
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Zastupitelstva města Čelákovice

 è. 1/2020/OOP 

 ZMĚNA č . 5 
územního plánu sídelního útvaru Čelákovice



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.

čj.:  MUC/06243/2020 V Čelákovicích dne:  25. června 2020
Vyřizuje: Ing. Vich, PRISVICH, s.r.o.

tel. 241444053, mobil 606638956

Opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP
l

ZMĚNA Č. 5
ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ČELÁKOVICE
***************************************************************
Zastupitelstvo města Čelákovice, příslušné 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 č. 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. 13/2020/6.3 ze dne 24. června 2020

v y d á v á
změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice

ve formě opatření obecné povahy (dále také jen „změna č. 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. E1/2005, 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:   
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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 č. 5 nevymezuje veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, 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 č. 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 č. 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.

O d ů v o d n ě n í
Odůvodnění změny č. 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 změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice zkráceným postupem 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 č. 8/2019/5.3, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem změny
č. 5 jako tzv. „určený 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 č. 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 změny 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 § 10i 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 změny 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 činnosti 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 změny 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 změny 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 změny 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 ÚPnSÚ 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 vyvěšení 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 žádný 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 rozpory a lze postupovat v dalším řízení o změně územního plánu“.
Na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebyly 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. 4 písm. a) stavebního zákona]
Soulad návrhu změny č. 5 s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou usnesením
vlády České republiky č. 929 ze dne 20. července 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.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, 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-
ORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“ textové
části odůvodnění návrhu změny č. 5.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je 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-
CENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, …“
textové části odůvodnění návrhu změny č. 5.
ZÁVĚR: Návrh změny č. 5 je 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 nevyvolaly žádnou úpravu návrhu změny 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 vydání 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 nebyly řešeny žádné rozpory postupem
podle § 136 odst. 6 správního řádu.
ZÁVĚR: Návrh změny 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 změny 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 „…lze vy-
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 funkčního 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 změny 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. § 10i 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-
dených v příloze č. 8 tohoto zákona a předložených podkladů nepožaduje zpracovat vyhodnocení
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. S přihlédnutím 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.“.
ZÁVĚR: Na základě výše uvedeného nebylo zpracování „vyhodnocení vlivů změny č. 5 na udr-
žitelný rozvoj území“ obsahem změny č. 5 podle § 47 odst.  3 stavebního zákona požadováno.

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 koncepce podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů.
ZÁVĚR: Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona nebylo uplatněno,
vyhodnocení vlivů změny 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 změny č. 5 na udržitelný rozvoj území se nezpracovávalo. V řeše-
ném území lokalit Z5-1 a Z5-2 nebyly shledány významné střety zájmů nebo 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. 5 písm. e) staveb-
ního zákona]
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení zpracoval projektant a je součástí textové části odůvodně-
ní návrhu změny č. 5 v kapitole 2.3 „KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ“.

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavi-
telných ploch [§ 53 odst. 5 písm. f) 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
„VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 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 připomínky, 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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Městský úřad Čelákovice jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 2 stavebního zákona, se připo-
mínkami zabýval a ve spolupráci určeným zastupitelem, místostarostou města Ing. Petrem Stud-
ničkou, PhD.,, je vyhodnotil a v souladu s § 55b odst. 7 a obdobně s použitím § 53 odst. 1 staveb-
ního zákona k ní učinil závěr, který je uveden v příloze č. 4 „Vyhodnocení veřejného projednání
návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelákovice“ usnesení č. 13/2020/6.3 Zastupi-
telstva města Čelákovice ze dne 24. června 2020. Vyhodnocení připomínky uplatněné k veřej-
nému projednání konanému dne 8. dubna 2020 pod poř. č. 25, 30, 31 a 34 je uváděno takto:

Pořizovatel vyhodnotil vyjádření jako
připomínku.
Připomínka vzata na vědomí.
V připomínce její podatel pouze konsta-
tuje, že nemá připomínky a námitky.

Vyjádření k návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice
Na základě vašeho oznámení týkající se návrhu změny č. 5
ÚPnSÚ Čelákovice je obec Přerov nad Labem bez námitek
a připomínek.

Obec Přerov nad Labem,
Přerov nad Labem 38,
289 16 Přerov nad Labem
(č. 25; D 19. 3. 2020; čj. –)

Připomínky sousedních obcí (§ 55b odst. 2 stavebního zákona) – 25 (dle vyhodnocení VP)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ
Čelákovice z 02/2020 konanému dne 8. dubna 2020)

údaje o podateli
připomínky*)

Námitka se odmítá.
Podání bylo vyhodnoceno jako připo-
mínka.
Námitka podatele byla odmítnuta a po-
dání bylo vyhodnoceno jako připomín-
ka, protože nebyla uplatněna k předmě-
tu návrhu Změny č. 5, tj. k lokalitám
Z5-1 a Z5-2, ale k problematice nad-
místních záležitostí, vyplývajících
z PÚR ČR, jejichž řešení není předmě-
tem návrhu Změny č. 5. Podle § 55
odst. 6 stavebního zákona se změna ÚP,
včetně zkráceného postupu pořizování
změny, zpracovává, projednává a vydá-
vá v rozsahu měněných částí. Žádnou
z lokalit návrhu Změny č. 5, tj. Z5-1
a Z5-2, není dotčen koridor pro dvojité
vedení 400 kV Čechy-střed – Chodov,
označen v PÚR jako E14, ani plocha
pro rozšíření rozvodny Čechy-střed,
označená v PÚR jako E14, popř. rozvo-
jový záměr přestavby vedení Malešice –
Čechy-střed. Řešení souladu s PÚR ČR
a ZÚR Středočeského kraje je předmě-
tem souběžně pořizovaného nového ÚP
Čelákovic. Návrh Změny č. 5 je zpraco-
ván na základě rozhodnutí Zastupitelst-
va města Čelákovice o pořízení Změny
č. 5 a o jejím obsahu z vlastního podně-
tu podle § 55a odst. 2 stavebního záko-
na. Obsah Změny č. 5 nelze libovolně
rozšiřovat. Krajský úřad Středočeského
kraje, odbor územního plánování a sta-
vebního řádu jako nadřízený orgán za-
slal pořizovateli stanovisko,
čj. 060289/2020/KUSK ze dne 28. 4.
2020, k návrhu Změny č. 5 z hledisek
zajištění koordinace využívání území

Námitka k návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice podle
§ 52 odst. 2 stavebního zákona
ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR ve smyslu
§ 24 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, oprávn ěný
investor záměru ve smyslu § 23a stavebního zákona, budoucí
vlastník a provozovatel stavby elektroenergetického vedení
400 kV podává tímto námitku k návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ
Čelákovice.
Námitka se týkající nedostatečného vyhodnocení souladu
s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace
č. 1, 2 a 3 (dále jen „PÚR“).
Z PÚR vyplývá, že správní území města Čelákovice je dotče-
no těmito rozvojovými záměry přenosové soustavy ČR:
– Koridor pro dvojité vedení 400 kV Čechy-střed – Cho-

dov, označen v PÚR jako E14
– Plochy pro rozšíření rozvodny Čechy-střed, označen

v PÚR jako E14
Ze schválené Zprávy o uplatňování Politiky územního rozvo-
je ČR, ve znění aktualizace č. 1 dále vyplývá, že správní úze-
mí obce je dotčeno i rozvojovým záměrem přestavby vedení
Malešice – Čechy-střed.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádáme o vymeze-
ní koridorů a ploch jako veřejně prospěšné stavby, pro které
lze využít § 170 stavebního zákona. Nevymezení těchto kori-
dorů a ploch považujeme za rozpor s Politikou územního roz-
voje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3, na základě, kterého
nelze vydat ÚPD dle § 54 stavebního zákona.

ČEPS, a.s.,
oddělení územního
plánování,
IČO 25702556,
Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10
(č. 30; D 26. 3. 2020;
čj. MUC/03200/2020)

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

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ
Čelákovice z 02/2020 konanému dne 8. dubna 2020)

údaje o podateli
připomínky*)
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Pořizovatel vyhodnotil podání jako
připomínku.
Připomínka vzata na vědomí.
Ze strany podatele připomínky se jedná
formou sdělení pouze o informace, kte-
ré nemají vazbu na řešené lokalit Z5-1
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 pří-
slušný dotčený orgán ochrany veřejné-
ho zdraví, uvedla ve stanovisku
čj. KHSSC 12296/2020 ze dne 8. 4.
2020, že s návrhem Změny č. 5 k veřej-
nému projednání souhlasí – viz poř.
č. 2 tohoto vyhodnocení. Příslušným
dotčeným orgánem podle § 40 odst. 3
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, je Krajský úřad Středo-

Vyjádření k návrhu změny 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

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

• Řešení stávající a budoucí dopravní infrastruktury 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).

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

Připomínka vzata na vědomí.
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 § 8 a § 9 zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpi-
sů. Lokalita Z5-2 neřeší faktickou 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 upozornění
podatele připomínky, aby byla zástavba
situována k severnímu okraji vymezené
lokality.

Čelákovice, návrh Změny č. 5 územního plánu
Předmětem návrhu Změny č. 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 OV – 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 studií. Z těchto důvodů doporučujeme
situovat zástavbu k severnímu okraji vymezené lokality, p ří-
padně zvážit navržený zastavovací plán – umístění 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 územní
zájmy Českých drah, a.s.
Mimo uvedené nemáme k návrhu Změny č. 5 ÚPnSÚ Čeláko-
vice dalších připomínek.

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)

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.

ČEPS, a.s.,
IČO 25702556,
Elektrárenská 774/2,
101 52 Praha 10
(č. 30; D 26. 3. 2020;
čj. MUC/03200/2020)
(DOKONČENÍ)

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

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ
Čelákovice z 02/2020 konanému dne 8. dubna 2020)

údaje o podateli
připomínky*)
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Použité zkratky:
*) V kulaté závorce je uvedeno pořadové číslo (č.) připomínky dle „Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny č. 5 územní-

ho plánu sídelního útvaru Čelákovice z 02/2020“, dále datum doručení pořizovateli (D) a číslo jednací, pod kterým bylo podání
zapsáno (čj.).

správní řád = zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
stavební zákon = zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
ÚPD – územně plánovací dokumentace    ÚPnSÚ – územní plán sídelního útvaru (Čelákovice)
Změna č. 5 – změna č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice   ZÚR = Zásady územního rozvoje Středočeského kraje, ve znění 1. a 2. aktualizace

českého kraje, odbor dopravy, jako pří-
slušný silniční správní úřad uplatňující
stanovisko k ÚPD z hlediska řešení sil-
nic II. a III. třídy, který v koordinova-
ném stanovisku Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje, ředitele krajského
úřadu, čj. 039018/2020/KUSK ze dne
14. 4. 2020, uvedl: „Krajský úřad Stře-
dočeského kraje, odbor dopravy, jako
příslušný silniční správní úřad uplatňu-
jící stanovisko k ÚPD z hlediska řešení
silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 3
písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, nemá připomínky. Návrh
Změny č. 5 neobsahuje řešení silnic II.
či III. třídy…“.

• Řešit pěší a případně cyklistickou dopravu (vymezení ploch
pro vybudování chodníků a cyklostezek, rezerva pro po-
kládku inž. sítí) a územní rezervy potřebné pro zajištění do-
pravní obslužnosti ve smyslu příslušných platných ČSN.

• Doporučujeme:
Vymezení zastavitelných ploch pro bydlení situovaných
u silnic nebo u budoucích silnic II. a III. t říd navrhnout tak,
aby byly splněny limitní hladiny hluku z dopravy ve vnit ř-
ních chráněných prostorách staveb a ve venkovním chráně-
ném prostoru staveb dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Upo-
zorňuje, že v případě prokázání nutnosti zajistit protihluko-
vou ochranu území navržených pro bytovou zástavbu, nebu-
dou na náklady majetkového správce prováděna žádná pro-
tihluková opatření. Veškerá nová obytná zástavba musí být
řešena tak, aby byly splněny hlukové hygienické standardy.
Pokud budou nutná protihluková opat ření (např. protihlu-
kové stěny, vály), musí být realizovány na náklady stavební-
ků obytných objektů a budou po celou dobu životnosti
v majetku a správě stavebníka / investora.

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

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

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ
POŘIZOVATELE

úplné znění nebo významná část připomínky
(k veřejnému projednání návrhu změny č. 5 ÚPnSÚ
Čelákovice z 02/2020 konanému dne 8. dubna 2020)

údaje o podateli
připomínky*)

B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ
Grafickou část odůvodnění změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice tvoří výkres OD1 Výkres širších vzta-
hů, 1 : 20 000, který jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 5.

Poučení:
Proti opatření obecné povahy č. 1/2020/OOP, tj. proti změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Čelá-
kovice, nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

∗     ∗     ∗

Ing. Josef Pátek v. r.
starosta města

Ing. Petr Studnička, PhD. v. r.
místostarosta města I
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