
Zastupitelstvo města č. 13/2020 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 13   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 24. 6. 2020 

 
 
 
1.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Mgr. Miloš Bukač, 

Ing. Martin Bajer. 

 

1.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – PhDr. Zdeňka Tichá, 

Petr Kabát, 

Mgr. Jindra Chourová. 

 

1.3 ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM. 

 

1.4 ZM schvaluje 

zápis ze zasedání ZM č. 12 ze dne 6. 5. 2020. 

 

1.5 ZM bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

 

2.1.1 ZM se seznámilo 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 

materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 13/2020 dne 12. 5. 2020. 

 

2.1.2 ZM se seznámilo 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 

materiálu č. 11.3 pro schůzi Rady města č. 15/2020 dne 26. 5. 2020 

 

2.1.3 ZM se seznámilo 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 

materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 18/2020 dne 9. 6. 2020. 

 

2.1.4 ZM bere na vědomí 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic ze dne 1. 5. 2020 č. 17. 

 

2.1.5 ZM bere na vědomí 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic ze dne 11. 5. 2020 č. 18. 

 

2.1.6 ZM bere na vědomí 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic ze dne 16. 5. 2020 č. 19. 
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2.1.7 ZM bere na vědomí 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic ze dne 25. 5. 2020 č. 20. 

 

2.1.8 ZM bere na vědomí 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 usnesení Krizového štábu 

města Čelákovic ze dne 4. 6. 2020 č. 21. 

 

2.1.9 ZM bere na vědomí 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 stav plnění usnesení 

Krizového štábu města Čelákovic ze dne 4. 6. 2020 č. 00/2020 až č. 21/2020. 

 

2.1.10 ZM bere na vědomí 

vyčíslení uznatelných výdajů z rozpočtu města Čelákovic souvisejících s pandemií COVID-19 

za období od 12. 3. do 7. 6. 2020 ve výši 991.105,33 Kč. 

 

2.2.1 ZM schvaluje 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 Souhrnnou hodnotící 

zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. 3. do 9. 6. 2020. 

 

2.2.2 ZM ukládá 

starostovi města zabezpečit ve spolupráci s vedoucím odboru organizačního Městského úřadu 

Čelákovice aktualizaci Plánu krizové připravenosti města Čelákovic.  

 

2.2.3 ZM bere na vědomí 

odhad dopadu pandemie COVID-19 na rozpočet města Čelákovic v roce 2020 včetně predikce pro rok 

2021 zpracovaný společností Cityfinance a výši přímých uznatelných výdajů z rozpočtu města 

Čelákovic poskytnutých na boj s pandemií COVID-19. 

 

2.2.4 ZM bere na vědomí 

informaci o podání návrhu projektu v rámci 4. veřejné soutěže Technologické agentury ČR programu 

ÉTA – COVID-19 na téma „Přístupy obcí s nízkou a vysokou intenzitou cestovního ruchu na svém území 

k zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19“. 

 

2.2.5 ZM děkuje 

v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19 všem občanům a návštěvníkům města Čelákovic za 

dodržování krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

a usnesení Krizového štábu města Čelákovic po celou dobu jejich platnosti a účinnosti, všem 

dobrovolníkům, fyzickým osobám podnikajícím (živnostníkům), právnickým osobám (obchodním 

společnostem), spolkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům za nezištnou pomoc městu 

Čelákovice, zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, veliteli a strážníkům Městské policie 

Čelákovice, veliteli a dobrovolným hasičům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, ředitelkám 

a ředitelům a zaměstnancům všech příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, ředitelce 

a zaměstnancům společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., za pomoc 

a součinnost městu Čelákovice a za operativní spolupráci s Krizovým štábem města Čelákovic, 

za pomoc Krizovému štábu města Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, lékárníků a dalšího 

zdravotnického personálu, za péči o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou a další 

znevýhodněné skupiny obyvatel na území města Čelákovic všem zaměstnancům Pečovatelské služby 

Čelákovice, příspěvková organizace a všem složkám Integrovaného záchranného systému za pomoc a 

součinnost městu Čelákovice. 

 

2.2.6 ZM děkuje 

členům Krizového štábu města Čelákovic za vykonanou činnost při zvládání pandemie COVID-19. 
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2.2.7 ZM považuje 

činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 za ukončenou a řádně 

vyhodnocenou. 

 

3.1.1 ZM schvaluje 

doplnění rozpočtového opatření - změny č. 6, které spočívá v navýšení paragrafu 3613, položka 6121 

o 1 mil. Kč na rekonstrukci objektu č. p. 107 pro potřeby Rodinného centra ROUTA, z. s. a současně se 

snižuje nespecifikovaná rezerva - paragraf 6409, položka 5901 o 1 mil. Kč. 

 

3.1.2 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 2020 č. 6 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

 

3.2 ZM schvaluje 

na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města Čelákovice za rok 2019 a 

souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovice v roce 2019, a to bez výhrad. 

 

3.3 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovice, sestavenou k 31. 12. 2019 a převod 

výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 69.560.975,78 Kč na účet výsledků hospodaření 

předcházejících účetních období. 

 

3.4 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 50.000.000,00 Kč s Českou spořitelnou, a. s., 

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782.  

 

4.1 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/2020/368 mezi městem Čelákovice, 

jako prodávajícím, a paní L. P., jako kupující pozemku p. č. 50/37 zahrada o výměře 74 m2, v k. ú. Záluží 

u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu ve výši 73.770,00 Kč. 

 

4.2 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/2020/379 mezi městem Čelákovice, 

jako kupujícím, a Ing. R. D., panem R. P. a paní Z. H., jako prodávajícími pozemků st. p. č. 147 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2, st. p. č. 148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 35 m2 

a p. č. 149 ostatní plocha o výměře 664 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 

ve výši 798.150,00 Kč. 

 

4.3.1 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. 502/13 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 5987/249378 na společných částech domu 
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a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu L. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za 

kupní cenu ve výši 1.950.000,00 Kč.    

 

4.3.2 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. 502/37 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, panu L. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za 

kupní cenu ve výši 1.800.000,00 Kč.    

 

4.3.3 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. 606/38 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, panu Mgr. J. Č., trvale bytem 289 07 Libice 

nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.620.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/38 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 606/38 

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, dalšímu zájemci, panu 

PhDr. V. K., trvale bytem 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.441.000,00 Kč. 

 

4.3.4 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. 621/15 v bytovém domě 

č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu paní I. T. a panu J. T., oba trvale 

bytem 289 24 Milovice, do společného jmění manželů za 2.241.000,00 Kč. 

 

5.1 ZM uděluje 

Výroční cenu města Čelákovic 2020 Mgr. Miloši Bukačovi za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy 

v rozvoji základního a středního školství a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v 

oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno 

města Čelákovic nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. 

 

5.2 ZM schvaluje 

v souladu s § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, předání finančního daru Sportovnímu klubu vozíčkářů Praha, z. s., Ovčárská 471, 108 00  

Praha 10 – Malešice, IČO: 43001513. 
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6.1 ZM bere na vědomí: 

 1. informaci pořizovatele k dokumentům: 

 záznam o průběhu veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 8. dubna 2020, 

uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení; 

 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 konaného dne 8. dubna 2020, uvedené 

v příloze č. 4 tohoto usnesení. 

 2. stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu 

(dále jen „krajský úřad“), čj. 060289/2020/KUSK ze dne 28. dubna 2020, k posouzení návrhu 

změny č. 5 podle § 55b odst. 4 a ve spojení s § 188 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení. 

 3. sdělení pořizovatele, že k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 nebyly uplatněny žádné 

námitky podle § 55b odst. 2 stavebního zákona. 

 

6.2 ZM ověřilo 

návrh změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice podle § 54 odst. 2 ve spojení s § 55b 

odst. 7 a § 188 odst. 3 stavebního zákona a konstatuje, že: 

 není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením vlády České 

republiky č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády 

České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015, a Aktualizací č. 2 a 3, schválených usneseními 

vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2. září 2019; 

 není v rozporu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnými dne 22. února 2012, 

ve znění 1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018; 

 není v rozporu se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je 

doloženo přílohami č. 2 a 4 tohoto usnesení; 

 při projednávání návrhu změny č. 5 nebyl řešen žádný rozpor postupem podle § 136 odst. 6 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

 

6.3 ZM vydává 

změnu č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (zhotovitel společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 

27101053, projektant Ing. arch. Akad. arch. Petr Foglar, autorizovaný architekt ČKA 02667) postupem 

podle § 171 a násl. správního řádu a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 ve spojení s § 55b 

odst. 7 a § 188 odst. 3 stavebního zákona, ve formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP 

uvedeného příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 

6.4 ZM ukládá 

starostovi města: 

 1. zajistit vyhotovení Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zahrnujícího úplné znění po 

vydání změny č. 5 (dále jen „Úplné znění“) a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 5 opatřit 

záznamem o účinnosti; 

 2. doručit změnu č. 5, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP v souladu s § 173 

odst. 1 správního řádu, a Úplné znění veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu a po dni 

doručení změny č. 5 a Úplného znění vyznačit účinnost změny č. 5; 

 3. poskytnout Úplné znění po vydání změny č. 5, opatřené záznamem o účinnosti, stavebnímu 

úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu; 
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 4. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup změnu č. 5 a Úplné znění a místa, kde je možné 

do těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č. 5 nahlížet, a oznámit toto jednotlivě 

dotčeným orgánům neuvedeným v předchozím bodu; 

 5. zpracovat registrační list změny č. 5 a podat návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat 

do evidence územně plánovací činnosti; 

 6. uložit změnu č. 5, včetně dokladů o jejím pořizování, do archivu města Čelákovice. 

 

7 ZM bere na vědomí 

zápis č. 5 / 2020 ze dne 10. 6. 2020 ze schůze finančního výboru. 

 

8.1 ZM schvaluje 

zařazení svého správního území do územní působnosti MAS Střední Polabí, z. s. v Programovém 

období 2021 – 2027. 

 

 

 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 24. 6. 2020 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
  
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
Petr Kabát 
 
 
Mgr. Jindra Chourová 



[ Příloha č. I )

MĚSTO ČELÁKOVICE

Opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP
v v

ZMĚNA C. 5
r ___ r r r f f v r

územního planu sídelního utvaru Čelákovice
***************************************************************

Zastupitelstvo města Čelákovice, poslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zá- 
kon“), podle § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 13 a přílohy ě. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu plánovací činnosti, ve znění poz
dějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“), ve spojení s § 55 odst. 6, § 55b odst. 7 a § 188 
odst. 3 a 4 stavebního zákona, usnesením č. 13/2020/?? ze dne 24. června 2020

vydává
v

změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna ě. 5“), jejíž územně plánovací dokumentaci 
zhotovila společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projektantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Fo- 
glarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, kterou se mění a doplňuje závazná část územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice, schváleného dne 1. října 1993 (dále také jen „ÚPnSÚ Čelákovi
ce”), jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Čelákovice č. E22/94 ze 
dne 19. září 1994 (dále jen „OZV č. E22/94”), ve znění změny č. 1, schválené dne 15. prosince 2004, 
jejíž závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou města Čelákovice č. El/2005, účinnou 
dne 1. března 2005, ve znění změny č. 2, účinné dne 3. června 2009, a změny č. 3, účinné dne 8. října 
2009, zejména takto:

1. Změnou č. 5 se není dotčena textová část ÚPnSÚ Čelákovice, jak je uvedeno pod bodem 1 texto
vé části změny č. 5 označené jako „Textová část“.

2. Změnou č. 5 se mění ÚPnSÚ Čelákovice ve 2 lokalitách, a to Z5-1 a Z5-2, v rozsahu dle textové 
a grafické části změny č. 5 v katastrálním území Čelákovice města Čelákovice.

3. Změnou č. 5 se v lokalitách Z5-1 a Z5-2 stanovují podmínky pro využití ploch s rozdílným způ
sobem využití takto
a) lokalita Z5-1 jako „SP - území sloužící sportu”
b) lokalita Z5-2 jako „OV - obytné území - všeobecně obytné”
dle výřezů č. 1 a 2 výkresu č. 2 „Hlavní výkres” grafické části změny č. 5.
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4. Lokalita Z5-1 se změnou č. 5 vymezuje jako zastavitelná plocha stanoveného způsobu využití 
(návrh).

5. Lokalita Z5-2 se změnou č. 5 vymezuje jako zastavěné území stanoveného způsobu využití (stav).

6. Změna ě. 5 nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatfení, stavby a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, plochy pro asanaci a veřejná prostranství a nemění je
jich vymezení dle ÚPnSÚ Čelákovice.

7. Změnou ě. 4 se nemění základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, 
urbanistická koncepce a koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny, jak je sta
noveno závaznou částí ÚPnSÚ Čelákovice.

8. Změna č. 5 nestanovuje kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

9. Nedílnou součástí změny č. 5 jsou výkresy grafické části změny ě. 5, kterými se mění obsah gra
fické části ÚPnSÚ Čelákovice takto
a) výkres č. 1 - výkres základního členění území - výřez č. 2, 1 : 5000,
b) výkres č. 2 - hlavní výkres - výřezy č. 1 a 2, 1 : 5000, mění výkres „Hlavní výkres" územního 

plánu sídelního útvaru Čelákovice.

10. Ode dne účinnosti změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice (§ 55c stavebního zákona a § 173 odst. 1 
správního řádu) platí nadále závazná část ÚPnSÚ Čelákovice a OZV č. E22/94, ve znění poz
dějších změn, pokud toto opatření obecné povahy, tj. změna č. 5, nestanoví jinak.

Odůvodnění
Odůvodnění změny ě. 5 obsahuje textovou a grafickou část takto:

A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
1. Textová část odůvodnění územně plánovací dokumentace změny č. 5 zpracovaná projektan

tem v rozsahu části II odst. 1 přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., jako samostatná část 
změny č. 5 označená jako „2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 5 ÚPNSÚ ČELÁKOVICE" je ne
dílnou součástí tohoto odůvodnění.

2. Postup při pořizování změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice
Pořízení změnv č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zkráceným nostunem pořizo
vání schválilo Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením č. 8/2019/5.1 ze dne 23. října 2019 
v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona z vlastního podnětu, s použitím § 55 odst. 2 
stavebního zákona, a v souladu s § 55a odst. 2 a § 55b odst. 1 stavebního zákona dále rozhodlo 
Zastupitelstvo města Čelákovice na stejném zasedání konaném dne 23. října 2019 také o obsahu 
změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, usnesením č. 8/2019/5.2, a pověřilo Ing. Petra Studničku. PhD., 
místostarostu I města, usnesením ě. 8/2019/5.3, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny 
č. 5 jako tzv. ..určeny zastupitel" ve smyslu stavebního zákona (dále jen „určený zastupitel").
Pořizovatelem změny č. 5 byl Městský úřad Čelákovice, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 
stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 
§ 24 stavebního zákona prostřednictvím výkonného pořizovatele, Ing. Ladislava Vicha, který má 
osvědčení Ministerstva vnitra o zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování č. 800017664 
a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe. Ing. Ladislav Vich je pracovníkem právnické 
osoby, společnosti PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, se kterou byla uzavřena smlouva na pořízení 
a zhotovení změny ě. 5. Uzavření smlouvy se společností PRISVICH, s.r.o., oprávněnou k územně 
plánovací činnosti, schválila usnesením č. 31/2019/4.1.1 ze dne 10. prosince 2019 Rada města 
Čelákovice podle § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona.
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Při pořizování a vydávání změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, která nevyžadovala zpracování vari
ant řešení, bylo postupováno podle § 55a stavebního zákona v etapě „obsah“, po které následovala 
etapa „návrh“ podle 55b stavebního zákona, tj. v režimu zkráceného postupu pořizování změny 
územního plánu. Při aplikaci § 55b stavebního zákona bylo při pořizování a vydání změny č. 5 
územního plánu sídelního útvaru dále postupováno obdobně podle § 53, 54 a § 55 odst. 4 a 5 sta
vebního zákona.
Návrh obsahu změnv č. 5 zpracoval pořizovatel v přípravě pro usnesení č. 8/2019/5.1 Zastupitel
stva města Čelákovice ze dne 23. října 2019 a podle § 55a odst. 3 stavebního zákona jej v příloze 
dopisu Městského úřad Čelákovice, čj. 2019/136/Vi ze dne 13. září 2019, předložil se žádostí 
o vydání stanoviska příslušným orgánům ochrany přírody a posuzování vlivů na životní 
prostředí podle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona, tj. Krajskému úřadu Středoče
ského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k možnosti vyloučení významného vli
vu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a k potřebě posouzení návrhu změny č. 5 z hledis
ka 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 prostře
dí), ve znění pozdějších předpisů.
Stanovisko k navrhovanému obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice vydal Krajský úřad Středo
českého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. zá
ří 2019, bylo při rozhodování o pořízení změny č. 5 a jejím obsahu zohledněno podle § 55a odst. 3 
stavebního zákona.
Obsah změnv č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice schválilo Zastupitelstvo města Čelákovice usnesením 
č. 8/2019/5.2 ze dne 23. října 2019 podle $ 55a odst. 2 stavebního zákona a bylo předáno dne 
8. ledna 2020 zhotoviteli, společnosti PRISVICH. s.r.o. Schválené obsah bylo zaevidována v re
gistru územně plánovací čirmosti na základě návrhu pořizovatele ze dne 8. ledna 2020.
Obsah změny č. 5 byl na základě usnesení č. 11/2020/5.1 Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 
26. února 2020 rozšířen o druhou lokalitu, tzv. „Dělnických domků“, za účelem odstranění vnitř
ní chyby v ÚPnSÚ Čelákovice, která vznikla jeho změnou v roce 2004. Toto rozšíření bylo pře
dem konzultováno s orgány ochrany přírody a posuzování vlivů na životní prostředí Krajské
ho úřadu Středočeského kraje, žádný z těchto orgánů nepožadovat předložení navrhovaného dopl
nění obsahu změny č. 5 k doplnění stanoviska čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. září 2019.
Po doplnění obsahu změny č. 5 pořizovatel zpracoval úplné znění Obsahu změnv č. 5 platné ke 
dni 26. února 2020, a tento se stal závazným podkladem pro zpracování návrhu změny č. 5 
ÚPnSÚ Čelákovice pro veřejné projednání. Úplné znění obsahu změny č. 5 bylo dodatečně dne 
8. dubna 2020 předáno zhotoviteli, společnosti PRISVICH, s.r.o.
Návrh změnv č. 5 zhotovila v únoru 2020 společnost PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, projek
tantem Ing. arch. Akad. arch. Petrem Foglarem, autorizovaným architektem ČKA 02667, na zákla
dě schváleného obsahu podle § 55b odst. 1 stavebního zákona a v rozsahu změny č. 5 podle § 55 
odst. 6 stavebního zákona, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., a dne 28. února 2020 jej předala pořizova- 
teli. Vyhodnocení vlivů změnv č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, jeho zpracování 
nebylo obsahem změny č. 5 požadováno.
Pořizovatel doručil návrh změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice z 02/2020 v pří
loze dopisu čj. 2020/041/Vi ze dne 5. března 2020 podle § 55b odst. 1 stavebního zákona dne 
5. března 2020 městu Čelákovice a dne 6. března 2020 Krajskému úřadu Středočeského kraje, 
jako nadřízenému orgánu k posouzení podle § 55b odst. 4 stavebního zákona, ve stanovené lhůtě, 
a to nejméně 30 dnů přede dnem veřejného projednání návrhu změny č. 5.
Veřejné projednání návrhu změny č. 5 ve zkráceném postupu pořizování podle § 55b odst. 2 
stavebního zákona, obdobně s použitím § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona, s výkladem projektanta
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zhotovitele, Ing. arch. Akad. arch. Petra Foglara, nařídil pořizovatel podle § 22 odst. 1 stavebního 
zákona na den 8. dubna 2020 od 16:00 hodin ve velké obřadní síni Městského úřadu Čelákovice, 
náměstí 5. května 1/11, Čelákovice. Veřejné projednání návrhu změny č. 5 UPnSU Čelákovice bylo 
oznámeno dotčeným orgánům, krajskému úřadu, městu Čelákovice, sousedním obcím a oprávně
ným investorům (§ 23a stavebního zákona) jednotlivě pořizovatelem oznámením čj. MUC/02538/ 
/2020 ze dne 4. března 2020. Současně pořizovatel doručil návrh změny č. 5 veřejnou vyhláškou 
čj. MUC/02540/2020 ze dne 4. března 2020 a ode dne v)^ěšení veřejné vyhlášky zajistil jeho vy
stavení k veřejnému nahlédnutí minimálně po dobu 30 dnů, a to ode dne 7. března 2020 do dne 
15. dubna 2020. Veřejného projednání se nezúčastnil žádny zástupce přizvaných dotčených orgá
nů, krajského úřadu či sousedních obcí.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem, místostarostou města Ing. Petrem Studničkou, 
PhD., vyhodnotil podle § 53 odst. 1 stavebního zákona výsledky veřejného projednání a konstato
val, že ve stanovené lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 15, dubna 2020, 
nebyla uplatněna žádná námitka dotčené osoby (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) a byly uplat
něny 4 připomínky subjekty uvedeným v § 172 odst. 4 správního řádu. Dotčené orgány uplatnily 
celkem 7 stanovisek podle § 55b odst. 2 stavebního zákona.
Po ukončení fáze veřejného projednání návrhu změny č, 5 byly podle § 55b odst. 4 stavebního 
zákona krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu doručeny dne 22. dubna 2020 v příloze dopisu 
pořizovatele čj. 2020/062/Vi ze dne 22. dubna 2020 stanoviska, námitky a připomínky uplatně
né při veřejném projednání podle § 55b odst. 2 stavebního zákona se žádostí o vydání stanoviska 
podle § 55b odst. 4 stavebního zákona. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního pláno
vání a stavebního řádu, vydal stanovisko čj. 060289/2020/KUSK ze dne 28. dubna 2020 se závě
rem, že ■■ neshledal žádné rozvory a fee nostunovat v dalším řízení o r.měně územního nlánu
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebvlv provedeny žádné úpravy návrhu 
změny č. 5 a pořizovatel podal dne 10. června 2020 návrh na vydání změny č. 5 Zastupitelstvu 
města Čelákovice podle § 54 odst. 1 a § 55b odst. 7 stavebního zákona.

3. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem [§ 53 odst. 4písm. a) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 5 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením 
vlády České republiky č. 929 ze dne 20. ěervence 2009, ve znění Aktualizace č. 1, schválené us
nesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. dubna 2015, a Aktualizací č. 2 a 3, schválených 
usneseními vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2. září 2019 (dále jen „PÚR ČR“), a sou
lad se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje, účinnými dne 22. února 2012, ve znění 
1. aktualizace účinné dne 26. srpna 2015 a 2. aktualizace účinné dne 4. září 2018 (dále je „ZÚR 
Středočeského kraje“), jako územně plánovací dokumentací vydanou Zastupitelstvem Středoče
ského kraje, přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.2 „Vyhodnocení souladu návrhu 
změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem“ ka
pitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 
VZTAHŮ V ÚZEMÍ, ...“ textové části odůvodnění návrhu změny č. 5.
Regulační plán není pro území města Čelákovice Středočeským krajem vydán, ZÚR Středoče
ského kraje nevymezily žádnou plochu či koridor, ve kterých by rozhodování o změnách v území 
bylo podmíněno vydáním regulačního plánu.

r v v

ZAVER: Návrh změny č. 5 ie v souladu s Politikou územního rozvoje České republikw ve znění 
Aktualizací č. 1 až 3. a v souladu se ZÚR Středočeského kraje, ve znění pozdějších aktualizací.

4. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování, zejmé
na s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadav
ky na ochranu nezastavěného území [§ 53 odst. 4 písm. b) stavebního zákona]
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Soulad návrhu změny č. 5 s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot území a požadavky na ochranu nezastavěného území 
přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.3 „Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územní
ho plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území“ kapitoly 2.1 „VYHODNOCENÍ KO-
_ r r r r f vvr e> ^ f

ORDINACE využívaní UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMI, ...“ textové 
části odůvodnění návrhu změny č. 5.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 ie v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

5. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů [§ 53 odst. 4 písm. c) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 5 s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
přezkoumal pořizovatel s použitím odstavce 2.1.4 „Vyhodnocení souladu návrhu změny s poža
davky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů“ kapitoly 2.1 „VYHODNO-

___ r r f r f f vv  ̂ o f f

cení KOORDINACE VYUŽÍVANÍ UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH VZTAHU V UZEMI, ...“ 
textové části odůvodnění návrhu změny č. 5.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 ie v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích práv
ních předpisů.

6. Výsledek přezkoumání souladu návrhu změny č. 5 s požadavky zvláštních právních předpisů 
a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsled
kem řešení rozporů [§ 53 odst. 4 písm. d) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 5 s požadavky zvláštních právních předpisů přezkoumal pořizovatel s po
užitím kapitoly 2.9 „VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁV
NÍCH PŘEDPISŮ" textové části odůvodnění návrhu změny č. 5.
K veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice neuplatnily dotčené orgány a kraj
ský úřad ve svých stanoviscích žádné požadavky, sousední obce neuplatnily žádné připomínky, 
z toho obec Přerov nad Labem to potvrdila písemně. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem, 
místostarostou města Ing. Petrem Studničkou, PhD., vyhodnotil výsledky veřejného projednání 
návrhu změny č. 5 a učinil závěry, které nev3^olaly žádnou úpravu návrhu změnv č. 5 z 02/2020, 
a proto po jeho posouzení nadřízeným orgánem podle § 55b odst. 4 stavebního zákona, předložil 
pořizovatel Zastupitelstvu města Čelákovice dne 10. června 2020 návrh na ^vdání změny č. 5 
podle § 54 odst. 1 stavebního zákona za použití § 55b odst. 7 stavebního zákona.
Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu označeném jako „Vyhodnocení veřejného projednání 
návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice‘\ který je součástí dokladů o poři
zování a vydání změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice.
Při pořizování návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice nebvlv řešeny žádné rozpory postupem 
podle § 136 odst. 6 správního řádu.
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ZAVER: Návrh změnv č. 5 je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 5 na udržitelný rozvoj území obsahující zá
kladní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na ži
votní prostředí [§ 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona]
Při projednávání návrhu obsahu změnv č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice s orgány ochrany přírody a posu
zování vlivů na životní prostředí podle § 55a odst. 3 stavebního zákona. Krajský úřad Středoče
ského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný dotčený orgán na úseku 
ochrany přírody ve stanovisku čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. září 2019, uvedl podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, že 
loučit významný vliv předloženého návrhu samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo
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záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí sta
novených 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 junkčního využití území ze VN — komerce, 
nerušící výroby a sklady na SP - území sloužící sportu, a umístění záměru, nelze důvodně očeká
vat ovlivnění této ani žádné jiné lokality soustavy Natura 2000 v gesci Krajského úřadu Středo
českého kraje.'''.
K návrhu obsahu změnv č. 5 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a ze
mědělství, ve stanovisku čj. 123143/2019/KUSK ze dne 27. září 2019, jako příslušný dotčený 
orgán na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, uvedl, že „...na základě ust. § lOi odst. 2 
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, kritérií uve-

vlivů změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA).“ a své stanovisko odůvod
nil tím, že ,.,Změnou ÚPnSÚ 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 využití významně ovlivnila životní pro
středí 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 
ÚPnSÚ je řešen invariantně. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny kon
cepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s ohle
dem 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 vý
znamné. 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.
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 roz
voj území Spřihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 zákona, která mohou být navrhova
ným obsahem změny dotčena, příslušný úřad dospěl k závěru, že změnu koncepce není nutné posu
zovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Ostatní kritéria uve
dená v příloze č. 8 zákona nejsou vzhledem k rozsahu navrhovaného obsahu změny relevantní".
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ZAVER: Na základě vvše uvedeného nehvlo zpracování „vyhodnocenívlivů změny č. 5 na udr
žitelný rozvoj území" obsahem změny č. 5podle §47odst. 3 stavebního zákona Dožadováno.

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona [§ 53 odst. 5 písm. c) sta
vebního zákona]
Vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. Pořizovatel proto 
nezaslal stanoviska, připomínky a námitky uplatněné k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 
podle § 55b odst. 5 stavebního zákona krajskému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k ná
vrhu koneepce podle § lOg zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů.

r v

ZAVER: Stanovisko krajského úřadu podle S 55b odst. 5 stavebního zákona nebvlo uplatněno, 
vyhodnocení vlivů změnv č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo.
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9. Sdělení, jak bylo stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona zohled
něno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny 
nebyly [§ 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona]
Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno.
ZÁVĚR: Vyhodnocení vlivů změnv č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo, V řeše
ném území lokalit ZS-1 a Z5-2 nebvlv shledány významné střety zájmu něho závažné problémy 
v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nebo významné vlivy koncepce na udr
žitelný rozvoj území.

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty [§ 53 odst. 5písm. e) staveb
ního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnč-
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ni návrhu změny č. 5 v kapitole 2.3 .. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNI PŘIJATÉHO RESENI“.

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavi- 
telných ploch [§ 53 odst. 5 písm.j) stavebního zákona]
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodnění návrhu změny č. 5 v kapitole 2.8
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..VYHODNOCENI UCELNEHO VYUŽITI ZASTAVENÉHO UZEMI A VYHODNOCENI POTŘE
BY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH".

12. Rozhodnutí o námitkách k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 Čelákovice z února 
2020 konanému dne 8. dubna 2020 a jejich odůvodnění ve zkráceném postupu pořizování.
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MUC/02540/2020 ze dne 4. března 2020, návrh 
změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice z února 2020 a současně oznámil konání veřejného projednání ná
vrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice na den 8. dubna 2020 od 16:00 hodin podle § 55b odst. 2 
s použitím § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, 
zhotovitele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, 
krajského úřadu či sousedních obcí, a za dotčenou osobu či veřejnost se zúčastnila pouze 1 osoba
- viz listina přítomných. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 
15. dubna 2020, dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, neobdržel žádné námitky dotčených osob 
vymezených v § 55b odst. 2 s použitím § 52 odst. 2 stavebního zákona, tj. vlastníků pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů a zástupců veřejnosti. Jedno podání, 
označené jejím podatelem jako námitka oprávněného investora, bylo pořizovatel vyhodnoceno jako 
připomínka, a proto nebyla zahrnuta pořizovatelem do salda námitek.

13. Vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ 
Čelákovice z února 2020 konanému dne 8. dubna 2020
Pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou, čj. MUC/02540/2020 ze dne 4. března 2020, návrh 
změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice z února 2020 a současně oznámil konání veřejného projednání ná
vrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice na den 8. dubna 2020 od 16:00 hodin podle § 55b odst. 2 s 
použitím § 52 odst. 1 stavebního zákona. Veřejného projednání se vyjma zástupců pořizovatele, 
zhotovitele a výkonného pořizovatele, nezúčastnil žádný zástupce přizvaných dotčených orgánů, 
krajského úřadu či sousedních obcí, a za dotčenou osobu či veřejnost se zúčastnila pouze 1 osoba
- viz listina přítomných. Pořizovatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do dne 
15. dubna 2020, dle § 55b odst. 2 stavebního zákona, obdržel 4 nřinomínkv. a to 1 připomínku 
sousední obce a 3 připomínky oprávněných investorů, tj. osob, jejíž práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být návrhem změny č. 5 přímo dotčeny podle § 172 odst. 4 správního řádu, uvedené pod 
pořadovými čísly 25, 30, 31 a 34 vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ 
Čelákovice z února 2020.
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údaje o podateli 
připomínky* * * * §)

úplné znění nebo významná část připomínky 
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ 

Čelákovice z 02/2020 konanému dne 8. dubna 2020)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE

Připomínky oprávněných investorů 23a a § 55b odst. 2 SZ) - 30,31 a 34 (dle vyhodnocení VP)
tEPS, a.s.,
IČO 25702556, 
Elektrárenská 774/2, 
101 52 Praha 10 
(č. 30; D 26. 3.2020; 
ČJ. MUC/03200/2020) 
(DOKONČENÍ)

s ohledem na širší územní vztahy, sou
ladu s PÚR ČR a souladu se ZÚR Stře
dočeského kraje, ve kterém uvedl; „... 
konstatuje, že neshledal žádné rozpory 
a lze postupovat v dalším řízení o změ
ně územního plánu “. Nemůže být proto 
v rozporu s PÚR.

České dráhy, a.s., 
odbor správy 
a prodeje majetku, 
oddělení stavební,
IČO 70994226, 
nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15 Praha 
(č. 31; D 6. 4. 2020; 
čj. MUC/03447/2020)

Čelákovice, návrh Zrněna č. 5 územního plánu 
Předmětem návrhu Změny ě. 5 ÚPnSÚ Čelákovice je zapra
cování všech dílčích návrhů na změnu ÚPnSÚ, které zastupi
telstvo obce odsouhlasilo ke zpracování do grafické části 
platného ÚPnSÚ.
V katastrálním území dotčeném návrhem změny se nacházejí 
nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, 
a.s. (IČO 70994226), uvedené dle listu vlastnictví a evidova
né v příslušném katastru nemovitostí.
Majetek Českých drah, a.s. (dále ČD, a.s.) není přímo dotčen 
navrhovanými plochami pro přestavbu, protože ale přímo 
sousedí, ovlivňuje záměry ÚP následujícím způsobem:
V sousedství trati a dalších pozemků v majetku ČD, a.s., je na
vrhována plocha Z5-2, určená pro změnu funkčního využití
z VP - výroba a služby, na O V — obytné území všeobecně 
obytné. Upozorňujeme, že tato lokalita je zatížena hlukem 
a dalším znečištěním z provozu železniční dopravy, což je 
ošetřeno ochranným pásmem dráhy. Dále upozorňujeme, že 
realizace zástavby je možná až po ověření zatížení z železnič
ní dopravy hlukovou studii. Z těchto důvodů doporučujeme 
situovat zástavbu k severnímu okraji vymezené lokality, pří
padně zvážit navržený zastavovaci plán - umístěni dvou kraj
ních RD u trati zřejmě výše uvedeným podmínkám nevyhoví. 
Oproti sousední ploše na jihozápadním okraji zde chybí 
umístění pruhu izolační zeleně, která by výrazně zlepšila hlu
kové podmínky v území.
Lokalita Z5-1 se nachází mimo současné i výhledové úzenmí 
zájmy Českých drah, a.s.
Mimo uvedené nemáme k návrhu Změny č. 5 ÚPnSÚ Čeláko
vice dalších připomínek.

Připomínka vzata na vědomi.
Podatel v připomínce konstatuje, že lo
kalita Z5-1 se nachází mimo současné 
i výhledové územní zájmy Českých 
drah, a.s. K lokalitě Z5-2 uvádí, že není 
přímo dotčen majetek podatele, ale že 
s ním přímo sousedí. Omezení v lokalitě 
Z5-2 vyplývá z ochranného pásma drá
hy, které činí 60 m od osy krajní koleje 
dle § 8a§ 9 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve zněni pozdějších předpi
sů. Lokalita Z5-2 neřešífaktickou změ
nu platného ÚPnSÚ, ale odstraňuje je
ho vnitřní rozpor mezi textovou a grafi
ckou částí. Zástavba stavbami pro by
dlení v této lokalitě již byla realizová
na, nelze proto reagovat na upozorněni 
podatele připomínky, aby byla zástavba 
situována k severnímu okraji vymezené 
lokality.

Krajská správa a údržba 
silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, 
IČ0 00066001,
TSÚ - oblast Kladno, 
Zborovská 81/11,
150 00 Praha 5 
(č. 34; D 19. 3. 2020; 
čj. MUC/03036/2020)

Vyjádření k ná\rhu změnv č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako 
správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastní
ka nemovitostí, tj. silnic II. a III. třídy k výše uvedenému sdě
luje:
• Změna ÚP Čelákovice bude v souladu se ZÚR Středoče

ského kraje.
• V souvislosti s využitím rozvojové lokality respektovat 

ochraimá pásma silnic II. a III. tříd v souladu s ustanovením
§ 30 zákona o pozemních komunikacích. Pro určeni silnič
ního pásma není rozhodujícím vymezené zastavěné území 
podle stavebního zákona, ale řídí se výše citovaným para
grafem zákona o pozemních komunikacích.

• Řešeni stávající a budoucí dopravní infl'astruktury musí od
povídat vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území.

• Rozvojové lokality musí splňovat požadavky pro připojení 
na stávající a budoucí silnice II. a III. tříd dle ust. § 10 zá
kona o pozemních komunikacích. Počet připojení na tuto 
silniční síť omezit na minimum (např. jednou obslužnou ko
munikací).

Pořizovatel vyhodnotil podáni jako 
připomínku.
Připomínka vzata na vědomi.
Ze strany podatele připomínky se jedná 
formou sdělení pouze o informace, kte
ré nemají vazbu na řešené lokalit Z5-I 
a Z5-2 návrhu Změny č. 5 a jako obec
né připomínky jsou irelevantní Projed
návaný návrh Změny č. 5 uplatněné při
pomínky z hlediska hlukových hygieni
ckých limitů splňují Krajská hygienická 
stanice Středočeského kraje, jako při- 
slušrý dotčený orgán ochrany veřejné
ho zdraví, uvedla ve stanovisku 
čj. KHSSC12296/2020 ze dne 8. 4. 
2020, že s návrhem Změny č. Sk veřej
nému projednáni souhlasí— vizpoř. 
č. 2 tohoto vyhodnocení Příslušným 
dotčeným orgánem podle § 40 odst. 3 
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o po
zemních komunikacích, ve zněni pozděj
ších předpisuje Krajský úřad Středo-
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Údaje 0 podateli 
připomínl^*)

úplné znění nebo významná část připomínky 
fk veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ 

Čelákovice z 02/2020 konanému dne 8. dubna 2020)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ 
POŘIZOVATELE

Připomínky oprávněných investorů (§ 23a a § 55b odst. 2 SZ) — 30,31 a 34 (dle -vyhodnoceni VP)

Ing. Petr Studnička, PhD.
místostarosta města I

Ing. Josef Pátek
starosta města

razítko města
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