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Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
Pí P. – požádala o informaci ohledně zasíťování kolonky. Na Fóru proběhla poměrně nová informace ohledně 
projektu na přípojky.  V jakém je to stavu a co se děje? 
 
Starosta – chceme nabídnou občanům stejný princip jako byl u občanů v Záluží. Projektant, který zajišťoval 
projektovou dokumentaci pro stavební povolení na kanalizační a vodovodní řady v Záluží, tak připravuje 
vzorovou nabídku jak na přípojky kanalizační, tak vodovodní. Nabídku ocení a ta půjde to do rady města hned 
po jarních prázdninách. Rada města by stanovila stejný princip jako u Záluží, tzn. nějaký příspěvek občana na 
vytvoření projektu přípojek. Občany svoláme nebo pošleme dopis a připravily by se smlouvy o přípravě 
projektu přípojek. S tím, že občan má na výběr, buď si přípojku vyprojektuje a projedná na stavebním úřadě 
sám nebo zaplatí příspěvek, jehož výše zatím není známá, a město se o to postará (projekt přípojky, 
projednání územního souhlasu na stavebním úřadě, příprava projektové dokumentace pro provádění stavby 
s výkazem výměr). Jakmile toto bude hotovo, tak se nechají přípojky nacenit a stanovila by se výše příspěvku 
jako je tomu v Záluží. Následně by se uzavřela smlouva o vybudování přípojky a složení příspěvku. Opět by 
měl občan na výběr, buď si podle projektu přípojku vybuduje sám anebo by jí budoval s městem s tím, že by 
městu uhradil příspěvek na vybudování této přípojky. 
 
Pí P. – to znamená, že by se přípojky mohly budovat současně s hlavními řady? 
 
Starosta – ano, to by bylo nejideálnější. 
 
Pí P. – kolik lidí musí vyjádřit vůli s tím, že se připojí? 
 
Starosta – záležitost prozatím není projednána a je to můj osobní názor. V Záluží se pohybujeme na cca  
98 %, kde přípojky děláme. Přípojku si nikdo nebuduje sám, výjimkou jsou pouze prázdné parcely, kde přípojky 
nechtějí udělat. S ohledem na efektivnost investice, protože řady by měly stát 7 – 8 mil. Kč, tak by mělo být 
zapojeno cca 90 % obyvatel. 
 
Pí P. – situace je v této lokalitě specifická, u krajních dvou domů nemůžeme počítat s tím, že se připojí. 
 
Starosta – pro ty může být výhodnější, že zaplatí městu příspěvek, tzn. že město na tyto přípojky přispívá. To 
je ten motivační prvek, příspěvek města, tak jako je tomu v Záluží. 
 
Pí P. – prozatím jsme neobdrželi žádný návrh smluv ve věci zvýšení nájemného. Na město jsem předkládala 
písemnou žádost a přišla mi odpověď emailem s polotovarem smlouvy s tím, že se to ještě předělá. Ve 
vyzývacím dopisu jsme měli lhůtu do 29. 2. 2020. Lidé, kteří se do dnešního dne nevyjádřili, čekají marně na 
návrh smluv. Rádi bychom tyto smlouvy viděli dopředu. 
 
Starosta – nájemní smlouvy jsou průběžně uzavírány. Nemám informaci o tom, že jste žádala návrh nájemní 
smlouvy. Požádal tajemníka MěÚ, aby zajistil prostřednictvím odboru správy majetku a investic zaslání návrhu 
smlouvy pí Pencové. 
 
P. M. L. I. – jak budou řešeny pozemky pod nemovitostmi, kde lidé nepodepíší nové nájemní smlouvy a 
neakceptují zvýšení nájemného? 
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Starosta – bude to řešeno až situace nastane a bude to řešeno s konkrétními vlastníky nemovitostí. 
Rozhodnuto zatím není a rozhodují o tom kolektivní orgány města. 
 
P. M. L. I. – obchvat města Čelákovice – jak na tom je aktuálně územní rozhodnutí, majetkoprávní vztahy, zda 
byly předány Středočeskému kraji, výkupy prozatím nevykoupených pozemků, harmonogram, kdy obchvat 
může být zrealizován? 
 
Starosta – Středočeskému kraji prozatím není nic předáno, pořád je prostor se s vlastníky dohodnout. 
Vykoupeno je něco přes 90 % pozemků. Ve věci zpracování dokumentace je jednáno s projektantem, který 
má zaslat nabídku na zpracování projektových dokumentací. Předpokládám, že v průběhu letošního roku 
bychom měli soutěžit zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění 
stavby. Následně, jakmile budou všechny dokumentace hotové a v právní moci, budou předány na 
Středočeský kraj k realizaci. Naším dlouhodobým záměrem je využít, že by se stavba obchvatu Čelákovic 
dělala souběžně s terminálem vysokorychlostní trati Praha – východ. Terminál má vzniknout kousek za 
Nehvizdy. Bylo by ideální v rámci této velké stavby, strategické investice státu, postavit jak obchvat Čelákovic, 
tak navazující stavbu obchvatu Záluží. Toto vše je v jednání se Správou železnic. Územní rozhodnutí je v tuto 
chvíli v platnosti. 
 
P. M. L. I. – co se týká výkupu pozemků, očekáváte, že se změní stanovisko vlastníků, kteří nesouhlasili 
s navrženým postupem a cenou? 
 
Starosta – ano, já v to věřím. 
 
P. M. L. I. – před rokem zde vystoupili vlastníci s návrhem směny a za ten rok se v tomto směru nic nestalo. 
Vzhledem k tomu, že já jako jeden z vlastníku nejsem s vámi v kontaktu, asi se mnou nechcete jednat. 
Nemyslím si, že hledáte řešení. Bylo by dobré to předat na Středočeský kraj, aby se to zrealizovalo. Viděl jsem 
akční plán Středočeského kraje, ve kterém je popsán harmonogram obchvatů Lysé n. L. a Brandýsa n. L. – 
St. Boleslavi, ale nenašel jsem obchvat Čelákovic. Počítá s tím Středočeský kraj nebo je to chyba? 
 
Starosta – že v akčním plánu nefiguruje obchvat Čelákovic není chyba a není to ani špatně. Obchvat Brandýsa 
n. L. – St. Boleslavi je zaseknutý minimálně na jednom vlastníkovi, takže termíny pravděpodobně nebudou 
dodrženy vůbec.  Obchvat Lysé n. L. získal počátkem roku územní rozhodnutí a bude se v letošním roce 
soutěžit dokumentace pro stavební povolení. Akční plán v tomto ohledu na to nemá žádný vliv. Důležité je, 
aby byla stavba co nejrychleji připravena k realizaci a potom musí město vyvinout náležitý tlak na Středočeský 
kraj, aby stavbu realizoval. S vlastníky v kontaktu jsme, poslední schůzku jsem měl minulý týden. Je jich 
opravdu několik. Vy jste opakovaně na zasedání zastupitelstva deklaroval, že za výkupní cenu 250 Kč/m2, 
kterou město nabídlo, nejste ochoten prodat, takže předpokládám, že opravdu čekáte až na Středočeský kraj, 
se kterým se třeba domluvíte. Za nás cena platí a pokud jste ochoten 126 m2 prodat za 250 Kč/m2, předložím 
kupní smlouvu na příští zasedání zastupitelstva města.  
 
P. M. L. I. – nejsem zvyklí akceptovat nabídku protistrany jenom proto, že si to takto řekli. Ve chvíli, kdy není 
k dispozici znalecký posudek, tak o ceně 250 Kč/m2 se odmítám bavit. Má slova následně potvrdí Středočeský 
kraj. Výkup pozemků, jako takový, nebrání stavbě obchvatu? 
 
Starosta – domnívám se, že v tuto chvíli výkup pozemků brání stavbě, protože v tuto chvíli nemáme ani 
stavební povolení. 
 
Ing. Studnička, PhD. – na zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 27. 1. 2020 byli krajští zastupitelé 
seznámeni s informací o postupu přípravy 37 silničních obchvatů měst a obcí a jedním z nich je i obchvat 
Čelákovic, takže Středočeský kraj se zabývá i obchvatem Čelákovic. 
 
P. M. L. I. – viděl jsem oficiální dokument Středočeského kraje, podám dotaz na Středočeský kraj, zda je to 
chyba úředníka nebo jestli je to omyl. Myslím si, že výkup pozemků nebrání stavbě, protože dle uzavřené 
smlouvy se Středočeských krajem jste ten krok mohli udělat a předat k dořešení kraji. Ptám se na to proto, 
protože se na sociální síti šíří pomluvy, lži a fámy, kde už je to za hranou morálnosti. Požádal, aby byly 
korigovány lži. Každý, kdo vlastní majetek má právo si o svém majetku rozhodovat, jak chce, když je to podle 
zákona. Já se chovám podle zákona. 
 
Pí J. S. – jak to vypadá s projektem na školu v Sedlčánkách? Měl být vypracován projekt, který by řešil využití 
školy pro společenské účely a byt správce. 
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Ing. Studnička, PhD. – je několik rovin tohoto problému. První je usnesení zastupitelstva města, které bylo 
přijato zhruba před třemi lety, že budova bývalé školy v Sedlčánkách bude využita kombinovaným způsobem, 
přízemí pro společenské účely a první patro, resp. opravené podkroví pro byty. Návazně na to v roce 2019 
Universitní centrum navrhování udržitelných budov ČVUT získalo projekt podpořený Technologickou 
agenturou zaměřující se na participativní navrhování udržitelných budov a jejich využití. V rámci řešení tohoto 
projektu jsme za město Čelákovice právě budovu bývalé školy v Sedlčánkách navrhli k zařazení. Řešitelský 
tým jednak udělal v loňském roce dvě setkání s občany, angažoval se Osadní výbor Sedlčánky, jednali i se 
samosprávou města a proběhlo i setkání se zájmovými spolky. Nyní jsou vyhodnocovány informace a do 
konce února bychom my, jako město, měli obdržet souhrnnou zprávu k čemu se v rámci tohoto projektu 
dospělo. Druhá rovina je rovina stavební, je to kulturní památka. Je zpracován kulturní historický průzkum. 
Poté bude na rozhodnutí, jakým směrem se z hlediska využití budovy vydáme. Rozhodující také bude, zda se 
podaří získat nějakou dotaci. 
 
Starosta – hrubý odhad nákladů na rekonstrukci školy v Sedlčánkách je kolem 50 mil. Kč. Bez jakékoliv dotace 
si to město nemůže dovolit s ohledem na stavby, které se nyní staví. Jakmile bude toto všechno zpracováno, 
dotáhne se to do projektové dokumentace se stavebním povolením a zažádá se někde o dotaci. Ohledně 
kulturních památek moc těch dotačních programů, které by mohlo využít město typu Čelákovic, není. 
Rádi bychom za pomoci dotace rekonstruovali kapličku, protože bude v Sedlčánkách po pěti letech setkání 
rodáků. 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 26. 2. 2020 
 


