
Zastupitelstvo města č. 11/2020 

 

 
 

  
USNESENÍ č. 11   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 26. 2. 2020 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Milena Přívozníková, 

Ing. arch. Marek Tichý. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Pavel Jindřich, 

Petr Kabát, 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 

 
1.3 ZM schvaluje 
zařazení bodu č. 3.6 Odkoupení vodovodního řadu ve vlastnictví ČR na program dnešního zasedání 
ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 
 
3.4.1 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. 501/3 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6032/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.850.800,00 Kč.  
 
3.4.2 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.501/8 v bytovém domě 
č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.120.400,00 Kč.    
 
3.4.3 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. 501/17 v bytovém domě 
č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných částech domu 
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a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví Ing. M. D. a P. D., bytem 
250 92 Šestajovice, za kupní cenu ve výši 1.131.100,00 Kč.   
Pokud žadatelé o odkup bytu, Ing. M. D. a P. D., od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/17 
odstoupí, Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej bytové jednotky 501/17 
v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, dalšímu zájemci, společnosti CHANA 
s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu 
ve výši 1.120.400,00 Kč. 
 
3.4.4. 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. 501/18 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, 
se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.938.800,00 Kč.    
 
3.4.5 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. 501/22 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.928.900,00 Kč.    
 
3.4.6 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. 501/25 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5936/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.822.200,00 Kč.    
 
3.4.7 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. 501/28 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.823.300,00 Kč.    
 
3.4.8 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. 501/29 v bytovém domě 
č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
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včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.144.600,00 Kč.    
 
3.4.9 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. 501/31 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.823.300,00 Kč.    
 
3.4.10 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. 501/32 v bytovém domě 
č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.144.600,00 Kč.    
 
3.4.11 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. 501/36 v bytovém domě 
č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.955.300,00 Kč.    
 
3.4.12 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. 501/37 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.823.300,00 Kč.    
 
3.4.13 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. 501/40 v bytovém domě 
č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.823.300,00 Kč.    
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3.4.14 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. 501/44 v bytovém domě č. 501 v ulici 
Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, panu Z. Š. a paní D. Š., bytem Čelákovice, za kupní cenu ve výši 
1.390.000,00 Kč.    
 
3.4.15 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. 501/46 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.823.300,00 Kč.    
  
3.4.16 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. 501/47 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.144.600,00 Kč.    
 
3.4.17 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. 501/48 v bytovém domě 
č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.955.300,00 Kč.    
 
3.4.18 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. 502/6 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.933.300,00 Kč.    
 
3.4.19 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. 502/12 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
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Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.933.300,00 Kč.    
 
3.4.20 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. 502/14 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.130.300,00 Kč.    
 
3.4.21 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. 502/17 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.130.300,00 Kč.    
 
3.4.22 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. 502/25 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5881/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.804.600,00 Kč.    
 
3.4.23 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. 502/31 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.794.700,00 Kč.    
 
3.4.24 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. 502/40 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.794.700,00 Kč.    
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3.4.25 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. 502/43 v bytovém domě 
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad 
Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.794.700,00 Kč.    
 
3.4.26 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. 606/13 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.27 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. 606/16 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.28 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. 606/17 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.430.600,00 Kč.    
 
3.4.29 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. 606/21 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.840.900,00 Kč.    
 
3.4.30 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. 606/25 v bytovém domě 



  Zastupitelstvo města č. 11/2020 

 

 7 

č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.721.000,00 Kč.    
 
3.4.31 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. 606/29 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.430.600,00 Kč.    
 
3.4.32 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. 606/30 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.33 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. 606/37 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.840.900,00 Kč.    
 
3.4.34 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. 606/39 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.35 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. 606/40 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.840.900,00 Kč.    
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3.4.36 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. 606/41 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.430.600,00 Kč.    
 
3.4.37 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. 606/42 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.38 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. 606/44 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.430.600,00 Kč.    
  
3.4.39 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. 606/47 v bytovém domě 
č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu 
a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., 
IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 
1.430.600,00 Kč. 
 
3.4.40 ZM schvaluje 
výjimku z Pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice na byt 
č. 19, Armádní 501, Milovice s tím, že tento byt je možno zakoupit právnickou osobou, jejímž majitelem 
je nájemník města Čelákovice. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
1.6 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 10 ze dne 11. 12. 2019. 
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2.1 ZM bere na vědomí 
výsledky šetření ve věci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovice I/7/2019 a jejich 
posouzení Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky ze dne 
13. 1. 2020.     
 
2.2.1 ZM rozhodlo 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, se sídlem Na Nábřeží 1676, 
250 88 Čelákovice, ve výši 99.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou 
a pořízením majetku; 
 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 683 79 498, se sídlem U Kapličky 1632, 
250 88 Čelákovice, ve výši 56.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a 
pořízením majetku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Polská 383, 250 88 
Čelákovice, ve výši 99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou 
a pořízením majetku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 266 41 496, se sídlem Vašátkova 343/4 250 88 Čelákovice, ve výši 
44.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Mateřské centrum Čelákovice, z. s., IČ 683 78 874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 77.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
Opři se, z. s., IČ 227 59 280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši 82.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského domova 
2020; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 227 34 155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437 51 768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 
88 Čelákovice, ve výši 97.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením 
majetku; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 017 82 282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši 
79.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Spolek míčových kouzelníků, IČ 012 50 086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši 
36.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních 
a sportovních akcí; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši 66.000,00 
Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 710 12 109, se sídlem Rumunská 
1461, 250 88 Čelákovice, ve výši 44.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 265 21 083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, ve výši 33.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 736 34 735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 62.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností a pořízením majetku; 
 
Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
146.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
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1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 
Čelákovice, ve výši 119.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou 
a pořízením majetku; 
 
Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 061 61 405, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, ve výši 
39.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 684 03 402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 
306.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 063 14 503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 
208.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 055 29 964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 54.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 226 94 013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši 
116.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 630, se sídlem Volmanova 1744, 250 88 
Čelákovice, ve výši 296.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
98.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 240.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 211.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 
704.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 165 56 704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 215.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku. 
 
2.2.2 ZM schvaluje 
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Čelákovic: 
 
SML/2020/193/DI-ZSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský 
svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2020/194/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Českým svazem chovatelů, 
z. s., Základní organizace Čelákovice, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/196/DI-ZSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Junák – český 
skaut, středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/197/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana 
Zacha, z. s., se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/198/DI-ZSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Mateřské centrum 
Čelákovice, z. s., se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/199/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s., 
se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2020/200/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/201/DI-ZSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/202/DI-ZSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem houbařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/203/DI-ZSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem míčových 
kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/204/DI-ZSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem včelařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/205/DI-ZSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Základní 
organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461, 250 88 Čelákovice, 
jako příjemcem; 
 
SML/2020/206/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/207/DI-CP2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské 
v Čelákovicích, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/208/DI-SSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/209/DI-SSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický 
klub vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/210/DI-SSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Kulturistický 
spolek Čelákovice, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/212/DI-SSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orka Florbal, 
z. s., se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/213/DI-SSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot Čelákovice, 
spolek, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/214/DI-SSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPORTICUS 
orienteering, z. s., se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/215/DI-SSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní 
akademie z. s., se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/216/DI-SSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 
karate Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem Volmanova 1744, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/217/DI-SSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SK OCR 
Čelákovice, z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/218/DI-SSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 
UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/219/DI-SSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/220/DI-SSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2020/221/DI-SSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový 
sportovní club Čelákovice, z. s., Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
2.3 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 
Čelákovice 2020 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
2.3.1 ZM schvaluje 
dodatečnou změnu rozpočtu města Čelákovice 2020 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
3.1 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/2020/171 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a manželi J., Sedlčánky, jako kupujícími pozemku p. č. 512/2 – ostatní plocha 
o výměře 27 m2, v katastrálním území Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 25.640,00 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/2020/192 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a Mgr. K. Č., Sedlčánky, jako kupující pozemku p. č. 832/7 – ostatní plocha o výměře 
21 m2, v katastrálním území Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 16.201,00 Kč. 
 
3.3.1 ZM neschvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uznání právního nároku žadatelů na vydržení pozemku p. č. 1940/2 – ostatní 
plocha o celkové výměře 342 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
3.3.2 ZM pověřuje 
starostu města ve věci prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. 1940/2 – ostatní plocha o celkové výměře 
342 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dalším jednáním s žadateli. 
 
3.5 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/2020/267 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a manželi B., jako kupujícími pozemku st. p. č. 4206 – zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 10 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 13.120,00 Kč. 
 
3.6 ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, záměr koupě vodovodního řadu o délce 252 m v majetku České republiky za cenu 
dle znaleckého posudku, maximálně však do výše 1.000.000,00 Kč. 
 
4. ZM schvaluje 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, podání žádosti o finanční podporu projektu "REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO 
MUZEA V ČELÁKOVICÍCH" v rámci dotačního programu "Revitalizace movitého a nemovitého 
kulturního dědictví" z Fondů EHP a Norska. 
 
5.1 ZM 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 Čelákovice 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. 
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5.2 ZM 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 ZM ukládá 
starostovi předat úplné znění Obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice zhotoviteli návrhu změny č. 5 
ÚPnSÚ Čelákovice, společnosti PRISVICH, s.r.o. 
 
6.1 ZM schvaluje 
Volební komisi ve složení předseda – Ing. Petr Studnička PhD., členové – p. Pavel Jindřich, 
Ing. arch. Marek Tichý. 
  
6.2 ZM schvaluje 
způsob volby přísedících Okresního soudu Praha – východ dne 26. 2. 2020 formou tajné volby. 
 
6.3 ZM schvaluje 
Volební řád pro volbu přísedících Okresního soudu Praha - východ na zasedání zastupitelstva dne 
26. 2. 2020. 
 
6.4 ZM zvolilo 
v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších 
předpisů, do funkce přísedícího Okresního soudu Praha – východ, na volební období 
28. 2. 2020 – 27. 2. 2024 pana Karla Turka. 
 
7. 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 Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice a společností Lidl 
Česká republika v.o.s., se sídlem v Praze, IČO 26178541. 
 
8. ZM bere na vědomí 
zápis č. 1/2020 ze dne 15. 1. 2020 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 26. 2. 2020 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Pavel Jindřich 
 
 
Petr Kabát 
 
 
Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
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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 j-e 
požadavek jsou požadavky

a) na změnu funkčního využití území části pozemku parc. č. 3539/1 v k. ú. Čelákovice, 
který je dle platného ÚPnSÚ Čelákovice veden jako VN - komerce, nerušící výro
by a sklady. Pro výše uvedený pozemek se požaduje prověření změny funkčního 
využití území na plochu SP - území sloužící sportu. Záměrem města Čelákovice 
je zde výstavba sportovní haly - lokalita Z5-1.

b) na uvedení funkčního využití území pozemků 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“, které je dle hlavního výkresu platného ÚPnSÚ Čeláko
vice vedeno jako VP - výroba a služby - průmyslová výroba, do souladu se stáva
jícím využitím „Dělnických domků“ jako funkční plochy OV - obytné území - 
všeobecně obytné. Záměrem města Čelákovice je napravit chybu v hlavním výkresu 
grafické části ÚPnSÚ Čelákovice, způsobené jeho neuvedením do souladu s texto
vou částí změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice - lokalita Z5-2.

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.

Řešené území změny č. 5 (dále jen „řešené území“) je vymezeno územím změnové 
lokality změnových lokalit Z5-1 (cca 1 ha) a Z5-2 (0,7 ha), kteráé 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 úcinky na životni prostředí. Výjimečně je pří
pustné zde povolovat služební a pohotovostní byty.“.

Požadované využití změnou č. 5:
SP - území sloužící sportu
„Sportovníplochy otevřené nebo kryté spotřebným 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."^.

Lokalita Z5-2

Lokalita Z5-2 je specifická v tom, že se ve skutečnosti nejedná o změnu platného ÚPnSÚ 
Čelákovice, ale o odstranění rozporu ve funkčním využití území tzv. „Dělnických domků“,
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který vznikl v lokalitě č. 18 změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, schválené dne 15. prosince 
2004. Funkční využití území lokality č. 18 bylo textovou částí změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice 
změněno na funkční plochu OV - obytné území - všeobecně obytné takto:

Lokalita č. 18 - Přehodnotit rezervu pro rozšíření závodu Kovohutě.
1. změna ÚPnSÚ Čelákovice zařazuje stávající bytovou výstavbu (Dělnické
domky, pozn. pořizovatele) do smíšené zóny pro bydlení, ruší územní rezer-
vu pro Kovohutě a.s.;

ale v hlavním výkresu grafické části změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice nebyla změna funkč
ního 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 jeho změnou č. 1, který může být napra
ven pouze zase změnou, a tak se má stát změnou č. 5.

Stávající využití dle hlavního výkresu platného ÚPnSÚ:
VP - výroba a služby - průmyslová výroba
„Území pro průmyslovou výrobu. Území pro průmysl, výrobní, obslužná a skladová sféra (VN,
VP) je určeno pro umisťování staveb které mohou mít potencionálně rušivé účinky na životní
prostředí. Výjimečně je přípustné zde povolovat služební a pohotovostní byty. “.

Požadované využití změnou č. 5:
OV - obytné území - všeobecně obytné
„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 služ
by, 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.“.

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 —

Z5-2 1786, 1788, 0,7 ha VP - výroba a služby - prů- OV - obytné území - všeobec-

1789, st. 1778, st. 

1779, st. 1780, st. 

1781, st. 1782, st. 

1783, st. 1784, st. 

1785

myslová výroba ně obytné
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Situace vymezení změnové lokality Z5-1 z plochy VN na plochu SP (vyznačeno žlutě s SP 
v červeném kroužku)

Situace rozsahu změnové lokality Z5-1 na podkladě mapy katastru nemovitostí
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3. Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona 
o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu zm ěny č. 5

F r

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

Lokalitya Z5-1 a Z5-2, jejíž řešení je obsahem změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, neza
sahujíc 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 
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 změnya č. 5 je změna funkčního využití území 
ze VN - komerce, nerušící výroby a sklady na SP - území sloužící sportu v lokalitě Z5-1 
a umístění záměru, a oprava chyby hlavního výkresu ve využití území v lokalitě Z5-2 z VP - 
výroba a služby - průmyslová výroba na OV - obytné území - všeobecně obytné, nelze dů
vodně očekávat ovlivnění této ani žádné jiné lokality soustavy Natura 2000 v gesci Krajské
ho úřadu Středočeského kraje.

Doplnění lokality Z5-2 do obsahu změny č. 5 bylo s orgánem ochrany přírody kon
zultováno formou e-mailové korespondence.

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

F F

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

životní prostředí konzultováno formou e-mailové korespondence.

5. Přílohy 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

Příloha č. 2: Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního pro
středí, k navrhovanému obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice podle § 55a 
odst. 3 stavebního zákona, čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. září 2019, jako 
příslušného orgánu ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí
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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 ÚPnSÚ 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
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XÍPnSÚ Čelákovice“ 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 {Lucanus 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 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.
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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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