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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
P. L.- I. – vodojem je v havarijním stavu. V srpnu jsem se dotazoval, jak to vypadá s novým vodojemem. Bylo 
my sděleno, že se v tomto nic nepodniká, že je shromážděna dokumentace, kterou je potřeba se probrat a 
připravit plán jak postupovat dál. Mgr. Skalický slíbil, že do konce roku předloží plán radě města a já bych se 
rád zeptal, zda tak učinil a zda je plán na to, jakým způsobem bude město pokračovat v této záležitosti? 
Starosta – konstatoval, že vodojem v žádném havarijním stavu není. Na téma vodojemu je třeba směrovat 
dotaz přímo na Mgr. Skalického. My máme spolu příští týden v pondělí schůzku, kde budeme projednávat 
další postup, s kterým přijde. Takže aktuální informace budeme mít v pondělí. Bylo to i projednáváno na 
provozní poradě s 1. SČV, a. s. Zároveň se to řešilo společně s řešením pasportu vodovodu, který je hotový 
a odevzdaný. Nový vodojem je jedna z věcí, kterou je potřeba řešit, ale není to, v tuto chvíli, absolutní priorita 
co naše vodovodní síť nyní potřebuje. Nový vodojem, podle aktuálního pasportu, což je první dokument tohoto 
typu, který v Čelákovicích vznikl na téma pasportizace vodovodu, tak říká, že nový vodojem bude potřeba 
zejména s novým rozšířením zástavby a na stávající síť není bezpodmínečně třeba a že jeho stavba bude 
potřeba v horizontu až 10 let. 
 
P. L.-I. – Územní plánování – za posledních 5 let padlo několik termínů, kdy bude ÚP. Neustále se to 
prodlužuje. Jak to s ÚP skutečně vypadá? Bude to příští rok? Psali jste, že bude další veřejné projednávání, 
takže se to pravděpodobně opět posune. Je reálný rok 2021 spíše než rok 2020? Jaké jsou hlavní příčiny 
toho, že to tak dlouho trvá? 
Míst I – ve Zpravodaji města Čelákovice 12/2019 jsou všechny informace k ÚP podrobně popsány. Proces 
pořizování nového ÚP je od roku 2012, nelze ho však považovat za zahájení prací. V té době proběhla 
urbanistická soutěž o návrh a první smlouvy na pořízení ÚP byly schváleny v r. 2014. U měst naší velikosti 
průměrná doba pořizování ÚP je 4-6 let. Naše postavení je trochu jiné než u obcí s rozšířenou působností, 
protože nemáme žádné úředníky s odbornou kvalifikací na pořizování ÚP, takže máme výkonného 
pořizovatele, který pro MěU Čelákovice celý tento proces administruje, a tím je společnost PRISVICH, s. r. o. 
Termín dokončení ÚP, dle zákonných lhůt, lze předpokládat schvalování a vydání nového ÚP zastupitelstvem 
v roce 2020. Nové veřejné projednávání ÚP nás čeká zcela jistě s ohledem na počty připomínek a námitek, 
které byly podány. Nové veřejné projednávání se už týká pouze toho, co bylo podáno a co se nějakým 
způsobem musí vyhodnotit. Nelze do nekonečna podávat další nové návrhy a připomínky na úpravy ÚP. 
Vysvětlil, jak velké množství návrhů a připomínek bylo podáno a vše se musí pečlivě zpracovat a vyhodnotit. 
Je předpoklad, že zastupitelstvo v roce 2020 nový ÚP vydá. Jsou tam ale i další lhůty, kdy je možné napadení 
ÚP u soudu, ale to nedokážeme předjímat. 
 
Bc. P. – jaký je stav projektové dokumentace na kanalizaci a vodovod v kolonce? 
Starosta – PD byla řádně odevzdána na vodoprávní úřad do Brandýsa nad Labem a bylo řádně vydáno 
stavební povolení. 
Bc. . – kdy to stavební povolení bylo vydané? 
Starosta – je to asi týden, 14 dní. 
Bc. P. – bude nějaké výběrové řízení na zhotovitele, a zda se ještě budou dělat nějaké práce v tomto volebním 
období? Když tu byla agentura pro sociální začleňování, tak jsme se bavili o termínu jaro 2020. 
Starosta – jaro 2020 určitě ne. Rozpočet na rok 2020 je poměrně vyčerpán hlavními investičními akcemi 
(Záluží, Kamenka, Jiřina). Nejdříve v roce 2021. 
Bc. P. – tak lze aspoň zadat výběrové řízení na zhotovitele? 
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Starosta – to nejde. Protože když už se zadává soutěž, tak pak musíte uzavřít smlouvu o dílo. Žádná firma 
nepůjde do soutěže nyní, aby stavěla v roce 2021. Nevezmou na sebe riziko změny cen stavebních materiálů 
apod. A zároveň nemůžeme uzavřít smlouvu o dílo na výběrové řízení, které proběhlo před rokem. Vše musí 
být aktuální. 
Bc. P. – takže nyní je to z důvodu, že nejsou finanční prostředky? 
Starosta – ano. 
 
Bc. P. – podpora sociální práce v Čelákovicích – máme očekávat nějaké výrazné změny v podpoře sociální 
práce, když byla vytvořena třetí pozice místostarosty? 
Starosta – vznikl post třetího místostarosty – post Míst III Ing. Opy a vznikl pro to, že se očekávalo, že v tomto 
volebním období rozjedeme velké, náročné investice, na které je potřeba aby se věnoval jeden člověk 
samostatně spolu se starostou. Toto ohlídat je velká agenda. Žádný post místostarosty nevznikl kvůli sociálním 
tématům nebo zdravotnictví. 
O záležitosti sociálních věcí, sociální práce, se stará zejména Rodinné centrum Routa, o. s. S nimi jsme se 
sešli, víme, co je čeká, o co budou žádat. Od města budou mít maximální podporu, tak jako doposud. Příští 
rok by se měly rekonstruovat prostory Rodinné centrum Routa, o. s. podle projektu z dotačních prostředků. 
Nemyslím si, že by přímo město mělo toto dělat, je to právě na organizacích typu Rodinného centra Routa, o. 
s. apod. Hlavní gró města je v Pečovatelské službě, což je trochu jiný výkon soc. práce než co poskytuje 
Rodinné centrum Routa, o. s. 
Míst I – doplnil, že z hlediska města jsme obec s pověřeným obecným úřadem, tzn.: z hlediska rozsahu 
kompetencí jich máme daleko méně než obce s rozšířenou působností, kde např. musí být ze zákona oddělení 
sociálně právní ochrany dětí. Agenda je tam podstatně širší. My v oblasti sociálních věcí vykonáváme jen 
základní věci. Míst II má sociální věci v gesci, máme tu koordinátora aktivit pro seniory, dotační program na 
podporu sociálních služeb. To jsou nástroje, jejímž prostřednictvím město tuto agendu řeší a v úzké 
součinnosti ji řešíme i se školstvím. 
Bc. P. – rozumím tomu tedy dobře, že vše je v podobném stavu, jako v minulých letech a neočekává se nějaká 
výrazná změna? Podporuje se tu ten základ, jako doposud: Pečovatelská služba, odbor pro občanské 
záležitosti? 
Starosta – všechno to není. Nemůžeme zapomenout, že PS a OOZ jsou záležitosti města a pak tu máme 
organizace, které jsou na město navázané. Ať už je to Respondeo, z. s. (občanská poradna), která od města 
získává část svého financování a která zde poskytuje služby občanům. Je to Rodinné centrum Routa, o. s., 
Semiramis, z. ú., a další organizace, které žádají o peníze, které v rámci rozpočtu přerozdělujeme. V rámci 
našeho odboru pro občanské záležitosti jsme opatrovníky osob, které jsou městu svěřené – vedeme jim 
veškerou agendu, účty atd. Byli nám svěřeny na základě rozsudku příslušného soudu a to je v podstatě naše 
agenda. To ostatní je agenda obce s rozšířenou působností. 
 
Bc. P. – ohlídá město, aby stavební povolení na vodovod a kanalizaci v kolonce nepropadlo? 
Starosta – samozřejmě. 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 11. 12. 2019 
 


