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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
24. 6. 2020 od 18.00 hodin 

 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
 
P. N. – požádal o vysvětlení změny územního plánu v lokalitě Třebízského nad hřbitovem u církevních 
pozemků. Podle změny územního plánu č. 4 byla plánována výstavba rodinných domů a u změny č. 5 je 
uvedena zelená plocha. 
 
Ing. Studnička, PhD. – změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice nebyla nikdy schválena, 
tzn. nikdy nepřešla v účinnosti. Změna č. 4 se týkala lokality, kde měla být postavena kompostárna. Změna  
č. 5, která jde na dnešní program zasedání ZM se týká vymezení plochy pro sportovní halu u Toušeňské ulice 
a potom soulad území u lokality Dělnických domků v Křižíkově ulici. Současný územní plán z roku 1994 má 
schválené tři změny, které platí. První je z roku 2004 a druhá a třetí byly schváleny v roce 2009.  To, o čem 
zde hovoříte, může být návrh územního plánu k veřejnému projednání, které se konalo v březnu loňského 
roku, kde všichni mohli vznášet připomínky, námitky a stanoviska. Připravovaný územní plán v tuto chvíli není 
platný, je projednáván a s ohledem na množství připomínek, námitek a stanovisek bude probíhat opakované 
veřejné projednání. 
 
P. N. – na webových stránkách města ve zveřejněném platném územním plánu je uvedena na církevních 
pozemcích občanská výstavba. Ve změně č. 5, která bude dnes projednávána je uvedena zelená plocha. 
Požádal o vysvětlení, zda se jedná o omyl a co bude s touto lokalitou. 
 
Starosta – tato lokalita, o které hovoříte není zahrnuta ve změně č. 5. Co se týká návrhu nového územního 
plánu, který je taktéž uveden na webových stránkách města, jsou uvedeny dvě zelené plochy. Jedna je ulice 
Příční, kde je stávající hřiště a druhá je za poslední zástavbou v ulici Karla Otty. Nový územní plán 
nepředpokládá, že by zástavba pokračovala dál směrem na Mochov. Poslední pruh parcel bude ten, který se 
váže k ulici Karla Otty.    
 
P. N. – vedle dětského hřiště budou na církevním pozemku rodinné domky? 
 
Starosta – ano, vedle dětského hřiště z ulice Karla Otty bude propojovací komunikace podél hřbitova až na 
Rooseveltovu a po obou dvou stranách až k hřbitovu kromě hřiště je naplánována obytná zóna, zástavba pro 
rodinné domy. 
 
P. N. – domnívá se, že u navrhované změny č. 5 je ve výkresové části chyba, nebo byl na webové stránky 
uložen špatný výkres. 
 
P. U. – pozemek o kterém hovoříme je pozemek parc. č. 3045/1. 
 
Starosta – v zadání 5. změny má jedna strana podklad starého územního plánu, kde je zelený pruh od ulice 
Příční až po hřbitov a nový územní plán předpokládá zachování zelené plochy jen hřiště a dále od hřiště ke 
hřbitovu zástavbu. 
 
Ing. Studnička, PhD. – 5. změna se týká platného územního plánu, takže je propisován do výkresů, které jsou 
z let minulých. Nový územní plán, který se teď připravuje, tak jeho nové opakované veřejné projednání bude 
v příštím roce a teprve poté bude vydán a bude účinný. V srpnu letošního roku bude připraven návrh, jak 
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s jednotlivými připomínkami bude vypořádáno. 5. změna územního plánu se propisuje do současného 
územního plánu. 
 
Starosta – v návrhu nového územního plánu, který byl pro veřejné projednání, tak od ulice Příční ke hřbitovu 
je zelená lokalita na hřiště, poté je pruh obytných domů v pokračování ulice Lipová, další pruh obytných domů 
je téměř až k ulici Jungmannova a následně navazuje podklad pro parkoviště. 
 
P. U. – k parkovišti byly v rámci projednávání nového územního plánu předloženy připomínky. 
 
Ing. Knap – požádal o informaci, zda se do budoucna počítá s možností infiltrace vody z Labe na záchranu 
hladiny vody ve studnách. 
 
Mgr. Skalický – čerpáme vodu z Jizery, a ne z Labe. Tato voda z vodárny je využívání pro dalších osm obcí  
a část Prahy. Infiltrace je unikátní a náročná záležitost, jak technicky, tak finančně. Funguje velmi dobře  
a plánují se další lokality v ČR kde by infiltrace mohla být, např. Kostomlaty n. L. Čelákovic se tato možnost 
pravděpodobně týkat nebude. 
 
Ing. K. – jedná město s povodím Labe, aby vodní stav Labe byl vyšší? 
 
Mgr. Skalický – Povodí Labe do těchto sfér komunikace asi nepůjde, toto je nevyhovitelné. 
 
Starosta – město Čelákovice není to, které ovlivňuje manipulaci na vodním díle v Čelákovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 24. 6. 2020 
 


