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USNESENÍ č. 8   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 23. 10. 2019 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Mgr. Miloš Bukač, 

Ing. Markéta Reisiegelová. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Ing. arch. Marek Tichý, 

Mgr. Marek Skalický, 
Pavel Jindřich. 

 
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. 
 
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. 
 
1.5 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 7. Kontrolní výbor na program dnešního zasedání ZM. 
 
1.6 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 
 
1.7 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 7 ze dne 18. 9. 2019. 
 
1.8 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2. 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. 
 
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. 
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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, do 
osobního vlastnictví za 2.000.000,00 Kč. 
 
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 m2, v katastrálním území Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu 10.635,00 Kč. 
 
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. 
 
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 m2 a st. p. č. 435 – zastavěná plocha 
o výměře 328 m2, vše v katastrálním území a obci Čelákovice, za celkovou cenu 2.382.490,00 Kč 
včetně DPH. 
 
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.  
 
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. 
 
 
 
6. ZM schvaluje 
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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. 
 
7.1 ZM bere na vědomí 
rezignaci pana Romana Štěrby na členství v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Čelákovice ke dni 
22. 10. 2019. 
 
7.2 ZM schvaluje 
způsob volby člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice formou aklamace. 
 
7.3 ZM zvolilo 
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice pana Jana Prokůpka. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 23. 10. 2019 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Ing. arch. Marek Tichý, 
 
Mgr. Marek Skalický, 
 
Pavel Jindřich. 
 



Příloha č. 1

OBSAH
změny c. 5

územního plánu sídelního útvaru

ČELÁKOVICE
zpracovaný podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(zkrácený postup pořizování změny územního plánu).

okres Praha-východ; kraj Středočeský

návrh ke schválení
říjen 2019

Předkládá pořizovatel:
Městský úřad Čelákovice

náměstí 5. května 1, 250 88 Čelákovice

Ing. Josef Pátek
starosta města
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Návrh obsahu zpracovali a ke schválení připravili za společnost PRISVICH, s.r.o.: 

Bc. Ladislav Vich, DiS., výkonný pořizovatel Ladislav
Bc. Lukáš Vich, asistent výkonného pořizovatele

Ladislav#! ■

PRÍ§V lUH
Spolupráce:

Ing. Petr Studnička, PhD., místostarosta I města Čelákovice

OBSAH ZADÁNÍ

1. Důvody k pořízení změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice a vymezení řešeného území..................3

2. Návrh obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice........................................................................... 3

3. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody
a krajiny k navrhovanému obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, ve kterém uvede, 
zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast................................................................................................................................................4

4. Stanovisko kraj ského úřadu jako příslušného úřadu podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí k provedení zjišťovacího řízení k navrhovanému obsahu změny 
č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, ve kterém uvede, zda má být návrh změny posuzován
z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle 
§ 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.............................................................. 5

5. Grafická příloha obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice.........................................................6

Obsah změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice (návrh ke schválení) - 2
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1. Důvody k pořízení změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice a vymezení
v v r-m r rřešeného území

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. Čeláko
vice, který je dle platného ÚPnSÚ Čelákovice veden jako VN - komerce, nerušící výroby 
a sklady. Pro výše uvedený pozemek se požaduje prověření změny funkčního využití úze
mí na plochu SP - území sloužící sportu. Záměrem města Čelákovice je zde výstavba spor
tovní haly.

Pořizovatelem změny č. 5 je Městský úřad Čelákovice, který zajistil v souladu s § 6 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., územní plánování a stavební řád (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) zákona splnění kvalifikačních požadavků 
pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona, právnickou osobou, spo
lečností 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.

Resene území změny č. 5 (dále jen „řesene 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.

2. Návrh obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice

Lokalita Z5-1
Stávající využití dle platného ÚPnSÚ:
VN - komerce, nerušící výroby a sklady
„Územípro průmysl, výrobní, obslužná a skladová sféra (VN, VP) je určeno pro umisťování 
staveb které mohou mit potencionálně rusivé účinky na životni prostředí. Výjimečné je pří
pustné zde povolovat služební a pohotovostní byty. “.

Požadované využití změnou č. 5:
SP - území sloužící sportu
„Sportovní plochy otevřené nebo kryté s potřebným zázemím, případně obytnými. Plochy pro 
sport a krátkodobou rekreaci (SP, SO) jsou určeny pro umisťování staveb pro sport, rekreaci 
s převahou zeleně. Výjimečně lze povolit služební a pohotovostní byty a ubytovací zařízení."^.

Sportovní hala by měla mít rozměry cca 62^44 m. K hale je plánováno parkoviště, venkovní 
sportoviště plánována nejsou. Výška haly bude cca 20 m.

ZMĚNA Č. 5 ÚPNSÚ ČELÁKOVICE - PŘEHLED LOKALITY ZMĚNY

Označeni

lokality

Dotčené pozemky 

parc. č.

v k. ú. Čelákovice

Rozloha

lokality

Funkční využití území Rozšíření 

zastavitelné 

plochy [ha]dle platného ÚPnSÚ navrhované změnou č. 5

Z5-1 část 3539/1 cca 1 ha VN - komerce, nerušící výroby 

a sklady

SP - území sloužící sportu —
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Situace vymezení změnové lokality z plochy VN na plochu SP (vyznačeno žlutě s SP v čer
veném kroužku)

Situace rozsahu změnové lokality na podkladě mapy katastru nemovitostí

3. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny č. 5
r r

ÚPnSÚ Čelákovice, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit 
významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast

Lokalita Z5-1, jejíž řešení je obsahem změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, nezasahuje do 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.

K návrhu obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice vydal stanovisko Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. 123143/2019/KUSK ze dne

Obsah změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice (návrh ke schválení) - 4
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27. září 2019, orgán ochrany přírody příslušný dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/ /1992 Sb.“), sděluje, 
že v souladu s § 45i odst. 1 citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého 
návrhu samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany 
nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými 
vládními nařízeními ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší 
evropsky významná lokalita (EVL) CZ0214007 Káraný - Hrbáčkovy tůně, kde jsou 
předmětem ochrany populace čolka velkého (Triturus cristatus), roháče obecného (Lucanus 
cervus) a různé typy evropských stanovišť, se nachází cca 2,6 km od zájmového území. 
Vzhledem k charakteru změny, kdy záměrem změna č. 5 je změna funkčního využití území ze 
VN - komerce, nerušící výroby a sklady na SP - území sloužící sportu, a umístění záměru, 
nelze důvodně očekávat ovlivnění této ani žádné jiné lokality soustavy Natura 2000 v gesci 
Krajského úřadu Středočeského kraje.

4. Stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu podle zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí k provedení zjišťovacího řízení

r r

k navrhovanému obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, ve kterém 
uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní 
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí

Požadavky na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se 
nestanovují. Změnou č. 5 se nepředpokládá negativní vliv na udržitelný rozvoj území.

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje, pří
slušný podle § 20 písm. b) a § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži
votní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na život
ní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), ve stanovisku 
čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. září 2019 k návrhu obsahu změny č. 5 sděluje, že na 
základě § 10i odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. a kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona č. 
100/2001 Sb. k předloženému návrhu zadání změny nepožaduje zpracovat vyhodnocení vli
vů změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA).

Změnou č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice se významně nezmění základní koncepce rozvoje 
města. Jedná se o úpravu textové i grafické části ÚPnSÚ Čelákovice, změnou nebudou vyme
zovány nové zastavitelné plochy. Lokalita Z5-1 není plochou, u které by změna funkčního 
využití významně ovlivnila životní prostředí a veřejné zdraví v řešeném území. Výměra uve
dené plochy je cca 1 ha. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na území 
Natura 2000 (viz předchozí kapitola). Návrh obsahu změny č. 5 je řešen invariantně. Přísluš
ný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na životní prostředí a veřejné 
zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, dobu 
trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost a zranitel
nost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit podle zákona č. 100/ 
/2001 Sb. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné jako 
významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou vý
znamná. V podkladech pro pořízení změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice nebyly identifikovány 
významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. 
Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace řešeného území, nebudou překročena normy kva
lity životního prostředí.

V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné 
problémy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy 
koncepce na udržitelný rozvoj území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8
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Příloha č. 1

zákona, č. 100/2001 Sb., která mohou být navrhovaným obsahem změny dotčena, příslušný 
úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí. Ostatní kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou 
vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny relevantní.

5. Grafická příloha obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice

Příloha č. 1: Vymezení lokality změny Z5-1 na podkladě (pracovního) koordinačního vý
kresu ÚPnSÚ Čelákovice po změně č. 1, 2 a 3, bez měřítka
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Příloha č. 2

Krajský úřad Středočeského kraje
ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU

Praha; 27. 9. 2019
Číslo jednací: 123143/2019/KUSK
Spisová značka: SZ_123143/2019/KUSK 
Vyřizuje; Ing. Eliška Frýdecká/1. 773
Značka: OŽP/EF

Městský úřad Čelákovice 
náměstí 5. května 1/11 
250 88 Čelákovice

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně 
a místně příslušný správní orgán, uplatňuje podle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e), 
v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tato

STANOVISKA
k navrhovanému obsahu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru

v

Čelákovice

Změna je pořizována ve zkráceném postupu.

Dne 13. 9. 2019 obdržel Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor životního prostředí 
a zemědělství, od Městského úřadu Čelákovice, žádost o výše uvedená stanoviska 
ke zkrácenému postupu pořizování změny územního plánu sídelního útvaru.

Navrhovaný obsah změnv územního plánu sídelního útvaru:

Změna funkčního využití území části pozemku pare. č. 3539/1 v k. ú. Čelákovice, který je 
dle platného ÚPnSU Čelákovice veden jako VN - komerce, nerušící výroby a sklady. 
Pro pozemek se požaduje prověření změny funkčního využití území na plochu SP - území 
sloužící sportu. Záměrem města Čelákovice je výstavba sportovní haly.

Krajský úřad Středočeského kraje. Odbor životního prostředí a zemědělství, sděluje následující:

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle § 45í zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ing. K. Puršová, 1. 654)

Krajský úřad Stfedočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany 
přírody příslušný dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen zákon), sděluje, že k předložené „Změny územního plánu ě. 5

Zborovskáll 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 773 fax: 257 280 203 ůydecka@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz

mailto:ydecka@kr-s.cz
http://www.kr-stredocesky.cz


XJPnSU Celákovice“ z hlediska nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 
stability, zvláště chráněných území v kategorii přírodní rezervace a přírodní památka, zvláště 
chráněných druhů živočichů a rostlin v gesci Krajského úřadu Středočeského kraje nemá 
připomínek.
Jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona, sdělujeme, 
že v souladu s ust. § 45 i odst. 1 citovaného zákona, lze vyloučit významný vliv předloženého 
návrhu samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními 
nařízeními ve správním obvodu Krajského úřadu Středočeského kraje. Nejbližší evropsky 
významná lokalita (EVL) CZ0214007 Káraný - Hrbáčkovy tůně, kde jsou předmětem ochrany 
populace čolka velkého (Triturus cristatus), roháče obecného (Lucaniis cervus) a různé typy 
evropských stanovišť, se nachází cca 2,6 km od zájmového území. Vzhledem k charakteru 
změny, kdy záměrem změna ě. 5 je změna funkčního vjoižití území ze VN - komerce, nerušící 
výroby a sklady na SP - území sloužící sportu, a umístění záměru, nelze důvodně očekávat 
ovlivnění této ani žádné jiné lokality soustavy Natura 2000 v gesci Krajského úřadu 
Středočeského kraje.
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Stanovisko příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí podle § lOi zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
(Ing. E. Frýdecká, 1. 773)

Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. d) 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zákon) na základě ust. § lOi odst. 2 zákona, kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona 
a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA).

Odůvodnění: Předmětem navrhovaného obsahu změny územního plánu sídelního útvaru je 
změna funkčního využití z aktuálního funkčního využití území VN - komerce, nerušící výroby 
a sklady na funkční využití území SP - území sloužící sportu.

Změnou územního plánu sídelního útvaru se významně nezmění základní koncepce rozvoje 
obce. Jedná se o úpravu textové i grafické části územního plánu, změnou nebudou vymezovány 
nové zastavitelné plochy. Nejedná se o plochu, u které by změna funkčního V5mžití významně 
ovlivnila životní prostředí a veřejné zdraví v řešeném území. Výměra uvedené plochy je cca 
1 ha. Příslušný orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv na území Natura 2000 
(viz výše). Návrh obsahu změny územního plánu sídelního útvaru je řešen invariantně. 
Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny koncepce na životní prostředí 
a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohledem na pravděpodobnost, 
dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou povahu vlivů, důležitost 
a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto vlivy posoudit 
podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly identifikovány žádné 
jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení koncepce nejsou 
významná. V podkladech pro pořízení změny nebyly identifikovány významné střety 
se zvláštními přírodními charakteristikami území nebo kulturním dědictvím. Rozsah koncepce 
odpovídá míře urbanizace řešeného území, nebudou překročena normy kvality životního 
prostředí. Přeshraniční povahu vlivů provedení změny koncepce lze vyloučit.
V navrhovaném území nebyly shledány významné střety zájmů nebo závažné problémy 
v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce 
na udržitelný rozvoj území. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která 
mohou být navrhovaným obsahem změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu



koncepce není nutné posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Ostatní kritéria uvedená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu 
navrhovaného obsahu změny relevantní.
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Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí 

a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů 

na životní prostředí
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