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       V Čelákovicích dne 11. 2. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD.,  

místostarosta I 

 
……………………………………………… 

Ing. Jaroslava Koukalová, referentka 
odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 11/2020 DNE 26. 2. 2020 
 
 
DOPLNĚNÍ OBSAHU ZMĚNY Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNIHO ÚTVARU 
ČELÁKOVICE O LOKALITY Z5-2 - DĚLNICKÉ DOMKY 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na zasedání Zastupitelstva města č. 8/2019 dne 23. 10. 2019 bylo schváleno 
pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z vlastního podnětu 
a obsah této změny.  
 
Důvodem pro pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále 
také jen ÚPnSÚ Čelákovice) byl požadavek na změnu funkčního využití části 
pozemku parc. č. 3539/1 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, který je podle platného 
ÚPnSÚ Čelákovice veden jako VN – komerce, nerušící výroby a sklady. Pro výše 
uvedený pozemek bylo požadováno prověření změny funkčního využití území na 
plochu SP – území sloužící sportu. Záměrem města Čelákovic je zde výstavba 
sportovní haly. 
 
Výše uvedená změna bude využita k odstranění rozporu ve funkčním využití území 
tzv. „Dělnických domků“, který vznikl v lokalitě č. 18 změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, 
schválené dne 15. 12. 2004. Funkční využití území lokality č. 18 bylo textovou částí 
změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice změněno na funkční plochu OV – obytné území, ale v 
hlavním výkresu grafické části změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice nebyla změna 
funkčního využití území lokality č. 18 „Dělnických domků“ provedena, a proto po 
schválení změny č. 1 zůstala ve funkčním využití území VP – výroba a služby – 
průmyslová výroba. Tím došlo k vnitřnímu rozporu v ÚPnSÚ Čelákovice, který může 
být napraven pouze zase změnou. 
 
Požadované využití změnou č. 5: OV – obytné území – všeobecně obytné (tzn.  

Zastupitelstvo města 
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„Obytná území s možností umístění v objektech pro bydlení i omezené prostory pro 
komerční využití, služby nebo občanskou vybavenost. Všeobecně obytné území (OV) 
pro nízkopodlažní bydlení maloměstského a venkovského typu je určena převážně 
pro bydlení. Umisťují se zde stavby bytových objektů do dvou až tří podlaží, stavby 
pro obchod, veřejné stravování a služby, drobné stavby pro kulturu, zdravotnictví a 
sociální péči a stavby pro sport. Výjimečně přípustné jsou stavby pro dočasné  
ubytování, stavby pro správu, stavby pro drobnou výrobu, zahradnictví a stavby pro 
chov drobného zvířectva.“). 
 
Jedná se o pozemky parc. č. 1786, 1788, 1789, st. 1778, st. 1779, st. 1780, st. 1781, 
st. 1782, st. 1783, st. 1784, st. 1785, k. ú. Čelákovice, tzv. „Dělnických domků“, 
celkem cca 0,7 ha. 
 
Situace rozsahu změnové lokality Z5-2 na podkladě mapy katastru nemovitostí 

 
 
Pořízení a zhotovení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru bylo zadáno 
společnosti PRISVICH, s.r.o., Davle, se kterou byla uzavřena Smlouva o dílo za 
celkovou cenu 210 000,- Kč bez DPH (254 100,- Kč včetně DPH). Doplněním 
obsahu změny bude cena navýšena o 40 000,- Kč bez DPH (48 400,- Kč včetně 
DPH). 
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Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení doplnění obsahu změny č. 5 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, který byl schválen usnesením č. 
8/2019/5.2 Zastupitelstva města Čelákovic ze dne 23. 10. 2019. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 11/2020/5.1, 5.2 a 5.3.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V rozpočtu jsou finance vyhrazeny. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM č. 14/2004, ze dne 15. 12. 2004 Schválení změny č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru města Čelákovice, Vyhlášení závazné části  změny č. 1 územního 
plánu sídelního útvaru města Čelákovice 
 
Usnesení ZM č. 8/2019 ze dne 23. 10. 2019 – 5.1 Schválení pořízení změny č. 5 
Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice, 5.2 Schválení obsahu této změny, 5.3 
Pověření Ing. Petra Studničky spoluprací s pořizovatelem změny a 5.4. 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.1  
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
doplnění obsahu změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
(ÚPnSÚ), který byl schválen usnesením č. 8/2019/5.2 Zastupitelstva města 
Čelákovic ze dne 23. 10. 2019 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“), o lokalitu Z5-2 – 
Dělnické domky, za účelem odstranění chyby v ÚPnSÚ Čelákovice způsobenou 
změnou č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice schválenou 15. 12. 2004, jak je uvedeno 
v příloze tohoto usnesení. 
 
5.2  
Zastupitelstvo města ukládá starostovi zveřejnit úplné znění Obsahu změny č. 
5 ÚPnSÚ Čelákovice rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu 
s § 165 odst. 3 stavebního zákona. 
 
5.3  
Zastupitelstvo města ukládá starostovi předat úplné znění Obsahu změny č. 5 
ÚPnSÚ Čelákovice zhotoviteli návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, 
společnosti PRISVICH, s.r.o. 
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PŘÍLOHY 
 
Příloha 1 Obsah změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice z 10/2019 doplněný o lokalitu Z5-2 
 
 
 
 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
 tajemník městského úřadu 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 

 


