISVICH, s.r.o., která 

dělá i nový Územní plán. Tato změna je z vlastního podnětu, tudíž je financována z rozpočtu města. 

Stavba sportovní haly bude investicí města. 

Pí P. – požádala o vysvětlení, proč se dělá změna Územního plánu, když nový Územní plán bude hotový 

koncem roku 2019. V druhé polovině roku mělo být veřejné projednání a je to asi čtvrtý termín. Domnívá 

se, že nový Územní plán je v takovém stavu, že v roce 2019 nebude hotový a jelikož město chce 

postavit halu, tak proto je předložena změna zkráceným postupem.  

Ing. Studnička, PhD. – potvrdil domněnku pí P. 

Pí P. – informovala, že v pondělí podala novou, již třetí, žádost o změnu Územního plánu, ve které žádá 

o opravu formální chyby, která vznikla v roce 2004, když se schvalovala první změna Územního plánu a 

došlo k rozporu mezi grafickou a textovou částí Územního plánu v Dělnických domcích.  

Ing. arch. D. poskytl písemné vyjádření, že pochybil a že textová část je správná. Uvedla, že má 

potvrzeno Krajským úřadem, Ministerstvem pro místní rozvoj, učitelem práva na vysoké škole, že změnu 

je možné provést, pokud nebude učiněno standardním postupem, podle správního řádu. Podle nového 

stavebního zákona se i stará územně plánovací dokumentace bere jako opatření obecné povahy, a to 

lze upravovat a měnit podle § 70 správního řádu, což potvrzuje několik judikátů Nejvyššího správního 

soudu. Požádala, zda bude chyba ve stávajícím Územním plánu opravena a že textová část je správně. 

Ing. Studnička, PhD. – sdělil, že na tuto podanou žádost o změnu nemůže reagovat, neboť se s ní 

nestihl seznámit a ujistil pí P., že společně s pořizovatelem Územního plánu se s ní bude zabývat. 

Předkládaný návrh změny č. 5 Územního plánu je připravován čtyři měsíce. 

Pí P. – proč tato chyba není do této doby opravená? Je to ve stavu, že pokud bude zahájeno soudní 

řízení, tak je to dostatečný argument, ke zrušení části nebo celého Územního plánu. 

Ing. Studnička, PhD. – sdělil, že tento právní názor sdílí pí P. Zpracovatel ani výkonný pořizovatel tento 

názor nesdílí. 

Pí P. – vyjádřila přání, aby se tento nezákonný stav vyřešil, tak aby se např. mohly v Dělnických domcích 

upravit spoluvlastnické vztahy atd. Touto chybou jsou Dělnické domky drženy v pasti. 

Ing. Studnička, PhD. – problematika byla projednávána, byla uplatněna námitka ve veřejném projednání, 

všemu bylo vyhověno. Nyní je rozhodováno o změně jednoho funkčního využití území zkráceným 

postupem, kdy nejsou předpokládány varianty řešení. 

Pí P. – požádala o informaci, zda zkrácený postup s sebou nese nějaké finanční náklady. 

Ing. Studnička, PhD. – zkrácený postup je řízen § 55 stavebního zákona, je to z vlastního podnětu a 

náklady nese město Čelákovice. 

pí P. – jeden z častých argumentů, proč nebyla změna udělána, bylo, že by to stálo cca 300 tis. Kč a teď 

ty peníze budou vynakládány. Požádala, zda by tyto dvě změny nešly sloučit dohromady. 

Ing. Studnička, PhD. – nemůže to být za jedny peníze, nemůže to být jedna změna a město nemá 

k dispozici stanovisko Krajského úřadu. Je to zcela vyloučeno. 

Pí P. – může být o stanovisko Krajského úřadu požádáno a bude se město zabývat podanou žádostí o 

změnu, tak aby byl opraven nezákonný stav? 

Ing. Studnička, PhD. – určitě se tím budeme zabývat. Nyní je vyhodnocováno 247 připomínek a námitek 

k novému územnímu plánu, ke kterým bude veřejné projednání. Nové veřejné projednání se Dělnických 

domků týkat nebude, protože se budou vypořádávat jen připomínky a námitky, které byly na veřejném 

projednání při prvním podání. Nic dalšího není možné rozšiřovat. Dělnické domky jsou vyřešeny, je 

navržena funkční plocha bydlení. 

Pí P. – požádala o objasnění situace se záměry pronájmu pozemků. Na posledním zasedání ZM 

požádala o jiný úhel pohledu, lidský přístup, zda je teď ten nejvhodnější okamžik zvedat o více jak 600 % 
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pronájem za pozemky pod nemovitostmi, kde lidé žijí v podmínkách, které souvisí s chybou v územním 

plánu. Vyjádřila názor, že je to neetické a nemorální a že obyvatele Dělnických domků to zatíží 

v okamžiku, kdy si město prosadilo tlakovou variantu kanalizace a musí našetřit cca 80 tis. Kč. Pro 

mnoho rodin je to likvidační. 

Starosta – město pronajímá všechny pozemky, včetně pozemků pod zahrádkami, kde není kanalizace a 

vodovod, za 60,00 Kč za m
2 

a rok. Dělnické domky přišli na řadu až po čtyřech letech jako jedni 

z posledních.  

Pí P. – sdělila, že pokud bude opravena chyba ve stávajícím Územním plánu, lidé v Dělnických domcích 

rádi cenu uhradí. 

Ing. Studnička, PhD. – v radě města bylo diskutováno o vybavenosti pozemků, ale všechny pozemky 

bez ohledu na připojení na vodovod a kanalizaci, i ty které se nacházejí v záplavové oblasti, také platí  

60 Kč na m
2 
a rok. 

Mgr. Skalický – vysvětlil, že město zvolilo tlakovou kanalizaci, i přes vyšší náklady, na základě jasného 

požadavku od provozovatele vodovodu a kanalizace, který řekl, že gravitační kanalizace je v této lokalitě 

velice problematická a způsobovala by veliké problémy v budoucnosti. Město si to v žádném případě 

neprosadilo. 

Starosta – město uspořádalo schůzku, kde technický ředitel 1. SčV vysvětlil po technické stránce 

obyvatelům Dělnický domků řešení kanalizace a ti to akceptovali. 

Doporučil, aby na zveřejněné záměry reagovali, uvedli argumenty a následně vše bude projednáno. 

Záměr není uzavírání právního aktu, je to úmysl města. 

P. L. I. – kdo je vlastníkem pozemku, kterého se týká změna funkčního využití? 

Ing. Studnička, PhD. – jedná se o osm spoluvlastníků. Územní plán neřeší vlastnické poměry. 

P. L. I. – požádal o informaci, zda existuje nějaká formální dohoda, která by podložila, že tito vlastníci 

souhlasí s touto změnou, že prodají pozemek a že se tam bude stavět sportovní hala. Má město 

informaci, že jeden z vlastníků zemřel? Jaký vztah to má na nový Územní plán? 

Ing. Studnička, PhD. – s vlastníky je jednáno a není podepsaná smlouva. Ano, město má informaci  

o úmrtí. Probíhá dědické řízení, které by mělo být na začátku roku ukončeno. Vlastníci pozemku,  

o kterém jednáme, uplatnili připomínku, město podalo námitku, a navrhují využití této plochy v novém 

Územním plánu pro sport. Propíše se to do nového Územního plánu, a věřím, že zastupitelstvo 

rozhodne, že této připomínce vlastníků vyhovuje, kteří navrhují využití této plochy pro sport. Podalo to 

všech osm spoluvlastníků. 

 

Návrhy usnesení: 

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

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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6. Návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky E 4/2019 města Čelákovic, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání 
zábavní pyrotechniky 
Vzhledem k častým stížnostem na používání zábavní pyrotechniky ve městě a nemožnosti městské 
policie tuto činnost sankcionovat předkládám ZM města ke schválení návrh na schválení OZV, která by 
pomohla celou situaci vyřešit. Ministerstvo vnitra odbor dozoru a kontroly konstatuje, že vyhláška není 
v rozporu se zákonem.  
 
Mgr. Skalický – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení: 
6. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku E 4/2019 města Čelákovic,  
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje 
používání zábavní pyrotechniky. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se – Bc. Holzman – 1 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 
 
7. Kontrolní výbor 
Dne 16. 10. 2019 byla městu doručena rezignace člena KV pana Romana Štěrby. 17. 10. 2019 byl 
doručen souhlas s kandidaturou pana Jana Prokůpka. Oba jsou nominanti jednoho volebního subjektu. 
Zastupitelstvu je předložena volba nového člena kontrolního výboru.  
 
Návrh usnesení:  
7.1 ZM bere na vědomí rezignaci pana Romana Štěrby na člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Čelákovice ke dni 22. 10. 2019. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
7.2 ZM schvaluje způsob volby člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice formou 
aklamace. 
Hlasování: pro 15, proti – p. Kužílek, Bc. Holzman, Mgr. Skalický – 3, zdržel se – Ing. Studnička, PhD. – 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení:  
7.3 ZM zvolilo členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice pana Jana Prokůpka. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, p. Kužílek, Ing. arch. Tichý – 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 23. 10. 2019 v 20:06 hod. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 23. 10. 2019 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


