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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
23. 10. 2019 od 18.00 hodin 

 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
P. L. I. – na radě města byla schválena smlouva se společností, která by měla zajišťovat nové funkce 
informačního systému. Požádal o vysvětlení, co to má být a co by mělo být přínosem. 
 
P. Chramosta – jedná se o výměnu nové generace kompletního ekonomického softwaru s vazbami na 
spisovou službu, tak aby to splňovalo všechny požadavky e-governmentu. Je v tom zahrnuto i hardwarové 
řešení – datové centrum, elektronická úřední deska. 
 
P. L. I. – požádal o upřesnění, zda se jedná o nový informační systém s novými funkcemi nebo upgrade 
stávajícího systému. 
 
P. Chramosta – je to nový systém s novými funkcemi, který nahrazuje stávající informační systém, který je 
technologicky zastaralý a bude provázaný se stávajícím systémem. Ze stávajícího systému zůstává jako 
základ spisová služba, ekonomický systém bude úplně nový, proto jsou součástí i vazby na technologické 
centrum.  
 
P. L. I. – v případě, že se jedná o nový systém, mělo být výběrové řízení? 
 
P. Chramosta – výběrové řízení bylo, vše bylo řádně zveřejněno na věstníku veřejných zakázek i na profilu 
zadavatele. 
 
Starosta – doplnil, že s ohledem na dotaci, to bez výběrového řízení dělat nejde. 
 
P. L. I. – jak to vypadá s územním rozhodnutím na obchvat a v jaké je to fázi? 
 
Starosta – příští týden bude schůzka s projektantem kvůli upgradu některých výkresů. Pokud vše dopadne 
dobře, budeme mít prodloužení územního rozhodnutí v průběhu 1. čtvrtletí příštího roku. 
 
Pí V. – požádala, aby Městská policie cíleně hlídala dodržování vyhlášky E 4/2011, kterou se stanovují 
pravidla pro pohyb psů v Čelákovicích a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů, tak aby byly u psů 
používány náhubky a byl zajištěn klid mezi občany a jejich bezpečí. Nabídla k využití spoustu odkazů, jak 
správně používat náhubky, tak aby nebyli omezeni všichni psi. 
  
Starosta – citoval, že součástí vyhlášky jsou stanovena pravidla pro pohyb psů: „Na veřejných 
prostranstvích, která nejsou touto vyhláškou vymezena pro volné pobíhání psů je možný pohyb psů pouze 
na vodítku, popřípadě i s náhubkem (pokud lze předpokládat potenciální nebezpečí ohrožení vzhledem 
k rase nebo povaze psa).“ Městská policie bude samozřejmě podle této vyhlášky postupovat a bude toto 
více kontrolovat. 
 
Pí V. – požádala, zda by do vyhlášky mohlo být zaneseno, že pokud pes někoho napadl, musí být zajištěn. 
Ráda by uvítala zanést do vyhlášky povinnost používat náhubek u psů na tržišti a na hodně navštěvovaných 
místech s omezením u trpasličích ras, psů zdravotnických, služebních a slepeckých.  
 
Starosta – požádal pí V. o zaslání podkladů k této problematice. 
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Pí V. – jaký je dlouhodobější cíl protidrogové politiky v Čelákovicích a zda stále probíhá projekt s manželi K.? 
 
Starosta – byl realizován projekt Prevence rizikového chování mládeže, který pokračuje dál. Každá základní 
škola si tento projekt řídí sama, s tím že na to dostává finanční prostředky. Mnohem více spolupracuje  
i Městská policie s tzv. TOXI týmem Policie ČR. Město může být aktivní v oblasti prevence rizikového 
chování mládeže, tj. školy a školky, kde samozřejmě působí. Dále je represe, a ta je v rukou Policie ČR, 
protože Městská policie nemá v této oblasti právo zasahovat a tyto osoby omezovat na osobní svobodě, 
pokud se nedopouští protiprávního jednání.  
 
Pí V. – požádala, zda by na základě platné vyhlášky o požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích a v rámci bezpečnosti, mohla Městská policie vykázat skupinky osoby požívající alkohol 
z parku a z prostor před Poštou a lékárnou BENU. Jelikož z důvodu vzrostlých stromů není umístěn 
kamerový systém v parku, požádala, zda by mohla být zajištěna větší bezpečnost v této oblasti, např. lepším 
osvětlením, tak aby se obyvatelé cítili lépe a bezpečně. 
 
Mgr. Bukač – požádal o upřesnění rozměrů plánované sportovní haly, neboť v podkladových materiálech je 
uveden rozměr cca 60 x 42 m a výška 20 m. 
 
Starosta – toto jsou maximální limity, které jsou dány územním plánem. Hala nepotřebuje mít výšku 20 m. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 23. 10. 2019 
 


