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Základní údaje
O pořízení nového Územního plánu Čelákovic (dále jen ÚP) rozhodlo Zastupitelstvo
města Čelákovice na svém zasedání, konaném dne 31. října 2012 usnesením č.
17/2012/5.2 o pořízení nového územního plánu.
Na stejném zasedání byl usnesením č. 17/2012/5.4 zvolen určeným zastupitelem pro
pořízení Územního plánu Čelákovic pan Ing. Petr Studnička, PhD.
Zadání územního plánu bylo schváleno Zastupitelstvem města Čelákovice dne 24.
června 2015 usnesením č. 5/2015/2.2.
Na základě doplňujících průzkumů a rozborů z roku 2014 byl v listopadu 2015
zpracován návrh ÚP. Společné jednání o návrhu ÚP se uskutečnilo dne 30. března
2016.
Po vyhodnocení námitek a připomínek k návrhu ÚP vydal pořizovatel dne 17.
července 2016 Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Čelákovic po společném jednání, na
základě kterých je návrh ÚP upraven.
Jako územně plánovací podklady pro pořízení územního plánu byly použity územně
analytické podklady Středočeského kraje, územně analytické podklady správního
území obce s rozšířenou působností MÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a jeho
detašované pracoviště Praha, v jehož správním území se Čelákovice nacházejí.
Upravený návrh ÚP je zpracován na podkladu digitální katastrální mapy platné ke
dni 15. října 2018.
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C.1
Soulad návrhu územního plánu s politikou územního
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
C.1.1 Soulad návrhu územního plánu s Politikou územního rozvoje
ČR ve znění aktualizace č. 1 (PÚR ČR)
schválenou usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015 (PÚR ČR)
(1) Město Čelákovice je součástí správního území obce s rozšířenou působností MÚ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Území je součástí rozvojové oblasti OB1
Metropolitní rozvojová oblast Praha (článek 40).
(2) Zásadním rozvojovým předpokladem této oblasti ovlivněné rozvojovou
dynamikou hlavního města Prahy je připojení na dálnice, rychlostní silnice,
dokončení silničního okruhu kolem Prahy, připojení na tranzitní železniční koridory
a vysokorychlostní síť železnice. Tato teze má pro město Čelákovice zásadní význam
v podobě nadmístních dopravních staveb silničních i drážních.
(3) Území města Čelákovice je dotčeno v PÚR ČR vymezenými koridory dopravní a
technické infrastruktury, pro které je v rámci územního plánu Čelákovic nutno
zajistit vymezení ploch a koridorů pro jejich lokalizaci.
a) Koridor konvenční železniční dopravy C-E61 Děčín – Nymburk – Kolín
(článek 88), který se týká tratě č. 231 Lysá nad Labem – Kolín.
V ÚP Čelákovic je koridor optimalizace trati č. 231, úsek Čelákovice –
Mstětice zpřesněn dle dokumentace k územnímu rozhodnutí a je vymezen
jako veřejně prospěšné stavby WD1.1, WD1.2 a WD1.3.
b) Koridor silniční dopravy S8 Nymburk – Poděbrady – D11 – Kolín (článek
117).
Jedná se o dopravní propojení ve směru severozápad – jihovýchod ve vazbě
na dálnici D11.
Do ÚP Čelákovic se promítá přeložkou silnice II/245 v úseku Čelákovice –
Záluží – Nehvizdy s přímým napojením Čelákovic na dálniční tah D11 v
místě plánované mimoúrovňové křižovatky u obce Nehvizdy. Přeložky jsou
vedeny jako veřejně prospěšné stavby WD2.1 a WD2.2.
c) Energetický koridor E10 (článek 149), pro dvojité vedení 400 kV v trase
Výškov – Čechy-střed.
Koridor je do ÚP Čelákovic zapracován v plné šíři a je vymezen jako veřejně
prospěšná stavba WT16.
d) Koridor vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice – hranice SR (článek 123),
vymezený k zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního
významu.
Vodní tok Labe je na území města Čelákovice plně splavný. ÚP vymezuje
zázemí stávajícího zdymadla Čelákovice jako plochy dopravní infrastruktury
– dopravní vybavenost.
-2-

Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

C.1.2 Soulad návrhu územního plánu s dokumentací Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje
vydanou na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje 4-20/2011/ZK ze
dne 19. 12. 2011 formou opatření obecné povahy č.j. 000687/2012/KUSK, které
nabylo účinnosti dne 22. 2. 2012, ve znění 1. aktualizace ze dne 27. 7. 2015 a 2.
aktualizace ze dne 5. 9. 2018.
(dále jen ZÚR)
(4) Město Čelákovice je dle ZÚR součástí rozvojové oblasti republikového
významu „OB1 Praha“ (článek 10 odst. d).
(5) Pro území města Čelákovice platí tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje
a rozhodování o změnách v území (článek 11), které jsou základem koncepce
územního plánu:
a) Zlepšit vazby osídlení doplněním MÚK na stávající trase dálnice D11 –
Nehvizdy, napojení Čelákovic.
b) Rozvoj ekonomických aktivit soustřeďovat do ploch s vazbou na železnici.
c) Rozvoj bydlení orientovat do lokalit s možností kvalitní hromadné dopravy,
zejména kolejové a s vazbou na sídla s odpovídající sociální infrastrukturou.
d) Pro rozvoj bydlení sledovat možnosti transformace ploch v zastavěném území
sídel a využití dosud volných ploch vymezených v zastavitelném území.
e) Vytvářet podmínky pro rekreaci a to včetně potřeb obyvatel hl. m. Prahy.
f) Chránit prostupnost krajiny, zejména zelené klíny, umožňující propojení s
územím hl. m. Prahy a zelené prstence okolo měst.
g) Chránit ve zvýšené míře pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a
dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability
před nekoordinovanou výstavbou.
(6) Pro ÚP Čelákovic vyplývají ze ZÚR tyto úkoly (článek 12):
a) Zpřesnit koridory dopravy vymezené v ZÚR.
b) Vymezit přeložky (zejména obchvaty) silnic nesledovaných v ZÚR pro
potřeby zlepšení vazeb osídlení na nadřazenou silniční síť.
c) Respektovat požadavky na ochranu krajiny a upřesnit vymezení skladebné
části ÚSES.
(7) Konkrétně se území města Čelákovice týkají plochy a koridory dopravní a
technické infrastruktury nadmístního významu a plochy regionálních či
nadregionálních prvků ÚSES vymezené v ZÚR Středočeského kraje:
a) Napojení Čelákovic na plánovanou MÚK na dálnici D11 – Nehvizdy jako
VPS D135. Napojení je řešeno přeložkami silnice II/245 vymezenými v ÚP
jako koridor K2 a K8, resp. jako veřejně prospěšné stavby WD2.1 a WD2.2.
b) Zpřesnění železniční trati č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad Labem jako
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu VPS. Koridor pro optimalizaci trati je
v ÚP vymezen jako K1, resp. jako veřejně prospěšné stavby WD1.1, WD1.2 a
WD1.3.
c) Vodní cesta v úseku Labe (VD1) na území Středočeského kraje (Horní
Počaply – Týnec nad Labem) nemá na území Čelákovic územní dopad.
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d) Současně s veřejně prospěšnou stavbou D135 řešit navazující komunikace II.
a III. tříd – obchvat sídla. ÚP vymezuje koridor K4, resp. veřejně prospěšnou
stavbu WD3 pro jižní obchvat města.
e) Koridor E10 pro vedení VVN 400 kV TR Výškov – TR Čechy-střed jako
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu E02 v šířce 600 m. Koridor je v ÚP
vymezen v plné šíři jako veřejně prospěšná stavba WT16.
f) Do ÚP jsou zapracovány plochy a koridory nadregionálního a regionálního
územního systému ekologické stability:
- Nadregionální biokoridor NK 10 „Stříbrný roh – Polabský luh“
- Nadregionální biokoridor NK 67 „Vidrholec – K68“
- Regionální biocentrum RC 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“
(8) ÚP respektuje prvky ochrany přírody a krajiny na území města Čelákovice:
a) Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně (celková rozloha 21 ha).
b) Lokalitu soustavy NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita Káraný
– Hrbáčkovy tůně (celková rozloha 380 ha).
(9) Vodohospodářsky významné území s velkými podzemními i povrchovými zdroji
pitné vody – OP vodního zdroje Káraný do území Čelákovic nezasahuje.
(10) Je respektováno ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu
Labiště.
(11) ÚP Čelákovic se zabývá ohranou říční nivy ve smyslu revitalizace územím
protékajících toků a návrhem opatření k retenci vod v území.
(12) ZÚR vymezují pro účely řízení o vyvlastnění či zřízení překupního práva na
území města Čelákovice veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření v
oblasti dopravy, technické infrastruktury a územního systému ekologické stability.
VPS jsou v návrhu ÚP převzaty a upřesněny. Jedná se o:
a) VPS D135 – Koridor silnice II/245, napojení Čelákovic na D11 – viz v ÚP
VPS WD2.1 a WD2.2.
b) VPS D207 – Koridor železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice, přeložka a
rekonstrukce – viz v ÚP VPS WD1.1, WD1.2 a WD1.3.
c) VPS E02 – Vedení VVN 400 kV – TR Výškov – TR Čechy-střed, posílení
v celé délce – viz v ÚP VPS WT16.
d) NK 10 nadregionální biokoridor „Stříbrný roh – Polabský luh“.
e) NK 67 nadregionální biokoridor „Vidrholec – K68“.
f) RC 368 regionální biocentrum „Niva Labe u Čelákovic a Přerova“.
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C.2
Soulad návrhu územního plánu s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu architektonických a urbanistických
hodnot v území a požadavky na ochranu
nezastavěného území
(13) ÚP Čelákovic vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území.
V I. etapě navrženého rozvoje města jde především o doplňování a zkvalitnění
stávající zástavby ve vymezeném zastavěném území na plochách přestavby.
Vymezením zastavitelných ploch získává zástavba města kompaktní tvar. Navržená
základní koncepce rozvoje města je zaměřena na vytváření předpokladů pro celkové
zlepšení životní prostředí. Ochrana všech složek životního prostředí je zajištěna
nejen respektováním podmínek daných zvláštními předpisy, ale jde i nad jejich
rámec, zejména v oblasti vodohospodářských opatření v zástavbě i v krajině.
(14) Předpoklad hospodářského rozvoje města skýtají stávající velké průmyslové
areály. ÚP územně stabilizuje stávající funkční průmyslové plochy a počítá s jejich
mírným rozvojem. Nevyužívané plochy charakteru „brownfields“ navrhuje
k přestavbě na nové funkce.
(15) Soudržnost společenství obyvatel je podpořena možností rozvoje různých forem
bydlení, občanského vybavení, ochranou a kultivací veřejných prostranství, návrhem
různých forem rekreace a sportovního vyžití.
(16) ÚP Čelákovic koordinuje veřejné a soukromé záměry. V rámci zpracování
návrhu územního plánu byly prověřovány všechny záměry na změny v území a na
výstavbu, které MÚ Čelákovice obdržel od soukromých fyzických i právnických
osob i samotné záměry města. V ÚP jsou tyto záměry koordinovány, a to s ohledem
a respektováním veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů a na
požadavky uplatněné dotčenými orgány. Ochrana veřejných zájmů je konkretizována
stanovenou základní koncepcí rozvoje území a podmínkami využití a prostorového
uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití.
(17) Členění území na plochy s rozdílným funkčním využitím je v ÚP navrženo s
ohledem na ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, včetně
urbanistického a architektonického dědictví. Tento princip je promítnut do
urbanistické koncepce, do koncepce veřejné infrastruktury a zejména do návrhu
uspořádání krajiny.
(18) Navržené plochy přestavby významně zvýší hospodárné využití zastavěného
území města. Zastavitelné plochy jsou navrženy ve dvou etapách, kde využití ploch
II. etapy je z důvodu hospodárného postupu rozrůstání města na úkor volné krajiny
podmíněno vyčerpáním 75 % obdobných ploch I. etapy.
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(19) ÚP Čelákovic na základě posouzení stavu nezastavěného území a po
vyhodnocení jeho přírodních hodnot v nezastavěném území vylučuje umisťování
staveb a zařízení uvedených v § 18, odst. 5) stavebního zákona, kromě výjimek
stanovených jako funkce přípustná v kapitole A.6.2. „Podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití a jejich prostorové uspořádání“ výrokové části
územního plánu.
(20) ÚP je zpracován na základě zjištění a posouzení stavu území města, zejména
pak na základě územně analytických podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů.
Zohledňuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, stanovuje podmínky
jejich ochrany a vytváří podmínky pro jejich rozvoj.
(21) Základní koncepce rozvoje území města a urbanistická koncepce je založena na
těchto základních principech:
a) Kultivace a ekonomické využití vnitřních částí zástavby města se zaměřením
na posílení rezidenční a rekreační funkce. Rozvojem je míněno zejména
zkvalitnění všech složek života města, nikoli rozvoj plošný.
b) Zohlednění rozdílu městského charakteru zástavby Čelákovic a venkovského
charakteru okrajových částí Záluží a Sedlčánky.
c) Upřesnění dopravních koridorů vyplývajících z nadřazené ÚPD a zohlednění
jejich dopadu na celkovou dopravní koncepci a urbanismus města, s cílem
omezit průjezdnou dopravu v centru města.
d) Zvýraznění polohy města na řece Labi, nábřeží je věnováno rozvoji sportu a
rekreace.
e) Vytváření podmínek pro trvalou obsluhu a činnost stávajících prosperujících
průmyslových areálů, snižování dopadu výroby na obytné plochy.
f) Opatření ve volné krajině za účelem snížení nadměrného zornění krajiny,
vymezení systému ÚSES a krajinné zeleně, posílení retence srážkových vod
v krajině.
(22) V rámci zpracování návrhu územního plánu byla navrhovaná řešení prověřována
a posuzována z hledisek veřejného zájmu na jejich provedení, jejich přínosy,
problémy, rizika s ohledem na celkový každodenní život města, na životní prostředí,
hydrologické poměry území, na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné
využívání.
(23) Urbanistické a architektonické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny je navrženo v souladu s rozdílným charakterem v ÚP
vymezených lokalit. Navržené plochy přestavby a zastavitelné plochy zohledňují
konkrétní podmínky území včetně jejich umístění ve struktuře města.
(24) Větší plochy přestavby a zastavitelné plochy jsou podmíněny zpracováním a
vydáním územních studií a regulačních plánů k zajištění koordinace ve struktuře
města.
(25) Návrh ÚP respektuje stanovená záplavová území Labe a Výmoly a navrhuje
opatření pro zvyšování retenčních schopností území včetně revitalizace drobných
vodních toků (Jiřinský, Čelákovický a Zálužský potok) i drobných vodních ploch.
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(26) Podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn jsou dány
jednak vymezením ploch pro průmysl, drobnou výrobu a služby, jednak posílením
významu funkce rekreace a s ní spojeným občanským vybavením. Plochy pro bydlení
jsou v mnoha případech navrženy jako smíšené, kde lze umisťovat občanské
vybavení, služby a podnikatelské záměry nerušící okolní obytnou zástavbu. Drobné
podnikání a živnosti v místě bydliště vytváří nejstabilnější složku hospodářské
stability.
(27) Další možnosti představuje přestavba nevyužívaných průmyslových ploch a
jejich konverze pro nové funkční využití.
(28) Naplnění podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území je dosaženo přednostním využitím ploch uvnitř zástavby,
t.j. ploch přestavby a vymezením zastavitelných ploch v dosahu veřejné
infrastruktury v návaznosti na zastavěné území města. Kromě ochrany nezastavěného
území toto opatření směřuje k minimalizaci nákladů na zajištění souvisejících
dopravních staveb a technické infrastruktury.
(29) Řešení ÚP Čelákovic nevyvolává potřebu územního vymezení ploch pro
ochranu obyvatelstva dle § 20 Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění
úkolů ochrany obyvatelstva.
ÚP Čelákovic navrhuje nutné asanační a rekultivační zásahy:
1. ASA2: asanace zahradních chatiček a skleníku.
2. ASA4: asanace ploch bývalé skládky včetně odstranění ekologické zátěže –
kontaminace půdy.
(30) ÚP respektuje podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů.
Řešení ÚP Čelákovic nevyvolává potřebu návrhu kompenzačních opatření.
(31) ÚP Čelákovic nenavrhuje nové plochy pro využívání přírodních zdrojů.
Stávající zdroj léčebných peloidů Labiště a jeho ochranná pásma jsou návrhem ÚP
respektována.

Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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C.3
Soulad návrhu územního plánu s požadavky
stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů
(32) Územní plán Čelákovic splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy. Je zpracován a byl pořizován v souladu s cíli a úkoly
územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona (viz předchozí
kapitola odůvodnění).
(33) Splňuje požadavky na obsah územního plánu a jeho odůvodnění stanovené v §
43 a 54 stavebního zákona a v Příloze č. 7 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž splňuje požadavky
Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů.
(34) V souladu s § 158 stavebního zákona byl zpracován fyzickou osobou, která má
oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě (zpracování ÚPD) podle
zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
(35) V souladu s § 6 odst. 2 a s § 24 odst. 1 stavebního zákona je pořizovatelem
Městský úřad Čelákovice, který zajistil výkon územně plánovacích činností na
základě smlouvy s fyzickou osobou, splňující kvalifikační požadavky pro výkon
územně plánovacích činností, kladené na úředníky obecních úřadů ustanovením § 24
odst. 2 stavebního zákona.
(36) Při projednávání jednotlivých fází pořizování územního plánu je postupováno v
souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

C.4
Soulad návrhu územního plánu s požadavky
zvláštních právních předpisů
(37) ÚP Čelákovic zohledňuje vstupní limity využití území a splňuje požadavky
zvláštních právních předpisů vymezujících územní plánování.
Území města Čelákovice se týkají tyto limity využití dle zvláštních předpisů:
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C.4.1 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany
kulturních a civilizačních hodnot
a) Kulturní nemovité památky – na území města Čelákovice jsou evidovány
památky zapsané ve Státním seznamu nemovitých památek:
v k.ú. Čelákovice
Číslo rejstříku
18352 / 2-2031

ID Reg.
129057

32295 / 2-2036
18840 / 2-2035

143857
129567

27517 / 2-4123
28470 / 2-2034
16217 / 2-4124
33231 / 2-2032

138762
139781
126754
144865

-

-

č.p.

č.p. 1
č.p. 455
č.p. 1200

Památka
kostel Nanebevzetí
P. Marie
krucifix
socha sv. Jana
Nepomuckého
radnice
děkanství
vila
tvrz

Umístění
severní okraj obce, na
mírném návrší
při radnici č.p. 1
proti č.p. 109
náměstí 5. května

Areál Volmanovy vily: Funkcionalistická vila dle projektu architektů
Jiřího Štursy a Karla Janů, původně v rozlehlém parku. Předmětem
ochrany je vila č.p. 1200 (st.p. 1441), vrátnice (st.p. 1442), park a
pozemky st.p. 1441, 1442, a p.p. 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1447, 1448,
1449 a 1450. V současné době je areál v soukromém vlastnictví, park u
vily je devastován novou výstavbou.
Kostel Nanebevzetí P. Marie: Románský kostel, postaven na přelomu 12.
a 13. stol. V letech 1712–1713 byl barokně rozšířen.
Radnice: Novobarokní stavba z roku 1911 sloužící dodnes svému účelu
jako sídlo Městského úřadu Čelákovice.
Tvrz: Středověká stavba byla roku 1579 renesančně upravená. Budova
slouží jako městské muzeum.
Budova děkanství: Je z roku 1780.

v k.ú. Sedlčánky
Číslo rejstříku
26957 / 2-2782

ID Reg.
138169

č.p.

19727 / 2-2783
104289

130513
711539773

č.p. 45

Památka
kaple sv. Jana
Křtitele
boží muka
škola

Umístění
náves
západně od vsi
Mírové nám.

Památka
kaple sv. Václava

Umístění
při silnici k Přerovu

v k.ú. Sedlčánky – Císařská Kuchyně
Číslo rejstříku
15297 / 2-2784

ID Reg.
125768

č.p.
č.p. 48

Památky jsou považovány za významné stavby města. Tomu odpovídá způsob jejich
využití a údržby. ÚP Čelákovic vytváří podmínky pro zachování a vhodné využití
stávajících evidovaných nemovitých památek v k.ú. Čelákovice a Sedlčánky, jejich
stávající využití se nemění. Původní památkově chráněný objekt v k.ú. Záluží –
sýpka v ulici Vořechovka již neexistuje.
b) Archeologické naleziště – ÚP respektuje skutečnost, že celé území města je
vedeno Národním památkovým ústavem jako archeologické naleziště.
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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V katastrech města byly archeology objeveny halštatské a laténské hroby a
sídliště.

C.4.2 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany
životního prostředí
a) V souladu s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., budou v nově navrhovaných
lokalitách pro výstavbu použity pro vytápění ekologické zdroje. Za hlavní
topné médium je považován STL plynovod.
b) ÚP nenavrhuje nová protihluková opatření v podobě staveb. K částečnému
odclonění zástavby od dopravních staveb přispějí navržené plochy ochranné a
izolační zeleně (ZO) podél silničních tahů a železničních tratí.

C.4.3 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti ochrany
přírody a krajiny
a) Evropsky významná lokalita systému NATURA 2000. EVL CZ0214007
„Káraný – Hrbáčkovy tůně“, vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. na
ploše o celkové rozloze 348,0814 ha a v řešeném území zasahuje do k.ú.
Sedlčánky. Jedná se o lužní komplex na obou stranách Labe mezi
Čelákovicemi a Přerovem nad Labem. Tůně na levém břehu Labe mezi
Přerovem nad Labem a Sedlčánkami.
b) Přírodní rezervace „Hrbáčkovy tůně“ a OP rezervace, zřízena vyhláškou
Okresního národního výboru Praha-východ č.j. 03 209072 88 ze dne 24. 6.
1988 a vyhláškou Okresního úřadu Nymburk ze dne 23. 6. 1989, v roce 1992
Vyhláškou MŽP ČR. Je vymezena na ploše 12,02 ha, v řešeném území
zasahuje do k.ú. Sedlčánky. Hlavním motivem ochrany je zachování
ekosystému labských ramen.
c) Registrované významné krajinné prvky:
v k.ú. Sedlčánky
(registrováno Okresním úřadem Praha-východ Vyhláškou č.j. 4/ŽP/94 ze dne 1. 6.
1994):
- VKP 1 „Labíčko“ – jedna ze soustav Hrbáčkových tůní, cenná
genofondová plocha, CHPV, bohaté pobřežní porosty. Jedná se o vodní
plochu na p.č. 886/13.
- VKP 12 „Břehové porosty Výmoly“ – drobné lesní a vodní pozemky
v okolí Výmoly , na p.č. 559, 552, 556, 726, 545, 486/2, 490/3, 551, 757 a
708.
- VKP 13 „Tůň Kozí chlup“ – na území města Čelákovice se jedná o tři
lokality na levém břehu Labe, další ze soustav Hrbáčkových tůní.
- VKP 14 „Tůň Hrad a drobné tůňky“
- VKP 15 „Odvodňovací systém“, Poltruba, (pro tento VKP nebyla
zpracovateli poskytnuta Vyhláška).
v k.ú. Záluží
(registrováno Okresním úřadem Praha-východ Vyhláškou č.j. 8/ŽP/94 ze dne 1. 6.
1994):
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Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

d)

e)

f)
g)

- VKP 3 „Kopec Šibeňák“ – trvalý travní porost v drnovém zápoji.
- VKP 22 – malý remíz na vyvýšenině mezi Mochovem a Nehvizdy.
Registrované památné stromy:
- V k.ú. Čelákovice, parcela č. 686/1 (za OC Albert) javor mléč, 2 ks, lípa
malolistá, 1 ks.
- V k.ú. Čelákovice – před vchodem do děkanského kostela, parcela č.
1580, lípa srdčitá, Tilia Cordata – 1 ks, solitér.
- V k.ú. Čelákovice, parcela č. 1587/1, jinan dvoulaločný, Gingo biloba – 1
ks.
- V k.ú. Záluží – lípa u zvoničky, parcela č. 241/1, lípa srdčitá, Tilia
Cordata – 1 ks, solitér.
- V k.ú. Sedlčánky, parcela č. 444/7, „Čelákovický dub“ – 1 ks, solitér.
Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů jsou jako významné krajinné prvky chráněny veškeré pozemky
vedené jako plochy lesní a vodní.
OP lesa 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa.
Prvky Územního systému ekologické stability (ÚSES):
- Nadregionální biokoridory NK 10 a NK 67.
- Regionální biocentrum RC 368 „Niva Labe u Čelákovic a Přerova n. L.“.

C.4.4 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti vodního
hospodářství
a) OP přírodního léčivého zdroje peloidu Labiště lázeňského místa Lázně
Toušeň I. a II. stupně.
b) Záplavová území řeky Labe a potoku Výmola – stoletá záplava Q100 a
aktivní zóna záplav.
c) Stávající protipovodňové opatření – zdymadla Čelákovice.
d) Prevence před povodněmi je v ÚP řešena systémem opatření k retenci vody
(suchých poldrů, drobných vodních nádrží a úpravami toků potoků).

C.4.5 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti dopravy
a) OP komunikací II. a III. třídy mimo zastavěné území města (15 m od osy
krajního pruhu).
b) OP železniční dráhy (60 m od osy krajní koleje) a OP vlečky (30 m od osy
krajní koleje).

C.4.6 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti technické
infrastruktury
a) OP vodovodních a kanalizačních řadů:
- DN 500 a více
2,5 m
- do DN 500 včetně
1,5 m
b) OP nadzemního elektrického vedení VVN a VN a transformační stanice:
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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20 (25) m od krajního vodiče
15 (20) m od krajního vodiče
12 (15) m od krajního vodiče
7 m, 10 m od krajního vodiče
1 m, 2 m, 7 m, 20 m, 30 m dle typu a doby
vzniku
OP kabelového vedení VN: 1 m
OP vysokotlakých a středotlakých plynovodů:
- VVTL a VTL plynovodu
4m
- VTL regulační stanice plynu
4m
- STL plynovodu
1 m v zastavěném území
Bezpečnostní pásma vysokotlakých plynovodů a regulačních stanic plynu:
- VVTL DN 1000, DN 900
200 m (vzniklé do 3. 7. 2009)
- VVTL plynovodu DN 500
150 m (vzniklé do 3. 7. 2009)
- VTL plynovodu DN 100
15 m (vzniklé do 3. 7. 2009)
- VTL plynovodu DN 500
30 m (vzniklé od 4. 7. 2009)
- VTL regulační stanice
10 m
OP dálkových sdělovacích a optických kabelů 1,5 m
Radioreléové trasy
OP sdělovacího kabelu armády ČR
OP radaru Kbely – Ministerstvo obrany ČR (celé území města)
-

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

vedení VVN 400 kV
vedení VVN 200 kV
vedení VVN 110 kV
vedení VN 22 kV
trafostanice 22 kV

C.4.7 Požadavky zvláštních právních předpisů – vydaná územní
rozhodnutí
(38) V době zpracování ÚP Čelákovic byla evidována územní rozhodnutí:
1. ÚR č.j. MUC/10546/2012 ze dne 11. 10. 2012, Optimalizace trati Lysá nad
Labem – Praha Vysočany.
2. Obchvat města, ÚR č.j. 1231 ze dne 28. 8. 2007, „Silnice II/245 Čelákovice –
obchvat“.
3. ÚR č.j. MUC/03917/2014 ze dne 15. 4. 2014, Bytový dům.
4. ÚR ze dne 31. 7. 2013, Obytný soubor V Prokopě.

C.4.8 Požadavky zvláštních právních předpisů v oblasti požární
a civilní obrany a na obranu státu
a) Navržené místní obslužné komunikace jsou průjezdné pro techniku zajišťující
požární zásah a záchranné práce s možností odjezdu nebo s místy pro její
otáčení.
b) Je řešeno zásobování požární vodou dle požadavku § 41 odst. 1 písmeno b)
Vyhlášky č. 246/2001 Sb.
c) OP vojenského letiště Kbely.
Problematika civilní ochrany je řešena samostatnou kapitolou Odůvodnění ÚP
Čelákovic C.6.9 „Řešení požadavků požární a civilní ochrany“.
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C.5
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
včetně výsledků vyhodnocení vlivu na životní
prostředí
(39) Ve schváleném zadání ÚP Čelákovic byla na základě uplatněného stanoviska
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.
036683/2015/KUSK ze dne 1. 4. 2015 stanovena podmínka, že nedílnou součástí
návrhu Územního plánu Čelákovic bude Vyhodnocení předpokládaných vlivů
územního plánu na udržitelný rozvoj území (dále jen „vyhodnocení na URÚ“).
(40) Vyhodnocení je zpracováno jako dvě samostatné textové přílohy Odůvodnění
územního plánu Čelákovic (t.j. části „C“) a obsahuje:
a) Samostatnou část vyhodnocení vlivů na URÚ dle bodu A: Vyhodnocení vlivů
ÚP Čelákovic na životní prostředí zpracované oprávněnou osobou na základě
ustanovení § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí v platném znění, Mgr. Eliškou Václavíkovou (č.j. 75701/ENV/12).
b) Samostatnou část dle bodů C–F: Vyhodnocení vlivů na URÚ zpracovanou
Ing. arch. Jitkou Fikarovou (číslo autorizace ČKA č. 00810).
(41) Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj zohledňuje silné a slabé stránky
města, vyhledává problémy k řešení a příležitosti dalšího rozvoje.
Silné stránky:
a) Fenomén „města na řece“ – velký vodní tok Labe, přítoky potoků jako liniové
prvky krajiny i města.
b) Vlastní průmyslové podniky, dostatek pracovních příležitostí.
c) Přítomnost hodnotných krajinných prvků v k.ú. Sedlčánky (lužní lesy, slepá
ramena Labe) chráněných jako EVL a přírodní rezervace (Hrbáčkovy tůně) a
nádherných míst pro klidnou rekreaci.
d) Kvalitní orná půda, úrodná oblast středního Polabí s nadmořskou výškou
kolem 180 m n. m.
e) Blízký zdroj kvalitní pitné vody Káraný.
f) Dostatečná technická infrastruktura, plynofikace města.
g) Dostupnost Prahy, Brandýsa nad Labem, Mladé Boleslavi a Nymburka.
h) Optimální hustota stávající silniční sítě s přímými a nepřímými vazbami na
nadřazené regionální a dálkové silniční tahy.
Slabé stránky:
a) Nízké procento zalesnění (4 %), vysoké procento zornění (69 %).
b) Přítomnost energetického uzlu – rozvodna ČEZ, limitující ochranná pásma
nadzemních tranzitních rozvodů VVN a tranzitních vedení VTL plynovodů.
c) Přítomnost železničních tratí je omezujícím prvkem v zástavbě i v krajině
(dělící efekt liniové stavby). Nedostačující propustnost místních komunikací
při křížení se železniční tratí.
d) Čelákovice nemají přímé napojení na dálnici D11.
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e) Napřímení a regulace drobných vodních toků způsobuje zrychlený odtok
srážkových vod, málo vodné potoky.
f) Vysoká míra zemědělského využití krajiny, vliv intenzivní rostlinné výroby
na podzemní vody.
g) Negativní dopad velkých průmyslových podniků uvnitř obytné zástavby na
obytnou kvalitu jejich okolí.
h) Kontaminace půdy v důsledku bývalých provozoven skládkového
hospodářství v krajině, ekologické zátěže.
i) Rozlehlé zahrádkářské kolonie uprostřed zástavby města, objekty individuální
rekreace uvnitř chráněných přírodních ploch.
j) Místní část Záluží je bez kanalizace.
Příležitosti:
a) Po realizaci MÚK u Nehvizd a napojení II/245 na tuto křižovatku přímá
vazba na dálnici D11.
b) Možnost rozvoje rekreačních aktivit (pískovny Malvíny, nábřeží Labe,
přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně, vodní plochy a toky v krajině, sportovní
areál).
c) Revitalizace vodních ploch a drobných toků, oživení krajiny a její zapojení do
života obyvatel. Obnovit zaniklé cesty, budovat nové. Vodní prvky a
zalesněné vršky použít jako kostru zelených ploch v krajině.
d) Zelené a vodní prvky propojit s městem několika okruhy cyklotras a pěších
cest.
e) Po okraji zástavby města vysadit veřejnou i soukromou zeleň formou
drobných příměstských lesoparků, ovocných sadů a alejí. Zelení vést pěší
trasy vybavené osvětlením, lavičkami, drobnými prvky pro hru a sport
(rodiče s kočárky, vycházky seniorů atd.).
f) Průmyslové podniky uvnitř města postupně transformovat na „čisté provozy“,
eliminovat dopady na obytné území v přímém kontaktu s nimi, případně je
vymístit mimo město.
g) Hledat nová využití nevyužívaných průmyslových ploch, případně navrhnout
asanaci dožívajících objektů.
h) Postupně upravovat břehy Labe a přilehlé plochy s cílem jejich využití pro
veřejnou zeleň a rekreaci obyvatel včetně možností koupání v letních
měsících. Stávající zahrádkářské kolonie postupně v tomto duchu
transformovat, do doby jejich existence v maximální možné míře zajišťovat
jejich průchodnost.
i) Zkvalitnit prostředí stávajících sportovních ploch u řeky Labe (výměna
oplocení, výsadba zeleně, průchodnost) a rozšířit sportovní plochy směrem
k Lázním Toušeni.
j) Propojit pěší a cyklo magistrálu podél Labe do Lázní Toušeň, přemostit slepé
rameno, vytvářet zázemí pro lázeňské hosty.
Hrozby:
a) Přeměna nefunkčních průmyslových areálů v nekontrolovatelné brownfieldy.
b) Odchod významných a prosperujících firem z Čelákovic.
c) Absence komunikace mezi městem a jednotlivými ekonomickými subjekty na
jeho území.
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d) Politická roztříštěnost, vedení města bez jednotného koncepčního názoru na
jeho rozvoj.
e) S případným dalším rozvojem výstavby průmyslových provozoven,
skladovacích a marketingových objektů, hrozí zastavění území bez možnosti
zachování přírodních koridorů a průchodů pro rekreační využití (pěší a
cyklistická doprava, zelené osy městem).
f) Vydané územní rozhodnutí na stavbu „Obytný soubor v Prokopě“ bez širších
dopravních vazeb.
g) Další prostorové „rozrůstání“ města do krajiny by vedlo ke ztrátě identity
jednotlivých městských částí a degradaci krajinného zázemí.
h) Stávající občanská vybavenost nebude pokrývat nároky, které by následovaly
další skokový nárůst obyvatel města.
(42) Ze závěrů dokumentace Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP vyplývají tyto
požadavky:
1. Část vyhodnocení vlivů na URÚ dle bodu A: Vyhodnocení vlivů ÚP
Čelákovic na životní prostředí
Z vyhodnocení vlivů návrhu ÚP vyplývají tyto požadavky na rozhodování
v jednotlivých plochách z hlediska minimalizace negativních vlivů na životní
prostředí, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných
záporných vlivů na životní prostředí:
- Koridor D135 – obchvat Záluží vybudovat dříve než mimoúrovňovou
křižovatku pro napojení na dálnici D11 u obce Nehvizdy. V opačném
případě lze předpokládat nadměrné dopravní zatížení zastavěného
území obce.
- Z12, Z13 – prověřit potřebu vymezení zastavitelných ploch pro
bydlení v lokalitě X – Mezi tratěmi na ZPF v I. třídě ochrany.
- Z14, Z15 – výstavbu na vymezených zastavitelných plochách v místní
části Záluží podmínit vybudováním kanalizace.
- P20 – při zpracování územní studie klást důraz na přírodní charakter
vymezené plochy zeleně ZV1 a suchého poldru VR4, při úpravě
plochy ZV1 na lesopark v maximální míře zachovat stávající dřeviny a
při nových výsadbách používat původní, stanovištně odpovídající
druhy dřevin.
- Z4, Z16 – uvnitř vymezené aktivní záplavové zóny řeky Labe
navrhovat výhradně sportovní plochy s travnatým povrchem.
- Výstavba ve všech rozvojových plochách vyžadujících odkanalizování
musí být podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV, pro
plánovaný rozvoj je nutné navýšit kapacitu ČOV na 14.000 EO.
- Pro zmírnění negativních vlivů na životní prostředí je zásadní
důsledné dodržování navržené etapizace výstavby. Plochy II. etapy
využít jako zastavitelné až po vyčerpání ploch I. etapy. Pro
rozhodování o zahájení výstavby ve II. etapě stanovit jednoznačné
kritérium – například vydání stavebního povolení na minimálně 75 %
plochy obdobného funkčního využití vymezené jako zastavitelné v I.
etapě.
Uvedené požadavky jsou v upraveném návrhu ÚP Čelákovic pro veřejné
projednání zohledněny a zahrnuty.
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2. Část Vyhodnocení vlivů na URÚ dle bodů C–F
Ze závěru a doporučení pro další postup zpracování ÚP Čelákovic vyplývá:
- Je konstatováno, že návrh ÚP Čelákovic posiluje pilíře 1 a 3 (pilíř
životního prostředí a pilíř soudržnosti obyvatel) a mírně oslabuje pilíř 2
(pilíř hospodářského rozvoje území). Zde je však třeba zdůraznit
požadavek zadání ÚP na snižování dopadu průmyslové výroby na obytné
území města a na transformaci průmyslových areálů v centru Čelákovic
na jiné, nevýrobní funkce.
- Navržený rozvoj ve většině případů nezvyšuje hrozby a posiluje slabé
stránky řešeného území a je v naprosté převaze hodnocen pozitivně v
případě jevů, které může územně plánovací dokumentace skutečně
ovlivnit.
- Zastavitelné plochy jsou v souladu se základními principy územního
plánování vymezeny uvnitř zastavěného území nebo na plochách na
zastavěné území přímo navazujících. Návrh vytváří prostor pro
předpokládaný nárůst počtu obyvatel, pro občanskou vybavenost a pro
nová pracovní místa.
- Zábor ZPF pro plošný rozvoj města nepřesahuje rozsah zastavitelných a
dosud nezastavěných ploch dle původního a dosud platného ÚPSÚ
Čelákovice.
- Jsou navrženy nové plochy veřejné a ochranné zeleně uvnitř i vně
zastavěného území. Jednotlivé prvky územního systému ekologické
stability jsou vymezeny na všech hierarchických úrovních. V krajině jsou
navržena opatření ke snížení rychlého odtoku srážkových vod a
revitalizaci toků.
- Dopravní koncepce zohledňuje dopad nadřazených koridorů drážní a
silniční dopravy na lokální dopravní situaci změnou hierarchie silnic.
Rozvoj inženýrských sítí je řešen koncepčně v souladu s navrženým
rozvojem města.
- Postupná realizace jednotlivých záměrů podporuje vztah obyvatel k místu
bydliště za předpokladu upřednostnění potřeb celku nad dílčími osobními
cíli, které v konečném důsledku životu města uškodí. Stanovená koncepce
rozvoje města omezuje riziko živelného využití území, vytváří
předpoklady pro rozvoj bydlení, služeb, rekreace a sportu a vytváří
předpoklady pro zachování stávajících civilních, kulturních i přírodních
hodnot území. Vytváří předpoklad pro stabilizaci lidských zdrojů a sil a
prosperitu území města v dlouhodobém horizontu.
(43) Z jednotlivých kapitol vyplývají pro další postup na zpracování ÚP dílčí
požadavky:
a) Je nutné upřesnit trasu přeložky silnice II/245, která je v území východně od
Záluží navržena variantně. Výběr varianty má dopad na sousední obec
Nehvizdy.
b) V dalším postupu je doporučeno zvážit skutečnou potřebu ploch Z12 a Z3 pro
bydlení.
c) Plochy na nábřeží Labe pro sport a rekreaci Z4 a Z16, které zasahují do
záplavového území a částečně i do aktivní zóny záplav Labe, je nutné
regulovat ve smyslu respektování požadavků, které z této skutečnosti
vyplývají. Uvnitř vymezené stoleté záplavy Q100 a aktivní zóny nelze
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d)
e)

f)
g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)

umísťovat stavby ani zařízení bránící rozlivu vody. Na těchto plochách se
předpokládá umístění travnatých sportovních ploch.
Technické řešení přeložky silnice II/245 řešit s ohledem na zachování
přírodních hodnot VKP „Kopec Šibeňák“.
Jižní obchvat města a zástavbu lokality Krátká Linva důsledně podmínit
vyčerpáním zastavitelných ploch I. etapy výstavby. Nedopustit umožnění dílčí
zástavby v lokalitě Krátká Linva bez zpracovaného a schváleného regulačního
plánu pro celé území.
Zapracovat do ÚP Čelákovic údaje o CHLÚ cihlářských surovin.
Pro celkové fungování města je důležité udržet významné a prosperující firmy
na svém území a vytvořit podmínky pro jejich provoz.
Pro průmyslové plochy navržené k transformaci je nutné zpracovat
podrobnější ekonomické rozvahy a projektové dokumentace a neumožnit
jejich živelné a nekontrolovatelné využívání.
V dalším postupu zpracování ÚP je třeba přehodnotit navržené zastavitelné
plochy, které zasahují do ochranných pásem inženýrských sítí. Toto se týká
zejména ploch dotčených ochranným a bezpečnostním pásmem VTL
plynovodů jižně od silnice II/245 (plochy Z3 a Z11).
Do ÚP zakotvit regulaci ploch stávajících řadových garáží v sídlišti V
Rybníčkách pro přestavbu na vícepodlažní kapacitní parkovací domy.
Parkování by se nemělo řešit na úkor sídlištní zeleně.
Navrhnout přísnější regulaci ploch pro individuální rekreaci (chatových
oblastí) ve smyslu omezení staveb a zpevněných ploch a povinnosti likvidace
splašků bez vypouštění do terénu (jímky, chemická WC).
Zpracovat „generel rekreace“, který zohlední v ÚP navržená opatření (cestní
síť, cyklistické okruhy, přístaviště, plochy pro sport, rekreaci na plochách
přírodního charakteru, plochy sídlení a krajinné zeleně, městský lesopark,
vyhlídkové body), stanoví dílčí kroky a postup realizace, navrhne jednotný
mobiliář a jeho rozmístění.
Zvážit zachování komínového tělesa bývalé kotelny TOS jako historické
stavební dominanty města.

(44) Jednotlivé požadavky jsou v upraveném návrhu ÚP Čelákovic pro veřejné
projednání zohledněny takto:
a) Od požadavku na upřesnění trasy přeložky silnice II/245 východně od Záluží
bylo po projednání návrhu ÚP po společném jednání upuštěno. Koridor K8
pro přeložku silnice je ponechán v plné šíři dle ZÚR kraje. Jeho upřesnění je
v koordinaci s ÚP Nehvizdy nutné řešit podrobnější projektovou
dokumentací.
b) Plochy Z12 a Z3 pro bydlení jsou z návrhu ÚP vypuštěny.
c) Navržené plochy pro občanské vybavení – sport, vymezené uvnitř Q100, jsou
vymezeny výhradně jako travnatá hřiště bez umístění staveb.
d) Koridor K8 přeložky silnice II/245 je v severní části veden mimo VKP
„Kopec Šibeňák“.
e) Pro jižní obchvat města je vydáno územní rozhodnutí a dle Pokynů pro
úpravu návrhu ÚP po společném jednání je ponechán v I. etapě výstavby.
Zástavba lokality Krátká Linva je podmíněna vydáním regulačního plánu pro
celé území, t.j. ploch I. i II. etapy výstavby. Zástavba na plochách II. etapy
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f)

g)
h)

i)

j)
k)

výstavby (Z23) je podmíněna vyčerpáním minimálně 75 % ploch obdobného
charakteru v I. etapě.
CHLÚ cihlářských surovin není v aktuálním surovinovém serveru České
geologické služby vedeno. Ložiska surovin vedená v ÚAP jsou zakreslena do
Výkresu D.1 Koordinační výkres.
Průmyslové plochy uvnitř města jsou na základě Pokynů k úpravě návrhu ÚP
po společném jednání v návrhu ponechány.
Zastavitelná plocha Z3 uvnitř BP plynovodů je nově vymezena pro plochy
rekreace – zahrady a zahrádkářské osady s omezením umísťování staveb.
Zástavba na ploše Z11 musí ochranné a bezpečnostní pásma VTL plynovodů
respektovat.
Záměr na regulaci ploch stávajících řadových garáží v sídlišti V Rybníčkách
pro přestavbu na vícepodlažní kapacitní parkovací domy se při projednání
nesetkal se souhlasem obyvatel a je z návrhu ÚP vypuštěn. Parkování je
řešeno v rámci plochy Z11 a následně parkovacím domem u nádraží.
Regulace využití ploch chatových oblastí (plochy rekreace RI) je návrhem
ÚP akceptována.
Bývalá kotelna je součástí plochy přestavby P3, jejíž využití je podmíněno
zpracováním územní studie. V zadání územní studie (US1) je prověření
možnosti zachování komína požadováno.

C.6
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení
(45) Řešeným územím Územního plánu Čelákovic je celé území města Čelákovice
v rozsahu katastrálních území Čelákovice, Sedlčánky a Záluží u Čelákovic o celkové
rozloze 1.587,4 ha (dále také jen „řešené území“).
Jednotlivé katastry mají rozlohu:
774 979 Čelákovice
619 213 Sedlčánky (Císařská Kuchyně)
619 230 Záluží u Čelákovic

rozloha 897,8 ha
rozloha 464,2 ha
rozloha 225,4 ha

Počet obyvatel k 1. 1. 2018 činí 11.526 osob.
Hranice města Čelákovice jsou vymezeny hranicemi se sousedními k.ú.:
767 859 Lázně Toušeň
792 764 Mstětice
702 404 Nehvizdy
788 490 Kozovazy
698 067 Mochov
735 035 Přerov nad Labem
689 505 Lysá nad Labem
708 020 Káraný
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Pověřeným úřadem pro územně plánovací činnost je MÚ Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav a jeho detašované pracoviště Praha.

C.6.1 Odůvodnění celkové urbanistické koncepce
(46) Charakter města
- Město Čelákovice je součástí osídlení východně od Prahy, charakteristické
poměrně hustou sítí menších měst. Obcí s rozšířenou působností je pro
Čelákovice město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vzdálené zhruba 7 km
východně od Čelákovic.
- Město se rozkládá na levém břehu řeky Labe, v dojížďkové vzdálenosti
metropole cca 30 km.
- Město Čelákovice je historicky specifické vlastním průmyslem s dostatečným
počtem pracovních míst, je výborně vybaveno technickou infrastrukturou a
má vlastní síť zařízení občanské vybavenosti, která se stále rozšiřuje.
V posledních letech je posilována zejména funkce obytná, kdy hlavní roli
sehrává přetrvávající migrace obyvatel Prahy do menších sídel. Zároveň s tím
lze sledovat všeobecný nárůst intenzity kontaktů s hlavním městem.
- Čelákovice jsou progresivní město s mladou a vzdělanou populací.
- Po roce 2000 došlo k masivnímu nárůstu počtu bytových i rodinných domů a
potažmo obyvatel města. Tento dynamický růst má i své stinné stránky. Nová
sídliště postrádají dostatek veřejných prostranství pro každodenní rekreaci
obyvatel a pro hru dětí, prohlubuje se nedostatek parkovacích míst. Neustále
je řešena otázka počtu míst v předškolních a školních zařízení. Do budoucna
je třeba ustoupit z expanzní politiky města a ubírat se cestou kultivace a
ekonomického využití vnitřních částí zástavby.
- Určitou hrozbu pro město představuje stav některých průmyslových areálů, ve
kterých se nevyrábí (Kovohutě, Čelákovická strojírenská) nebo kde
provozovatel plánuje odchod z Čelákovic (Demoautoplast). Nevyužívané
areály v západní části města jsou územním plánem navrženy k přestavbě.
- Architektonicko-urbanistická struktura zástavby města Čelákovice vykazuje
rozmanitost co do typu, výšky, hustoty i charakteru staveb. Pro město je
typické prolínání stavebních typů i funkcí. V sousedství šestipodlažního
bytového domu stojí původní řadová zástavba domků z počátku minulého
století. Vše však žije v symbióze, kterou s sebou nese čas.
(47) Návrh územního plánu
Návrh ÚP zakládá koncepci rozvoje města Čelákovic na těchto základních
principech:
a) Kultivace a ekonomické využití vnitřních částí zástavby města se zaměřením
na posílení rezidenční a rekreační funkce. Rozvojem je míněno zejména
zkvalitnění všech složek života města, nikoli rozvoj plošný.
b) Zohlednění rozdílu městského charakteru zástavby Čelákovic a venkovského
charakteru okrajových částí Záluží a Sedlčánky.
c) Upřesnění dopravních koridorů vyplývajících z nadřazené ÚPD a zohlednění
jejich dopadu na celkovou dopravní koncepci a urbanismus města s cílem
omezit průjezdnou dopravu v centru města.
d) Zvýraznění polohy města na řece Labi, nábřeží je věnováno rozvoji sportu a
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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rekreace.
e) Vytváření podmínek pro trvalou obsluhu a činnost stávajících prosperujících
průmyslových areálů, snižování dopadu výroby na obytné plochy.
f) Opatření ve volné krajině za účelem snížení nadměrného zornění krajiny,
vymezení systému ÚSES a krajinné zeleně, posílení retence srážkových vod
v krajině.
Prioritami urbanistické koncepce je posílení významu Čelákovic v systému osídlení a
vytvoření podmínek pro celkovou kultivaci území. K tomu směřuje návrh dopravních
vazeb, regulace silně zastoupené průmyslové výroby v zastavěném území a
nadměrného zornění v krajině a zapojení města do systému příměstské rekreace
kraje.
Zástavba města Čelákovice je přednostně doplněna uvnitř zastavěného území.
Zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území a dotváří kompaktnost
sídla.
Navržené plochy přestavby a zastavitelné plochy jsou přednostně vymezeny pro
bydlení, městskou vybavenost, sport a rekreaci. ÚP stabilizuje a chrání veřejná
prostranství. Jsou navrženy nové plochy sídelní zeleně s funkcí parkovou, ochranou a
izolační.
Nábřeží Labe je věnováno rozvoji sportu a rekreace, podél řeky je navržena
cyklistická a pěší trasa s návazností na lávku přes řeku a na nové plochy pro sport,
rekreaci a vybavenost. Vodní cesta Labe je doplněna o plochy pro přístaviště
osobních a sportovních lodí v Čelákovicích i v Sedlčánkách.
Rozvoj výroby je přednostně navržen uvnitř dosud plně nevyužitých areálů v západní
části města. Nevyužívané průmyslové plochy jsou navrženy k revitalizaci a jako
plochy přestavby vymezeny pro nové využití, zejména pro občanskou vybavenost
města. Plochy areálu bývalých Kovohutí v centru města a v blízkosti vodního toku
Labe jsou po společném jednání o návrhu ÚP ponechány pro těžký průmysl.
S ohledem na polohou těchto ploch ve struktuře města je nutné vyloučit negativní
dopad průmyslových činností na okolní obytné území.
(48) Koncepce dopravy vychází z předpokladů vyplývajících z umístění města v
dopravním systému východně od Prahy. Město leží na břehu Labe ve vzdálenosti cca
3 km od dálnice D11, jsou jím vedeny dvě železniční tratě, nadřazená silnice druhé
třídy II/245 a mimo zastavenou část sídla v jižní části katastru Záluží silnice II/611.
Systém silničních tahů vyžaduje ve vztahu k přepravním vazbám širšího zájmového
prostoru zajistit přímé napojení na dálniční tah D11, kde je plánována výstavba nové
mimoúrovňové křižovatky (MÚK) u obce Nehvizdy, uvedená v dokumentaci ZÚR
Středočeského kraje jako VPS D135. S tím souvisí potřeba výstavby odpovídajícího
silničního napojení Čelákovic na dálnici. ÚP vymezuje koridory pro přeložku silnice
Čelákovice – Záluží (koridory K2 a K8) v souladu s požadavkem ZÚR na „koridor
pro umístění stavby D135-silnice II/245, napojení Čelákovic na silnici D11 vč. nové
MÚK na dálnici D11“.
Návrh ÚP zahrnuje dopravní stavby, pro které jsou vydaná územní rozhodnutí. Jedná
se o dlouhodobý záměr na jižní obchvat města (koridor K4) a o probíhající
optimalizaci železniční trati č. 231, zejména o úsek vedený v nové stopě mimo
původní osu trati (koridor K1).
ÚP zohledňuje nedostatek parkovacích stání uvnitř města a navrhuje nové plochy pro
parkování osobních vozidel na významných dopravních uzlech a v blízkosti sídlišť
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včetně parkovacího domu u nádraží.
(49) Technická infrastruktura v oblasti energetiky a zásobování teplem je v území
na vysoké úrovni. Navržené plochy přestavby i zastavitelné plochy lze zásobit
napojením na stávající rozvody inženýrských sítí.
Předpokladem trvalého zásobování města pitnou vodou je výstavba nového
vodojemu VDJ „Čelákovice II“ na sousedním k.ú. Mstětice a Lázně Toušeň včetně
přívodního a zásobovacího řadu.
Je navrženo napojení Záluží na systém zásobování pitnou vodou a na systém
odvádění odpadních vod města Čelákovice s převedením splaškových vod na
centrální ČOV města.
(50) Po společném jednání o návrhu ÚP jsou uvnitř sídla ponechány stávající
zahrádkářské kolonie, které mohou tvořit složku městské zeleně především z
pohledu individuální rekreace a biologické rozmanitosti městského prostředí. Nové
plochy pro zahrádky jsou vymezeny mezi Toušeňskou ulicí a železnicí. Zastavování
zahrádkářských kolonií chatami je nutné zastavit. Pro plochy zahrádkářských kolonií
jsou v ÚP stanoveny regulativy s omezením umisťování staveb.
(51) ÚP rovněž vymezuje nové prvky a opatření v krajině. Vodní toky potoků
Čelákovický, Zálužský a Jiřinský představující významné osy krajinou. Potoky jsou
navrženy k revitalizaci a úpravám pro zadržování vody v krajině. Břehové partie jsou
doplněny návrhem liniové i plošné zeleně.
Je vymezen Systém ekologické stability na regionální i lokální úrovni. Nefunkční
prvky ÚSES, které je nutné nově založit, jsou řešeny tak, aby zároveň plnily i jiné
funkce v krajině – zadržení přívalových vod, revitalizace devastovaných ploch,
rekreační trasy krajinou.
V krajině jsou navrženy k obnově zaniklé cesty, obnovená cestní síť zapojuje
hodnotné krajinné prvky do systému příměstské rekreace. Jsou navrženy plochy pro
rekreaci v přírodě, přírodní zázemí je propojeno s městem turistickými pěšími
stezkami a cyklotrasami.
Významným prvkem zeleně jsou aleje a stromořadí. ÚP vymezuje nové aleje jako
liniové prvky uvnitř sídla i v krajině. K výsadbě jsou vhodné zejména lípy, javory,
jasany, případně topoly a v blízkosti zástavby také ovocné stromy.
Přírodní zázemí zachovalých lužních lesů na plochách spadajících pod ochranu
přírody a krajiny podle zvláštních předpisů není návrhem ÚP dotčeno.
(52) Nový ÚP Čelákovic z důvodu zachování kontinuity dlouhodobého užívání
původního ÚPSÚ převzal názvy jednotlivých lokalit dle místních zvyklostí, pro které
lze specifikovat svébytný charakter a stanovit základní principy funkčního a
prostorového uspořádání.

C.6.2 Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným funkčním využitím
(53) Územní plán ve své grafické části, ve výkrese B.2 Hlavní výkres, vymezuje
plochy s rozdílným způsobem využitím a plochy vymezené podle zvláštních předpisů
(ÚSES). Pro jednotlivé plochy pak platí podmínka jejich využití dle kapitoly A.6.2
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„Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ výrokové části
územního plánu.
(54) Způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití je částečně stanoven nad
rámec § 4 až 18 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).
(55) S ohledem na specifické podmínky a charakter území je použito podrobnější
členění ploch. Nad rámec Vyhlášky jsou vymezeny plochy sídelní zeleně ochranné a
izolační (označené ZO), a plochy pro zeleň v otevřené krajině – krajinná zeleň
(označené ZK).
(56) Odůvodnění: Vymezení ploch ochranné a izolační zeleně v zastavěném území je
nezbytné pro ochranu těchto ploch před zastavěním. Vymezení ploch krajinné zeleně
vyplývá z požadavku vymezení změn v krajině a to zejména v souvislosti s návrhem
nefunkčních prvků místního systému ekologické stability (MSES).
(57) Objednatel územního plánu smluvně požaduje výsledné zpracování ÚP dle
metodiky MINIS (minimální standard pro digitální zpracování územních plánů
v GIS). Tato metodika definuje význam standardních typů ploch s rozdílným
způsobem využití mnohem podrobněji než Vyhláška.
(58) V ÚP Čelákovic jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využitím:
a) Plochy v zastavěném území, plochy přestavby a zastavitelné plochy:
BH: Plochy bydlení v bytových domech dle § 4 Vyhlášky upřesněné
charakterem zástavby (bytové domy).
BI: Plochy bydlení v rodinných domech. dle § 4 Vyhlášky upřesněné
charakterem zástavby (rodinné domy).
SC: Plochy smíšené obytné v centru města dle § 8 Vyhlášky upřesněné
charakterem kompaktní zástavby v centru města a vyššími nároky na
architekturu a parter veřejných prostranství.
SM: Plochy smíšené obytné městského charakteru dle § 8 Vyhlášky
upřesněné charakterem městské zástavby.
SX: Plochy specifické, areál Volmanovy vily, jsou vymezeny nad rámec
Vyhlášky na základě Pokynů pro úpravu návrhu ÚP Čelákovic po společném
jednání (viz SJ-V*3). Zohledňují specifický charakter areálu nemovité
kulturní památky.
SV: Plochy smíšené obytné venkovského charakteru dle § 8 Vyhlášky
upřesněné charakterem zástavby venkovských sídel.
RI: Plochy rekreace – rodinná rekreace dle § 5 Vyhlášky.
RZ: Plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady dle § 5 Vyhlášky
upřesněné za účelem regulace umísťování staveb na těchto plochách.
OK: Plochy občanského vybavení – větší komerční zařízení dle § 6 Vyhlášky
upřesněné jako plochy s většími nároky na odstavování osobních automobilů
(nákup do auta, zařízení vázaná na kapacitní parking).
OV: Plochy občanského vybavení – městská vybavenost dle § 6 Vyhlášky.
OS: Plochy občanského vybavení – sport a sportovní zařízení dle § 6
Vyhlášky upřesněné pro plochy sportu a rekreace a pro přístaviště osobních a
sportovních lodí.
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OH: Plochy občanského vybavení – hřbitov dle § 6 Vyhlášky upřesněné pro
specifickou funkci hřbitova a kolumbária.
VE: Plochy výroby a skladování – energetika dle § 10 Vyhlášky.
VT: Plochy výroby a skladování – těžký průmysl dle § 11 Vyhlášky.
VL: Plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba a služby dle
§ 11 Vyhlášky upřesněné pro takové stavby a zařízení, které nepodléhají
posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů a příloh
tohoto zákona č. 1 a 2.
VK: Plochy výroby a skladování – skladování dle § 11 Vyhlášky upřesněné
pro stavby a zařízení skladovací (bez výrobní činnosti).
VZ: Plochy výroby a skladování – zemědělské areály dle § 11 Vyhlášky
upřesněné pro specifickou výrobu zemědělskou.
TI: Plochy technické infrastruktury (TR – transformační stanice, ČS – čerpací
stanice odpadních vod, ČOV – čistírna odpadních vod, RS – regulační stanice
plynu, VDJ – vodojem) dle § 10 Vyhlášky.
TO: Plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady dle § 10 Vyhlášky
upřesněné pro stavby a zařízení pro manipulaci a zpracování komunálního
odpadu, provozovny technických služeb města a sběrného dvora.
DZ: Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava dle § 9 Vyhlášky
upřesněné pro dopravu drážní.
DP: Plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (G – garáže, P –
parking, BUS – zastávka, ČSPHM – čerpací stanice pohonných hmot, PD –
parkovací dům) dle § 9 Vyhlášky upřesněné pro konkrétní dopravní
vybavenost.
DS: Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava dle § 9 Vyhlášky.
PV: Plochy veřejných prostranství dle § 7 Vyhlášky.
ZV: Plochy veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň dle § 7 Vyhlášky
upřesněné pro veřejnou sídelní zeleň.
ZO: Plochy sídelní zeleně ochranné a izolační jsou vymezeny nad rámec
Vyhlášky. Jsou vymezeny pro zeleň, která plní uvnitř zastavěného území
města funkci hygienickou, pohledovou, izolační apod.). Mohou být vymezeny
na veřejných nebo soukromých parcelách.
b) Plochy v nezastavěném území (nezastavitelné plochy):
ZK: Plochy přírodní – krajinná zeleň jsou vymezeny nad rámec Vyhlášky
z důvodu zásadního významu zachování těchto ploch v krajině nebo jejich
posílení návrhem ÚP.
ZR: Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru dle § 5 Vyhlášky
upřesněné z důvodu vyloučení umísťování staveb na těchto plochách.
W: Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky dle § 13
Vyhlášky.
NZO: Plochy zemědělské – orná půda dle § 14 Vyhlášky upřesněné výhradně
pro plochy zemědělského půdního fondu – ornou půdu.
NZT: Plochy zemědělské – trvalé travní porosty dle § 14 Vyhlášky upřesněné
výhradně pro plochy zemědělského půdního fondu – trvalé travní porosty.
NL: Plochy lesní (PUPFL) dle § 15 Vyhlášky.

Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018

- 23 -

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

c) Plochy vymezené podle zvláštních předpisů:
1. Plochy přírodní – ÚSES dle § 16 Vyhlášky upřesněné pro specifické
plochy územního systému ekologické stability (plochy ÚSES jsou
vymezeny ve výkrese B.2 Hlavní výkres).
2. Plochy ochrany přírody dle zvláštních předpisů dle § 16 Vyhlášky
upřesněné pro chráněné plochy: Evropsky významné lokality NATURA
2000, Přírodní rezervace, Registrované významné krajinné prvky (plochy
ochrany přírody jsou zakresleny ve výkrese C.1 Koordinační výkres).

C.6.3 Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky
na ochranu a rozvoj hodnot v území
(59) Vyhodnocení ochrany a rozvoje kulturních a historických hodnot
Stávající nemovité památky zapsané ve Státním seznamu nemovitých památek
nejsou územním plánem dotčeny. Jejich způsob využití se nemění.
ÚP ve výrokové části, v kapitole A.15, vymezuje objekty a stavební parcely
významné pro obraz sídla.
Jako jeden z nejvýznamnějších systémů města spolupodílející se na obrazu města a
vytvářející kvalitní společné prostory pro všechny jejich uživatele je nutno chápat
veřejná prostranství. Za významné kulturní a historické hodnoty v území je
považováno historické centrum Čelákovic vymezené v ÚP jako plochy smíšené
obytné v centru města (SC) i dále historická centra (návsi) Záluží a Sedlčánek.
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Hlavním veřejným prostranstvím města Čelákovice je náměstí 5. května a přilehlé
prostory. Další významná veřejná prostranství představují v Čelákovicích Kostelní
ulice, Sady 17. listopadu, ulice Na Hrádku, park před městským muzeem a kostelem
s městskou knihovnou, Masarykova ulice a přednádražní prostor, nábřeží Labe,
prostor před hřbitovem včetně přístupové cesty s oboustrannou alejí, ulice Ruská
v části města Jiřina. V Záluží to je historická náves (navržena k celkové revitalizaci),
v Sedlčánkách Mírové náměstí.
Celé území města Čelákovice je vedeno Národním památkovým ústavem jako
archeologické naleziště. V katastrech města byly archeology objeveny halštatské a
laténské hroby a sídliště.
(60) Vyhodnocení ochrany životního prostředí
Největším zdrojem emisí do ovzduší byl v minulosti provoz Kovohutí. Areál
průmyslového podniku hutní výroby je situovaný uprostřed zástavby Čelákovic.
Výroba v Kovohutích je ukončena, areál je však nadále vymezen pro těžký průmysl.
Nové výrobní činnosti nesmí svým dopadem na sousední obytné plochy (nad rámec
vymezených průmyslových ploch) překračovat státem stanovené limity v oblasti
hluku a hygieny prostředí stanovené pro bydlení.
V budoucnu je možné uvažovat o využití těchto ploch i pro jiný, městotvorný účel,
např. pro víceúčelové multikulturní zařízení nebo i bydlení. Návrat těžkého průmyslu
do této plochy uvnitř města je nevhodný.
(61) Vyhodnocení ochrany a rozvoje přírodních hodnot území
Ochrana přírodních hodnot v území je posílena vymezením prvků ekologické
stability krajiny a obecnou i zvláštní ochranou přírody a krajiny podle zákona č.
114/1992 Sb. Významnou roli představuje revitalizace menších vodních toků a
opatření k zadržování vody v krajině.
Ochrana zemědělské půdy jako přírodní hodnoty je zohledněna směřováním rozvoje
města přednostně do ploch přestavby a vymezením zastavitelných ploch v přímé
návaznosti na zastavěné území. Půdy I. třídy ochrany jsou dotčeny nadřazenými
dopravními stavbami, jejichž poloha je dána nadřazenou územně plánovací
dokumentací.
Na území Čelákovic se nachází lokality chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.:
a) Přírodní rezervace (PR) „Káraný – Hrbáčkovy tůně“ (kód lokality
CZ0214007), která byla zřízena nařízením Středočeského kraje č. 04024/2014/RK ze dne 11. 8. 2014. Rezervace se nachází v k.ú. Sedlčánky a má
výměru 337,03 ha (bez ochranného pásma). PR dále zasahuje do k.ú. Káraný,
Lysá nad Labem a Přerov nad Labem. PR chrání ekosystém slepých ramen a
odstavených meandrů Labe s vodní a mokřadní vegetací, ptactvem,
obojživelníky a bezobratlými živočichy. Tůně mají různý stupeň zazemnění.
Předmětem ochrany jsou stanoviště přirozených eutrofních vodních nádrží s
vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, nivních luk a říčních
údolí svazu Cnidion dubii, extenzivních sečených luk nížin a podhůří,
otevřených trávníků kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem,
zásaditých slatinišť, dubohabřin asociace Galio-Carpinetum, smíšených
jasanovo-olšových lesů temperátní a boreální Evropy, smíšených lužních lesů
s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo
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jasanem úzkolistým podél velkých řek středoevropské provincie a populace
čolka velkého a populace roháče obecného.
Na území PR jsou vymezeny činnosti a zásahy, jež lze vykonávat jen
s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody.
Do PR Káraný – Hrbáčkovy tůně byly v roce 2013 zařazeny další vodní
plochy v této lokalitě. Jedná se o parcely č. 284/1 (tůň Fořtovka), 437 – část,
440/5 – část, 440/8, 444/6 – část, 444/7, 444/10, 444/12 – část, 444/13 – část,
444/14 – (tůň Hrad), 481/2 (Arazimova tůň), 618/2, 886/1 (tůň Kouty) a
886/13 (tůň Labíčko) v k.ú. Sedlčánky.
V k.ú. Přerov nad Labem pak na parc. č. 711/1, 715, 717, 716 (Procházková
tůň), 718/1, 720/1 (tůň Poltruba), 727/1 (Mansfeldova tůň), 727/3 a 728
(Černá tůň).
Podle nařízení vlády č. 132/2005 Sb. jsou Hrbáčkovy tůně zařazeny do
Národního seznamu evropsky významných lokalit pod názvem „Káraný –
Hrbáčkovy tůně“. Česká republika je povinna chránit taková území podle
Evropské směrnice o stanovištích.
b) Evropsky významná lokalita (EVL) „Káraný – Hrbáčkovy tůně“ (kód
lokality CZ0214007) je vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. na ploše o
celkové rozloze 380 ha a zasahuje do k.ú. Káraný, Lysá nad Labem, Přerov
nad Labem a Sedlčánky. Lokalita zahrnuje komplex lužních lesů na obou
stranách Labe mezi Čelákovicemi a Přerovem nad Labem a tůně na levém
břehu Labe mezi Přerovem nad Labem a Sedlčánkami. Na území města
Čelákovic zasahuje do k.ú. Sedlčánky rozlohou 49,43 ha. EVL je souborem
unikátních biotopů i rostlinných a živočišných druhů. Lokalita je všeobecně
známa díky hydrobiologickým výzkumům v minulosti. Za pozornost stojí
zejména kontinentální zaplavované louky. Na druhově nejbohatší louce u
Sedlčánek se vyskytují například: kostival český (Symphytum bohemicum),
komoráč oleškový (Silaum silaus), ptačinec bahenní (Stellaria palustris),
hrachor bahenní (Lathyrus palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza
majalis), suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium), kosatec sibiřský (Iris
sibirica), česnek hranatý (Allium angulosum) a ostřice rusá (Carex flava s.s.).
Velkou ekologickou hodnotu mají zachovalé plošné výskyty luhů. V těsném
sousedství komplexu na písčité pláži tůně Grado roste vzácné společenstvo s
tomkovicí vonnou (Hierochloe odorata) a jitrocel přímořský (Plantago
maritima). Kromě rostlinstva se zde vyskytuje velký počet ohrožených
zástupců obojživelníků jako je čolek velký (Triturus cristatus), ptáků a
zejména hmyzu. Je zde refugium xylofágního hmyzu, zejména pak
chráněného roháče obecného (Lucanus cervus).
EVL zahrnuje následující komplex biotopů:
- V1A a V1F – Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition.
- T1.7 – Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii.
- T1.1 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio – Centaureion nemoralis).
- R2.1 – Zásaditá slatiniště.
- L3.1 – Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
- L2.4 – Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
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L2.3 – Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem
vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým
(Fraxinus excelsior) podél velkých řek atlantské a středoevropské
provincie (Ulmenion minoris).

c) Významné krajinné prvky
Posláním významných krajinných prvků (VKP) je ochránit jejich přírodní
charakter jako součásti krajinného reliéfu a funkčního prostoru pro existenci
genofondu volně žijící fauny a flory. Jsou to části krajiny, které plní jak
produkční, tak mimoprodukční funkce a jsou význačné svým geologickým a
geomorfolofickým utvářením, zastoupením ekosystémů či jejich částí. Mají
význam protierozní, vodoochraný, krajinotvorný, estetický a rekreační.
Zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jsou jako významné
krajinné prvky chráněny veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a
údolní nivy. Podle tohoto zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a
ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k
ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly
vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologickostabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména
umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Další významné krajinné
prvky mohou být chráněny jejich registrací (AOPK ČR).
Registrované významné krajinné prvky na území Čelákovic:
V k.ú. Sedlčánky se jedná o následující VKP registrovány Okresním úřadem
Praha-východ Vyhláškou č.j. 4/ŽP/94 ze dne 1. 6. 1994.
- VKP 357 „Břehové porosty Výmoly“ – drobné lesní a vodní pozemky
v okolí Výmoly, na parcelách č. 559, 552, 556, 726, 545, 486/2, 490/3,
551, 757, 478, 481/2 a 708.
- VKP 358 „Tůň Kozí chlup, Byšická, Homolka a Václavka“ – tři
lokality na pravém břehu Labe, jako další ze soustav Hrbáčkových tůní.
Jedná se o parcely č. 886/19, 885/10 a 220/2.
- VKP 359 „Tůň Hrad a drobné tůňky“ – parcela č. 444/7 za osadou
Zájezd.
- VKP 360 „Tůň Poltruba“ – na hranici katastru u lesa Netušil na
parcelách č. 481/2, 478/2 a 478/1.
- VKP „Labíčko“ – jedna ze soustav Hrbáčkových tůní, cenná
genofondová plocha, CHPV a bohaté pobřežní porosty. Jedná se o vodní
plochu na parcele č. 886/13.
V k.ú. Záluží (registrovány Okresním úřadem Praha-východ Vyhláškou č.j.
8/ŽP/94 ze dne 1. 6. 1994)
- VKP 362 „Kopec Šibeňák“ – trvalý travní porost v drnovém zápoji. V
případě tohoto VKP je vhodné zvolit takový management, který by
zachoval jeho lesostepní charakter, tedy občasné prořezávání náletových
dřevin a extenzivní kosení.
- VKP 361 „U nových skal“ – parcely č. 240/1, 232/2, 233, 236 a 238/1.
V k.ú. Čelákovice se nenachází žádné další registrované VKP.
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d) Památné stromy
Na území města Čelákovice je registrováno celkem 7 památných stromů:
- Čelákovický dub letní (Quercus robur). Jde o asi 16 m vysoký strom s
obvodem kmene okolo 303 cm v k.ú. Sedlčánky na pozemku č. 444/7
vedle tůně Hrad. Stáří stromu se pohybuje okolo 100 let. Památným
stromem byl vyhlášen v roce 2012.
- Javor mléč (Acer platanoides) ve dvou kusech a Lípa malolistá (Tilia
cordata) na parcele č. 686/1 v k.ú. Čelákovice. Výška javorů je kolem 17
m, obvod kmenů přes 250 cm a stáří zhruba 100–130 let. Lípa má stáří
kolem 200 let a její výška je 23 m s obvodem kmene okolo 300 cm.
- Lípa srdčitá (Tilia cordata) před vchodem do děkanského kostela na
parcele č. 1580 v k.ú. Čelákovice. Výška stromu je cca 16 m, obvod 264
cm, stáří asi 150 let.
- Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) se nachází v k.ú. Čelákovice, parcela
č. 1587/1, na pozemku druhého stupně základní školy v Kostelní ulici.
Výška stromu je kolem 15 m, obvod hlavního kmene 210 cm a stáří
stromu okolo 70 let. Památným stromem byl vyhlášen v roce 2008.
- Lípa srdčitá (Tilia cordata) se nachází na parcele č. 241/1 v k.ú. Záluží,
u zvoničky na návsi. Výška stromu je 15 m, obvod kmene okolo 250 cm a
stáří se odhaduje na 120–170 let.

C.6.4 Odůvodnění koncepce dopravní infrastruktury
(62) V širších vztazích je město Čelákovice vázáno na dopravní systém nadřazených
dálničních tahů východně od Prahy s napojením na Prahu, Mladou Boleslav a Hradec
Králové. Dálniční tahy doplňují silnice I. a II. třídy, které pak zpřístupňují Brandýs
nad Labem-Starou Boleslav, Lysou nad Labem, Český Brod, Nymburk a Poděbrady.
Železniční doprava je zastoupena celostátní tratí Praha – Lysá nad Labem – Nymburk
a regionální tratí Neratovice – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Čelákovice.
(63) Výchozí podklady
Politikou územního rozvoje ČR 2008 je město Čelákovice zařazeno jako součást
rozvojové osy OS4 Rozvojová oblast Praha – Hradec Králové/Pardubice – Trutnov –
hranice ČR/Polsko (Wrocław). Rozvojová osa vymezuje obce mimo rozvojové
oblasti, s výraznou vazbou na dopravní cesty, t.j. na dálnici D11, koridory
připravovaného pokračování D11 a železniční trať č. 010 v úseku Praha – Pardubice.
Důvody vymezení: Území ovlivněné dálnicí D11 a jejím připravovaným
pokračováním do Jaroměře železniční tratí č. 010 v úseku Praha – Pardubice (1.
tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center Nymburk, Poděbrady, Kolín,
Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Navazuje na rozvojovou osu
v zahraničí.
(64) Řešené území je dotčeno v PÚR ČR vymezenými koridory dopravní a technické
infrastruktury:
a) Koridor vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN, vymezeným k
zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního významu.
b) Koridor konvenční železniční dopravy C-E61, Děčín – Nymburk – Kolín,
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Kolín – Havlíčkův Brod. Řešeného území se týká koridor trati č. 231 Lysá
nad Labem – Kolín.
(65) Dle ZÚR Středočeského kraje na území města Čelákovice zasahují plochy a
koridory dopravní a technické infrastruktury nadmístního významu a plochy
regionálních či nadregionálních prvků ÚSES vymezené v ZÚR Středočeského kraje:
a) Silniční doprava
- ZÚR navrhují doplnění MÚK na dálnici D11 MÚK Nehvizdy jako VPS
D135.
- ZÚR stanovují pro územní plánování úkol zajistit vymezení a územní
ochranu koridorů pro dopravní stavby pro silnice II. (III.) třídy.
- ZÚR navrhují koridor pro umístění stavby D135 – silnice II/245: napojení
Čelákovic na silnici D11 (vč. nové MÚK na dálnici D11).
- ZÚR stanovují u záměru veřejně prospěšných staveb D135 realizovat
současně s novou MÚK na dálnici D11 navazující komunikace II. a III.
tříd (obchvaty sídel).
b) Železniční doprava
- ZÚR zpřesňují trať č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad Labem jako
koridor pro veřejně prospěšnou stavbu D207, navazující na trať č. 232
Lysá nad Labem – Milovice – Čachovice (VPS D212), trať č. 071
Nymburk – Mladá Boleslav (VPS D213), které jsou součástí koridoru
KD1 (PÚR 2008).
c) Vodní doprava
- ZÚR přejímají z PÚR 2008 stávající vodní cestu úseku Labe (VD1) na
území Středočeského kraje (Horní Počaply – Týnec nad Labem).
d) Hromadná doprava
- ZÚR nenavrhují speciální koridory pro hromadnou dopravu (tramvajové
tratě). Hromadná železniční doprava je orientována na stávající a
přestavované tratě; autobusová doprava na stávající a navrhovanou
silniční síť.
- ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
o Zajistit v územních plánech obcí plochy pro přestupní terminály na
kolejovou hromadnou dopravu, případně autobusovou, včetně
záchytných parkovišť.
o Vytvářet v územních plánech obcí předpoklady pro možnost
přednostního vedení autobusové dopravy v silniční síti, (vymezené
pruhy, příp. segregované úseky).
e) Cyklistická doprava
- ZÚR nenavrhují koridory pro cyklistickou dopravu, přičemž potvrzují
koncepci zpracovaného Generelu cyklotras a cyklostezek Středočeského
kraje.
- ZÚR stanovují tyto zásady pro usměrňování územního rozvoje a
rozhodování o změnách v území:
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o Vytvářet podmínky pro budování cyklistických stezek segregovaných
od automobilového provozu, a to zejména v intenzivně
urbanizovaných územích.
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování:
o V územních plánech obcí navrhovat nahrazení cyklotras nezávisle
vedenými cyklostezkami a to zejména v případech dálkových
„cyklotras“, v území rozvojových oblastí (včetně jejich okolí) a v
turisticky atraktivních územích.

f) VPS v ZÚR
- ZÚR vymezují pro účely řízení o vyvlastnění či zřízení překupního práva
na území města Čelákovice veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření v oblasti dopravy, technické infrastruktury a územního systému
ekologické stability.
- Prostorové parametry jednotlivých ploch a koridorů jsou stanoveny v
kapitole 4. V oblasti dopravy to jsou:
o VPS D135 – Koridor silnice II/245: napojení Čelákovic na D11 včetně
nové MÚK na stávající dálnici D11.
o VPS D207 – Koridor železniční tratě č. 231: Mstětice, Čelákovice,
přeložka a rekonstrukce.
(66) Odůvodnění dopravního řešení
a) Silniční síť – silnice II. a III. třídy
Přeložka silnice druhé třídy II/245 v úseku vedeném po Toušeňské ulici
s přemostěním železnice až po křižovatku „Šibeňák“ (koridor K2) a s pokračováním
po odbočce na Nehvizdy (koridor K8-D135)
Rozhodujícím prvkem dopravní sítě v Čelákovicích je tah II/245. Silnice má počátek
v Brandýse nad Labem, pokračuje přes Lázně Toušeň a prochází jižní částí
Čelákovic. V současnosti je pak vedena jižním směrem přes Mochov do Českého
Brodu bez přímé vazby na dálnici D11.
V návrhu je silnice II. třídy v zastavěné části města v úseku od přednádražního
prostoru převedena do kategorie silnic III. třídy. Silnice II. třídy II/245 je v návrhu
vedena v nové stopě jako východní obchvat Záluží s napojením na dálnici D11 v
nové mimoúrovňové křižovatce u Nehvizd. Toto dopravní řešení je v souladu se
ZÚR Středočeského kraje a v územním plánu je označeno indexem K8.
Přeložka silnice druhé třídy II/245 v úseku vedeném po Toušeňské ulici s následným
přemostěním železnice až po křižovatku u „Šibeňáku“ s odbočkou na Nehvizdy má
označení jako koridor K2.
Požadavkem pořizovatele ÚP je, aby v rámci etapizace, tj. stanovení pořadí změn,
byla podmíněna realizace obchvatu Záluží (koridor K8) zřízením mimoúrovňové
křižovatky na D11 u obce Nehvizdy. V poloze východně od Záluží je vymezen
upřesněný koridor, který sleduje jednak místo napojení na trasu uvedenou
v sousedních Nehvizdech a jednak optimální vzdálenost od zástavby v Záluží
(požadavek na maximální oddálení trasy od zástavby). Jako VPS je tedy sledován
koridor, ve kterém je k dispozici dostatečný prostor pro návrh trasy, zohledňující oba
uvedené požadavky.
Tento koridor navazuje v Nehvizdech na koridor, kterým je přeložka silnice II/245
definována jako VPS ÚP Nehvizd.
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Přeložka silnice – jižní obchvat Čelákovic; obchvat – koridor K4
Obchvat je v úseku od křižovatky „Šibeňák“ směrem k připojení na Mochovskou
ulici zařazen do kategorie silnic III. třídy s horizontem výstavby v I. etapě. Na stavbu
jižního obchvatu bylo v době zpracování územního plánu vydáno územní rozhodnutí.
Snahou je směrovat rozhodující podíl dopravy na východní obchvat Záluží
s napojením na dálnici D11 v nové mimoúrovňové křižovatce u Nehvizd a nadměrně
nezatěžovat jižní obchvat, který je v kontaktu s nově navrženou obytnou čtvrtí Krátká
Linva – plocha Z23. Pro přilehlou zastavitelnou plochu Z23 je podmínkou
vypracovat regulační plán. V něm by pak byla upřesněna místa napojení lokality na
obchvat.
Přeložka silnice třetí třídy III/2455
Nová přeložka silnice třetí třídy III/2455 je vyvolána optimalizací železniční trati č.
231, traťového úseku Čelákovice – Mstětice. Význam silnice (napojení Záluží na
Čelákovice) zůstane v území zachován.
b) Síť místních komunikací
V Čelákovicích je síť místních komunikací MK zastoupena nadřazenými resp.
sběrnými komunikacemi funkční skupiny „B“ a obslužnými místními komunikacemi
funkční skupiny „C“, které jsou lokálními komunikacemi popř. jsou součástí
veřejných prostranství. Stávající systém místních komunikací (MK) je v územním
plánu doplněn novými trasami, které zpřístupňují nové zastavitelné plochy a plochy
přestavby.
Sběrná místní komunikace (koridor K3) v lokalitě Krátká Linva
Komunikace je napojena do křižovatky „Šibeňák“ a na Mochovskou ulici (silnice
III. třídy). Komunikace je páteřní dopravní osou lokality a vytváří jednu z hlavních
dopravněurbanistických os zastavěné části města.
Komunikace má charakter sběrné MK funkční skupiny „B“. Křižovatka „Šibeňák“
může být navržena jako okružní, volný prostor koridoru toto řešení umožňuje.
Sběrná místní komunikace v lokalitě TOS, V Prokopě – územní rezerva
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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Komunikace pro zpřístupnění západní části města na příjezdu ze směru od Brandýsa
nad Labem a pro plochy obytného souboru II-TOS V Prokopě – lokalita Z1.
Komunikace se napojuje na Toušeňskou ulici – průtah silnice II/245. Navazuje na
přirozenou dopravní osu Stankovského – Jiřinská – Husova, odlehčuje dopravní
zátěž na ulici Sokolovská.
Komunikace je zařazena v územním plánu jako rezerva R1 s tím, že bude upřesněna
v rámci požadovaného regulačního plánu pro lokalitu Z1. Trasa bude posouzena
v souvislosti s možnou kolizí s řadovými garážemi v ulici Stankovského. V návrhu
by měl být také zohledněn požadavek pořizovatele ÚP, resp. města, na posouzení
dopravního využití cílové složky dopravy, směřující do centra (obava z přednostního
užívání komunikace na příjezdu od Brandýsa nad Labem místo příjezdu po
Toušeňské ulici).
Obslužná komunikace v lokalitě Obchodní zóna
Komunikace pro obsluhu navrženého občanského vybavení s parkovištěm a
veřejným prostranstvím na ploše Z11 (u Tesca); komunikační propojení v prostoru
obchodní zóny, zpřístupnění plochy Z11 a zejména pak parkoviště.
Obslužná MK propojující ulice Fügnerova – Matěje Červenky, lokalita Centrum
Místní komunikace doplňující stávající systém místních komunikací v zástavbě
města. Zpřístupňuje plochu přestavby P17.
Obslužná MK uvnitř plochy přestavby P21 v lokalitě Nedaniny, Kovohutě
Hlavní dopravní osa v lokalitě. Komunikace obsluhuje plochu pro novou výstavbu,
navazuje na stávající systém ulic Husova, Sukova a Křižíkova. Pro plochu je
požadováno zpracování regulačního plánu. K určitým úpravám trasy komunikace
může v rámci zpracování RP dojít, koncepce dopravního řešení by však měla být
zachována.
Obslužná MK vedená od křižovatky Jiřinská – Křižíkova k lávce přes Labe uvnitř
plochy přestavby P20
Komunikace zpřístupňuje most pro pěší a cyklisty přes Labe a parkoviště pro sport a
rekreaci plochy P20.
Přeložka MK podél trati k Labi z ulice Přístavní, plocha přestavby P26 v lokalitě
Nábřeží
Místní komunikace navržená v rámci optimalizace trati propojuje ulici Přístavní
s cyklistickou a pěší trasou podél Labe.
Přístupové komunikace v lokalitě Jiřina k ploše přestavby P11
Navrženy jsou dvě slepé místní komunikace napojené na ulice Zárubova a
Jungmannova. O nezbytnosti výstavby obratišť v koncových úsecích komunikací
bude rozhodnuto při realizaci; obratiště se obvykle zřizuje na konci slepé
komunikace, pokud její délka přesahuje 100 m.
Obslužná MK v lokalitě Jiřina k zastavitelné ploše Z8
Propojení ulic Příční a Rooseveltova včetně odboček k jednotlivým částem plochy a
včetně přístupové komunikace k nově navrženému parkovišti u hřbitova.
Komunikace má charakter MK se smíšeným provozem funkční skupiny „D1“, obytná
zóna. V prostoru veřejného prostranství podél hřbitovní zdi je vytvořen volný prostor
pro zřízení aleje.
Obslužná místní komunikace v lokalitě Krátká Linva uvnitř zastavitelné plochy Z20 u
parkovacího domu
Místní komunikace určená pro obsluhu přilehlého území a parkovacího domu u
nádraží – plocha Z20.
Obslužná MK (koridor K6) v lokalitě Mezi tratěmi k zemědělskému areálu
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Nově navržená místní komunikace vyvolaná přeložkou železniční trati a komunikace
k zemědělskému areálu (koridor K6).
Obslužná místní komunikace v lokalitě Záluží
Komunikace určené pro obsluhu objektů pro bydlení smíšeného venkovského typu
v zastavitelné ploše Z14.
Obslužná místní komunikace v lokalitě Záluží vedená po tělese rušené dráhy
MK určená pro napojení Záluží na silnici III/10162 a na obchodní zónu s nákupními
centry v prostoru Toušeňská – Průmyslová – Sokolovská (WD8). Místní komunikace
je vedena po tělese zrušené železniční trati a je součástí veřejného prostranství
(koridor K7). Obsluhuje severozápadní část Záluží včetně smíšené obytné plochy
venkovského typu Z15, která je podmíněna zpracováním územní studie.
Po likvidaci části původní železniční trati je pro výstavbu komunikace využito
zemního tělesa dráhy. Část komunikace v místě křížení s novou přeložkou trati je
součástí stavby optimalizace trati.

c) Drážní doprava
Drážní doprava je v Čelákovicích zastoupena železničními tratěmi celostátními a
regionálními.
Trať č. 231 Praha – Čelákovice – Lysá nad Labem – Nymburk spadá do skupiny
celostátních drah. Je elektrifikovaná a patří mezi významné tahy systému Pražské
integrované dopravy.
Trať č. 074 Čelákovice – Neratovice je součástí skupiny regionálních tratí. Trať
vede z Čelákovic do Neratovic přes Brandýs nad Labem a je jednokolejná.
Trať č. 233 Čelákovice – Mochov je jednokolejnou neelektrizovanou regionální
tratí ve Středočeském kraji. Trať vede ze stanice Čelákovice do Mochova.
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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Nově navržené úpravy s územním dopadem jsou pouze na trati č. 231. Úpravy
souvisejí s dlouhodobě plánovanou optimalizací trati Lysá nad Labem – PrahaVysočany. Na trati č. 231 jsou v souladu s probíhající optimalizací trati navrženy tři
úseky přestavby:
1. Úsek Čelákovice – Mstětice: železniční trať v nové stopě mimo původní osu
trati (WD1.1). Přeložka vede zčásti přes zastavěné území v části obce Záluží.
Rozsah stavby je vymezen upřesněným koridorem, který je v souladu s již
zpracovanou projektovou dokumentací. Stavba vyvolává řadu doprovodných
investic, které jsou do územního plánu přeneseny. Původní traťový úsek je
zčásti zrušen a rekultivován (případně jinak využit), zčásti je ponechán jako
funkční (vlečka). Úsek je jedním ze tří částí, které se v rámci optimalizace
trati v Čelákovicích navrhují.
Po výstavbě přeložky železniční trati v prostoru Záluží bude stávající trasa
trati v Záluží slepě ukončena a bude ji možné využít jako vlečku. Zbytek trati
je navržen k rekultivaci resp. k využití tělesa pro návrh místní komunikace.
2. Druhá část optimalizace je vymezena úsekem mezi severním zhlavím
železniční stanice Čelákovice a Lysou nad Labem. Na území města je trať
vedena zhruba v rozsahu ochranného pásma dráhy. Součástí stavby je
rozšíření zastávky Jiřina a upravený most přes Labe (WD1.2), jehož pravé
předmostí leží mimo řešené území města.
3. Třetí částí optimalizace je úprava (rekonstrukce) železniční stanice
Čelákovice (WD1.3). Úprava železniční stanice Čelákovice obsahuje
peronizaci, objekty, podchody apod. Územní nároky se vymezují
v ochranném pásmu dráhy. Na stavbu „Optimalizace trati Lysá nad Labem –
Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“ bylo v době zpracování
územního plánu vydáno územní rozhodnutí.
- Po výstavbě přeložky železniční trati v prostoru Záluží bude stávající trasa
trati v Záluží slepě ukončena a využita jako vlečka. Zbytek trati je navržen
k rekultivaci resp. k využití tělesa pro návrh místní komunikace.
- V zastavěné části města Čelákovice je řada podjezdů a podchodů. Tyto
průchody tělesem dráhy zajišťují propustnost územím, které železniční
trať rozděluje. Jsou to následující podjezdy a podchody:
o Přístup na perón ŽST s podchodem
V rámci rekonstrukce ŽST Čelákovice jsou navrženy přístupy na
peróny železniční stanice včetně podchodu pod dráhou
s vyústěním do Masarykovy ulice a také do ulice Kozovazské.
o Podjezd „U Podjezdu – Mochovská“
Rekonstrukce podjezdu je součástí optimalizace trati. Podjezd je
rekonstruován, šířkové uspořádání zůstává v současných
parametrech. Pěší jsou v rámci této části stavby podjezdu
převedeni do samostatného podchodu, který vyústí jednak na
perón železniční stanice Čelákovice, jednak do ulice U Podjezdu
a Kollárova. Toto je obsahem dokumentace, která byla poskytnuta
zpracovateli studie jako výchozí podklad.
o Podchod pro pěší „Sedláčkova – Jungmannova“
Rekonstrukce podchodu. Obě vyústění jsou napojena na stávající
chodníky.
o Podjezd „Husova – J. Zacha“
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Rekonstrukce podjezdu je v dokumentaci evidována jako nový
most. Světlá šířka objektu je podle dokumentace k územnímu
řízení 5,94 m, výška 4,05 m (komunikace bez chodníku, sleduje
stávající šířkové uspořádání).
o Podchod pro pěší „Žižkova – Křižíkova“
Rekonstrukce podchodu je v dokumentaci evidována jako nový
most. Šířka objektu je 2,50 m a výška 2,20 m. Poloha objektu
odpovídá současnému stavu.
o Podjezd „Přístavní“
Rekonstrukce podjezdu je v dokumentaci evidována jako nový
most. Světlá šířka objektu je zkapacitněna a je podle
dokumentace k územnímu řízení 9,50 m. Světlá výška je 3,65 m.

d) Pěší trasy a turistické cesty
ÚP navrhuje ve volné krajině k obnově nebo novému založení pěší a obslužné cesty,
které slouží kromě pohybu pěších a cyklistů i pro obsluhu zemědělskou technikou.
Pěší cesty v krajině jsou napojeny na systém pěší dopravy v zastavěném území:
- C14 – významná severojižní pěší osa. Prochází městem od nábřeží přes
centrum, Sady 17. listopadu, ulicí S. K. Neumanna, dále přechází
Toušeňskou ulici a po navrženém mostním objektu přes železnici (kde je
součástí VPS WD2.1) do prostoru vrchu Šibeňák a do otevřené krajiny.
Tato osa je v ÚP protažena od náměstí 5. května k ulici Na Hrádku novým
úsekem trasy ve stopě zatrubněného toku Čelákovického potoka (VPS
WD22).
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C16 – turistická cesta je vedena zástavbou od nábřeží podél Jiřinského
potoka do volné krajiny mezi Jiřinou a Sedlčánkami k vodní ploše
Cucovna, kde se napojuje na cyklistickou a pěší trasu Záluží – Sedlčánky.
Ve volné krajině je vedena navrženým biokoridorem a je součástí VPO
VU5 a VU7.
Pěší cesty na pravém břehu Labe zpřístupňují přírodní rezervaci
Hrbáčkovy tůně. Cesty C17 a C18 jsou vedeny podél slepých ramen Labe
a doplňují stávající cestní síť v lokalitě XIII Káraný – Hrbáčkovy tůně.
C15 – pěší propojení podchodem pod tratí v místě nástupního prostoru
železniční stanice Masarykovy ulice s navrženým parkovacím domem a
parkem v lokalitě VIII Krátká Linva (zastavitelná plocha Z20).
C11 a C20 – propojení chybějících úseků cyklistické a pěší cesty na
nábřeží Labe v prostoru pod železničním mostem (C11) a v severní části
Ostrova u ČOV (C20). V prostoru u ČOV je navrženo přemostění slepého
ramene Labe pro pěší a cyklisty s vjezdem do ulice Ostrov (VPS WD13).
C13 – cesta za tratí k podchodu železniční stanice podél areálu FV-Plast
(prodloužená Kozovazská ul.). V souběhu je navržena alej L9.

Pěší a obslužné cesty vně zastavěného území města jsou navrženy a vedeny po
stabilizovaných cestách ve volném terénu nebo po nově obnovených a v současnosti
již zaniklých trasách. Mají obslužný charakter a jsou v terénu používané nejen
pěšími, ale omezeně i vozidly uživatelů přilehlých pozemků.
V řešeném území jsou navrženy:
a) v k.ú. Čelákovice:
- C1 – mlatová cesta na západním okraji k.ú. Čelákovice a mimo řešené
území směrem na Lázně Toušeň. Cesta vede údolnicí, kde je navržena
k obnově občasná vodoteč (VK1).
- C2 – obnova cesty v polích od LBC 9 „Třetina“ do prostoru Obchodní
zóny. Souběžně je vedena alej L3 a koryto pro svedení regulovaného
povodňového průtoku Q100. Cesta je vedena jako VPS WD19.
- C3 – cesta vedená jižně podél železniční trati č. 074. Spojuje C19 a C4 do
Záluží.
- C4 – cesta plochou navrženou pro rekreaci ZR1 při soutoku potoků
Čelákovický a Zálužský s napojením na Obchodní zónu a ulici Jana
Kamaráda a koridorem K5 do Záluží. Cesta je vedena jako VPS WD18.
- C13 – cesta za tratí k podchodu železniční stanice.
- C19 – cesta podél obnoveného toku Čelákovického potoka (VK5) od
biocentra LBC 8 k železniční trati v lokalitě X Mezi tratěmi.
b) v k.ú. Sedlčánky:
- C5 – obnova mlatové cesty Na Požárech směrem k vodní ploše Cucovna.
V souběhu je vedena alej L20. Cesta je vedena jako VPS WD20.
- C6 – cesta kolem vodní plochy Cucovna a přes Výmolu mostkem 2.
- C7 – cesta po východním břehu Výmoly jižně od Sedlčánek s napojením
na ul. Čelákovská.
- C8 – cesta od nábřeží Labe kolem zemědělského areálu s napojením na
C9. Částečně vedena biokoridorem LBK 1.
- C9 – obnova cesty Jiřina – Sedlčánky přes Jiřinský potok. V souběhu je
navržena alej L23. Cesta je vedena jako VPS WD21.
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C10 – cesta v lokalitě XIII Káraný – Hrbáčkovy tůně vedená nad chatami
směr Lysá nad Labem.
C12 – cesta v Sedlčánkách propojující ul. Matěje Koštíře přes Výmolu
mostkem 1.

e) Cyklistické trasy
Na území města Čelákovice je registrována levobřežní cyklistická trasa rekreačního
typu, spadající do kategorie cyklotras evidovaných Klubem českých turistů pod
číslem KČT 0019. Na pravém břehu Labe je nadřazená Labská cyklistická trasa KČT
2 vedená podél řeky do Mělníka, Litoměřic, Děčína a do sousedního Saska.
Směry nadřazených cyklistických tras evidovaných Klubem českých turistů jsou
v území stabilizovány.
V návrhu územního plánu jsou uvedeny některé změny trasy KČT 0019:
- Změna trasy u železničního mostu resp. nový úsek C11 pod železničním
mostem vyloučí komplikovaný průjezd po stávajících místních
komunikacích.
- Nová trasa, přeložka, po břehu Labe C20 s navrženým přemostěním za ČOV
je vedena v atraktivnější poloze mimo přístupovou komunikaci k ČOV.
Lokální cyklistické trasy jsou pak navrženy tak, aby se vzájemně propojovaly a
případně vytvářely okruhy, propojující Čelákovice a Záluží s vazbami na Labe,
Sedlčánky a Lázně Toušeň. Využívají obslužné cesty ve venkovním prostoru na
okraji města; spadají do kategorie cyklotras.
Nově jsou navrženy úseky:
- Cyklistická a pěší stezka vedená podél Toušeňské ulice jako prodloužení
stávající stezky do prostoru okružní křižovatky Toušeňská – Sokolovská.
- Cyklistická a pěší trasa vedená po stávající cestě napojené na silnici III/10162
Čelákovice – Mstětice a pokračující ve směru na Lázně Toušeň.
- Cyklistická a pěší trasa vedená po stávající cestě ve volném terénu napojené
na silnici III/2454 Čelákovice – Sedlčánky a pokračující ve směru k Labi na
trasu KČT 0019.
- Cyklistická a pěší trasa vedená jihovýchodně od zastavěné části Čelákovic
volným terénem po polních cestách; napojuje se na silnice III/2456 u Záluží a
pokračuje ve směru na Sedlčánky (část trasy je od silnice Čelákovice –
Mochov navržena jako VPS WD20).
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f) Klidová doprava
Do ploch a objektů klidové dopravy se řadí parkovací a odstavné plochy na terénu,
řadové garáže, hromadné garáže nebo parkovací domy popř. kapacitní parkovací
možnosti v objektech nákupních center.
Odstavná stání v sídlištích jsou využívána velmi intenzivně a další zvýšení počtu
stání je obtížné.
V Čelákovicích jsou navrženy následující plochy a objekty klidové dopravy:
- Parkovací dům u železniční stanice Čelákovice
Objekt je určen pro cestující kombinující jízdu za prací automobilem
a vlakem. Čelákovice jsou svojí polohou v nevelké vzdálenosti od Prahy a
s optimálním vlakovým spojením pro tuto kombinaci ideálním městem.
Kapacita objektu není v územním plánu specifikována (odhadem se může
jednat o objekt s kapacitou do 400 stání).
- Parking v komerčním objektu v lokalitě IV U nádraží na ploše Z5
V oku křižovatky je navržen objekt komerčního využití. V objektu bude
navržena odpovídající kapacita parkovacích stání (není v územním plánu
specifikována).
- Parkoviště v ulici Strojařská
Plocha P2 v lokalitě TOS, V Prokopě, parking v ulici Strojařská o celkové
kapacitě 20 stání.
- Parkoviště v ulici Na Nábřeží u sportoviště
Kapacitní parkovací plocha je určena zejména pro návštěvníky sportovních
zařízení v dané lokalitě. Celková kapacita je 150 stání.
- Parkoviště na Toušeňské ulici u nákupního centra
Parkoviště pro nákupní centrum a městskou vybavenost v lokalitě Obchodní
zóna – plocha Z11. Celková kapacita je 220 stání.
- Parkoviště u komunikace v lokalitě VI Nábřeží, plocha P20
Parking pro přístaviště a plochy pro sport a rekreaci, městský lesopark.
Celková kapacita je 50 stání.
- Parkoviště v ulici U Tratě v Záluží
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Lokalita XI Záluží u plochy Z15. Parkoviště pro místní využití – zástavba
typu smíšeného obytného venkovského typu. Celková kapacita je 85 stání.
Parkoviště u hřbitova
Parkoviště určené pro návštěvníky hřbitova. Celková kapacita je 60 stání.
Parkoviště za hřbitovem v Jungmannově ulici
Parkoviště určené pro návštěvníky hřbitova. Celková kapacita je 18 stání.
Z průzkumové části územního plánu a z návrhu nových kapacit dopravy
v klidu lze odvodit, že město Čelákovice má k dispozici zhruba 2.100 stání na
terénu a cca 650 stání v řadových garážích. V bilanci nejsou započtena
faktická stání vozidel v ulicích, která nejsou v prostoru komunikace
vyznačena (tolerované volné parkování v ulicích).

V návrhu je pak k dispozici dalších 600 parkovacích stání. Započte-li se odhadovaná
kapacita parkovacího domu 400 stání za tratí v lokalitě Krátká Linva na ploše Z20 a
cca 150 stání v objektu vybavenosti v oku křižovatky na ploše P10, bude ve městě
k dispozici zhruba 3.900 stání.

g) Hromadná doprava
Hromadnou dopravu osob v Čelákovicích zajišťuje autobusová doprava a dráha.
Hromadnou dopravu ve městě provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy. Město
obsluhují pravidelné autobusové linky.
Doprava po železnici je provozována v rámci integrovaného dopravního systému
„Pražská integrovaná doprava“ (PID). Tento systém zahrnuje území hl. m. Prahy a
přilehlé části Středočeského kraje. Do PID jsou zařazeny kromě řady dalších
dopravních prostředků také příměstské autobusové linky a železniční tratě, které
obsluhují přilehlé území Středočeského kraje – konkrétně prostor města Čelákovice.
PID umožňuje kombinovat více dopravních prostředků různých provozovatelů.
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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V územním plánu nejsou navrženy žádné významné objekty a plochy s územním
dopadem.
h) Vodní doprava
Řeka Labe je významným dopravním prvkem v širším zájmovém prostoru
Čelákovic. Střední Labe je v celé své délce vodní cestou mezinárodního významu a
je součástí vodní magistrály E20 Severní moře – Hamburk – Mělník – Pardubice –
Přerov – Dunaj.
V generelu splavnění Labe je v jeho rámci na území města navržena výstavba
přístaviště v Čelákovicích na ploše přestavby P20. V Sedlčánkách je navrženo malé
přístaviště pro drobná plavidla.
Nábřeží je v rámci navržených ploch funkčního využití přizpůsobeno činnosti,
spojené s existencí přístavu.

C.6.5 Odůvodnění koncepce vodního hospodářství
(67) Zásobování pitnou vodou
Zdroje pitné vody:
Zdrojem pitné vody pro řešené území města Čelákovice je vodárenská soustava
Střední Čechy. Uspořádání Středočeské vodárenské soustavy je ovlivněno umístěním
tří zdrojů, tj. Káraného, Podolí a Želivky.
Z bilančních tabulek Pasport vodovodů a kanalizací pro Středočeský kraj vyplývá, že
zdroje ve Středočeském kraji využívané pro zásobení obyvatel pitnou vodou v
současnosti postačují pro zabezpečení potřeby pitné vody a budou za
předpokládaného vývoje spotřeby pitné vody dostačující i v budoucnosti.
Řešené území města Čelákovice je zásobeno pitnou vodou výhradně z podzemního
vodního zdroje Káraný. Kapacita zdroje činí 86.400 m3/den. Skupinový vodovod
Čelákovice – Mochov je z vodárny Káraný napojen přes Káranské řady (výtlačné
potrubí) Káraný – Praha v odběrovém místě Vysoká Mez.
Zásobování města Čelákovice pitnou vodou:
Město Čelákovice nyní využívá pro zabezpečení dodávky pitné vody Káranských
řadů a to přes přívodní řad ocel DN 200, kterým je zajištěna dodávka pitné vody do
VDJ Čelákovice (2x 250 m3) – což je hlavní VDJ města Čelákovice.
Z VDJ Čelákovice jsou dále zásobovány obce Mstětice (v současnosti 100,
výhledově 4.000 obyv.), Mochov (v současnosti 1.020, výhledově 1.400 obyv.) a
Nehvizdy včetně místní části Nehvízdky (v současnosti 2.425, výhledově 3.100
obyv.). Obec Mochov je zásobována přes stávající vodovodní síť města Čelákovice.
Stávající VDJ Čelákovice (2x 250 m3), který plní funkci hlavního VDJ města
Čelákovice, se v době špiček jeví jako nedostatečný. V současné době je projekčně
připraveno vybudování nového VDJ Čelákovice II (2x 2.500 m3) a změna profilu na
LT DN 300 (přívodní řad k vodojemu), DN 500 (zásobovací řad z vodojemu do
Čelákovic). Kapacita těchto řadů bude postačovat pro krytí maximálního hodinového
odběru ve výši 157,5 l/s. Přívodní řad k vodojemu mimo řešené území přes k.ú.
Mstětice a vyžaduje koordinaci s územním plánem obce Mstětice.
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V rámci přívodního řadu je současně zásobováno přes vodovodní síť navazující
spotřebiště, kterým je obec Mochov (1.400 obyv.) a VDJ Nehvizdy (1x 400 m3).
Rovněž z tohoto zásobného řadu je napojeno potrubí sousedního spotřebiště – obce
Mstětice (4.000 obyv.).
Pro potřebu dodávky pitné vody ve výši 64,8 l/s (Qp) respektive 157,5 l/s (Qm)
postačí krytí z Káranských řadů tak, jako doposud.
Lokální vodní zdroj v Nedaninách je ponechán jako rezerva s potřebou provedení
podrobného průzkumu vydatnosti i kvality podzemní vody. Odběr podzemní vody
pro pitné účely z lokálního zdroje v oblasti Cihelna bude po vybudování pitného
vodovodu do Záluží omezen pro jednotlivé areály pouze na odběry užitkové vody.
V NÚP je navrženo dobudování distribuční vodovodní sítě a to tak, aby byla síť
zokruhována k zajištění optimální cirkulace pitné vody v síti.

(68) Zásobování užitkovou vodou
Stávající průmyslové areály odebírají užitkovou vodu pro technologické účely.
(Kovohutě dnes ve výši 40 l/s z Labe, TOS 14 l/s ze stávajícího podzemního zdroje).
Výše odběru závisí na výrobním programu závodů.
Ve funkci zůstane též čerpací stanice vody z Labe pro závlahy v chatařské oblasti
Zájezd v Sedlčánkách.
V současnosti se na území města Čelákovice nachází několik podzemních zdrojů
(studny) užitkové vody. Některé byly od počátku určené k odběru užitkové vody.
Zbylé, veřejně přístupné zdroje, byly původně určené k odběru pitné vody, ale
v současnosti nejsou využívány. Doporučuje se, aby tyto zdroje podzemní vody byly
zajištěné a zachovány pro využití jako zdroje užitkové vody.
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(69) Požární voda
Současně s realizací nových vodovodních řadů a při rekonstrukci stávajících bude
vodovod dimenzován na zásobování zástavby požární vodou v dostatečné kapacitě a
tlaku (po vybudování nového VDJ Čelákovice II – 2x 2.500 m3). Hydranty s funkcí
požárních hydrantů budou řešeny podle platných technických předpisů v nadzemním
provedení. Jejich rozmístění bude řešeno v rámci zastavovacích plánů resp. v
dokumentacích pro územní řízení.
Zásobování požární vodou je v současnosti lokálně řešeno akumulací vody
v požárních nádržích buď z veřejného vodovodu, ze samostatných podzemních
zdrojů, nebo z Labe (u Kovohutí). Toto zásobování požární vodou bude v budoucnu
doplněno navrženými akumulačními objekty a to jak v přírodních, tak i umělých
nádržích v rámci jednotlivých areálů. Pro průmyslové a zemědělské areály je
povinností větší objemy dešťových vod akumulovat pro jiné využití. Tato
akumulovaná požární voda bude v případě potřeby využita v prvním sledu a voda
z požárních hydrantů bude využívaná v druhém sledu.
(70) Odkanalizování a čištění odpadních vod
Splašková kanalizace:
Město Čelákovice má vybudovanou jednotnou kanalizaci ukončenou centrální
čistírnou odpadních vod ČOV Čelákovice situovanou u Labe na západním okraji k.ú.
Čelákovice. Kanalizace je v majetku města. Provozovatelem je společnost 1. SčV,
a.s.
V roce 2013 byla na ČOV investicí města provedena generální oprava. Povolený
průtok na ČOV je 1.100.000 m3, maximální kapacita 10.474 ekvivalentních obyvatel
(EO). Pro další rozvoj města je kapacitu ČOV nutné posílit. Jako nezbytně nutné je
zvýšení kapacity ČOV na 14.000 EO (významná vodohospodářská stavba VHS 02).
Posílení kapacity ČOV nevyvolá plošný dopad resp. změnu funkčního využití
nárokovanou územním plánem.
Kanalizační síť v zastavěné části města Čelákovice je z větší části jednotná, doplněná
odlehčovacími komorami s odlehčením do přilehlých vodotečí. Stoková kanalizační
síť je doplněna čerpacími stanicemi odpadních vod, které přečerpávají odpadní vody
v rámci stokové sítě z povodí. V lokalitě Jiřina je stávající kanalizační systém řešen
jako tlaková kanalizace s DČJ u jednotlivých objektů.
Místní část Sedlčánky je řešena jako oddílný kanalizační systém, který je řešen jako
větevný, rozdělený do 5 povodí, z nichž každé je zakončeno čerpací stanicí
odpadních vod, které přečerpávají odpadní vody do stokového kanalizační systému
města Čelákovice.
V Záluží v současné době není vybudován souvislý kanalizační systém, je však
projekčně připraven. Záluží bude napojeno gravitační kanalizační stokou do stávající
stoky v Čelákovicích, v ulici S. K. Neumanna a na centrální ČOV města.
Materiálové provedení a technický stav stokové sítě odpovídá době výstavby a
předpokládá se plynulé nahrazování starých, poškozených stok na základě obnovy
infrastruktury kanalizační sítě, které bude předcházet její podrobný stavebnětechnický průzkum a to ve vazbě na technické možnosti provozovatele.
Návrh ÚP navrhuje v maximální míře stávající stokovou síť jednotné kanalizace
odlehčit od dešťových vod, přičemž by se mělo postupovat v odlehčování od oblastí
s velkým množstvím balastních vod (např. areál závodu TOS), případně od míst, kde
je potřeba dešťové stoky budovat v předstihu, před následnou zástavbou (např.
plocha přestavby P21). Oddělování kanalizačních stok se doporučuje provádět
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postupně, dle konkrétních podmínek i za předpokladu, že nové dešťové stoky nelze
zapojit do dešťové kanalizace. Znamená to, že se při rekonstrukcích uličního prostoru
vždy vybuduje dešťová kanalizace i za cenu, že se na svém konci zaústí do jednotné
kanalizace a to do doby, než se vybuduje následná dešťová kanalizace. Součástí
úprav je postupná redukce odlehčovacích komor. Zejména se doporučuje odstranit
odlehčovací komoru v ulici Ve Vrbí, která je zaústěná do zatrubněného úseku
Čelákovického potoka. Souběžně lze provést rekonstrukci navazujícího potrubí
kanalizační stoky a také zatrubnění Čelákovického potoka. (Významná
vodohospodářská stavba VHS 01). Součástí úprav stokové sítě by měla být i úprava
zaústění odlehčovací komory u ČOV do slepého ramena Labe. V ÚP je navrženo
přivést vodní tok do mrtvého ramene Labe novým umělým korytem o šířce cca 3 m.
Projektovaný kanalizační přivaděč z místní části Záluží bude nutno upravit, resp.
korigovat jeho trasu tak, aby nebyl v kolizi s navrženým suchým poldrem SP-13.
Kanalizační potrubí bude obetonováno, čímž bude zajištěno proti „vyplavání“ a
poklopy stávajících revizních šachet bude nutno výškově upravit a doplnit o
vodotěsný šachtový poklop se zajištěním, tak aby bylo zabráněno nátoku vody
z povodňové vlny do stokového kanalizačního systému – ochrana zastavěného území
v městě Čelákovice (významná vodohospodářská stavba VHS 03).
V navržených zastavitelných plochách je v ÚP navržena oddílná kanalizační stoková
síť, která zajistí odvedení splaškových odpadních vod z řešených ploch stávajícím
kanalizačním systémem města Čelákovice na centrální ČOV. Vzhledem ke
konfiguraci řešeného území je nově navržená stoková síť doplněna o 5 nových
čerpacích stanic odpadních vod (ČSOV):
1. ČSOV 06 Čelákovice – Krátká Linva: plochy Z10, Z20, Z21, Z22, Z23.
2. ČSOV 07 Čelákovice – U Hřbitova: plochy P11, P22, Z9b, Z27 (stávající
ČSOV 02 – U Hřbitova bude zrušena).
3. ČSOV 08 Čelákovice – V Zahrádkách: plocha P14a.
4. ČSOV 09 Čelákovice – Stankovského: plochy P18, Z1, Z2.
5. ČSOV 10 Čelákovice – Toušenská: plocha Z11.
Současně je v části města Čelákovice navrženo rozšíření stávajícího tlakového
kanalizačního systému. Dobudovány budou dvě nové tlakové kanalizační stoky.
Umístění DČJ bude řešeno v rámci předpokládané zástavby.
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Dešťová kanalizace:
Stávající systém dešťové kanalizace v zastavěné části města Čelákovice je
minimální. Ve městě se nachází z větší části jednotná kanalizace, doplněná
odlehčovacími komorami s odlehčením do přilehlých vodotečí.
Oddílná kanalizace je vybudovaná v lokalitě V Rybníčkách (novější zástavba), v
obchodní zóně u Průmyslové ulice, v oblasti náměstí 5. května (dešťová kanalizace
zaústěná do zatrubněného úseku Čelákovického potoka a samostatná větev –
bezpečnostní přepad od odlehčovací komory jednotné kanalizace), v území se
zástavbou rodinnými domy Pod Přerovskou cestou a Jiřina – část v k.ú. Sedlčánky
(severovýchodně od Jiřinského potoka), v ulici Václava Kálika. Dále je dešťová
kanalizace vybudovaná v místní části Sedlčánky, a to se dvěma větvemi, kde jedna je
zakončená v potoku Výmola a druhá v řece Labe. Dále v některých areálech
(posklizňová linka a depozitář NTM) průmyslové zóny Cihelna se zakončením v
Zálužském potoce. Do Zálužského potoka je rovněž zaústěná dešťová kanalizace z
areálu rozvodny Čechy-střed v sousedním k.ú. Mochov.
Na území města se nachází několik drenážních soustav, a to v lokalitě V Rybníčkách
(odvodňuje podloží zástavby v trase původního koryta Čelákovického potoka a
podzemní pramen u MŠ), v městské části Jiřina (historická drenáž na místě
původního meandru řeky Labe) a soustavy odvodňující zemědělskou půdu východně
od Záluží.
Většina dešťových vod včetně balastních vod ze střech a zpevněných ploch
průmyslových areálů je zaústěná do jednotné kanalizace. Dešťové vody nad míru ředí
splaškové vody, čímž se do vodotečí dostává větší množství, sice naředěných, ale ne
vyčištěných odpadních vod.
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V ÚP navržená dešťová stoková síť města Čelákovice pozůstává z několika
samostatných povodí – stokových sítí, které jsou zaústěné do konkrétní vodoteče,
případně vodní plochy.
V ÚP je navržena nová základní dešťová stoková síť města Čelákovic, která
reflektuje několik samostatných povodí. Dešťové stoky jsou zaústěné do vodotečí,
případně do vodních ploch. Jsou navrženy páteřní stoky A–F, které svádějí dešťovou
vodu v jihoseverním směru do řeky Labe:
a) Stoka A: svedení dešťových vod v lokalitě TOS, V Prokopě, vedená ulicemi
Tovární a Stankovského do suchého poldru SP-04 situovaného v místě
prohlubně po historickém meandru řeky Labe. Součástí poldru je zemní val s
objektem propustku (se zpětnou klapkou) škrtícím povodňový průtok. Na
části plochy poldru je navržena záchytná retenční vodní nádrž. Vodní nádrž
uvnitř SP-04, zemní val a stoka „A“ v celé délce jsou vymezeny jako VPS
WT4.
b) Stoka B: svedení dešťových vod v centrální části města je navrženo z ulice
Rumunská a v dále v souběhu s korytem Čelákovického potoka. do stávající
stoky v prostoru náměstí 5. května, které je v současnosti částečně
odvodněno. Stávající potrubí je navrženo prodloužit do otevřeného koryta
Čelákovického potoka a do Labe.
c) Stoka C: svádí dešťové vody z lokality Jiřina propustkem pod železniční tratí
a ulicí Dukelská přes sídliště a plochy přestavby P13 a P28 do Labe.
d) Stoka D: dešťová stoka pro svedení dešťových vod z lokalit Krátká Linva,
Jiřina a Nedaniny. Vede ze zastavitelné plochy Z23 v lokalitě Krátká Linva,
propustkem pod ul. Mochovskou a ulicí J. Zacha a propustkem pod železniční
tratí do ploch přestavby P21 a P20. V ploše P20 přechází do otevřeného
koryta, které částečně napájí navržené vodní plochy a ústí do Labe. Součástí
systému je i suchý poldr SP-21. Tato páteřní dešťová stoka je v celé délce
vymezena jako VPS WT8.
e) Stoka E: dešťová stoka svádí vody z lokality Jiřina za tratí. Je vedena ulicí
Chodská pod tratí ulicí Přístavní a navrženým veřejným prostranstvím na
ploše P26 do Labe.
f) Stoka F: dešťová stoka umožňující odvodnění zastavitelných ploch v oblasti
Krátká Linva a lokality U nádraží. Je vedena koridorem K3 v lokalitě Krátká
Linva přes suchý poldr SP-14, podchodem trati v místě železniční stanice,
ulicí Jilemnického a v ul. Sv. Čecha je zaústěná do Čelákovického potoka.
Systém je dále doplněn dílčími dešťovými stokami v lokalitách Obchodní zóna, Mezi
tratěmi – Cihelna, Sídliště – ul. Volmanova, Nábřeží – ul. U kapličky, Jiřina – U
hřbitova na zastavitelné ploše Z8. Dešťová kanalizace v lokalitě TOS, V Prokopě,
odvádějící srážkové vody z oblasti průmyslové zóny TOS, sídliště a nové zástavby na
ploše Z1 je vedena jako VPS WT3. Část stoky vedená z ul. Volmanova včetně
prodloužení zatrubnění meliorační strouhy je vedena jako VPS WT5 a nová dešťová
stoka z plochy přestavby P10 do Čelákovického potoka v ul. S. K. Neumanna jako
VPS WT6.
V Sedlčánkách je navrženo prodloužení dešťové kanalizace k novému suchému
poldru SP-18 – VPS WT9.
V Záluží je navržena dešťová kanalizace bez retence dešťových vod v nádržích.
Dešťové vody budou odváděny do Zálužského potoka.
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Součástí návrhu likvidace dešťových vod je zasakování dešťových vod na místě
dopadu srážek a to pomocí navržených stavebních opatření a skladeb (směrování
dešťových vod do zatravněných ploch, realizace ploch s propustnými nebo částečně
propustnými povrchy, budování malých průlehů a zasakovacích terénních prohlubní.
Až přebytečné dešťové vody, které se nepodaří řešit lokálně, budou směrovány do
dešťové kanalizace. Cílem je omezení nátoku balastních vod na ČOV a umožnit tak
efektivnější čištění splaškových odpadních vod a v neposlední řadě i snížení
provozních nákladů. V oblastech především s nižším provozem na místních
komunikacích a zároveň v počátečních úsecích odvádění dešťových vod se
doporučuje budovat liniové žlaby a odvodňovací příkopy, které budou přes vpusti
zaústěné do samotných stok.
Dešťové kanalizační stoky jsou určeny především pro odvodnění veřejných
prostranství. Každá stavba je dle platné legislativy povinna zabezpečit likvidaci
dešťových vod na svém pozemku, vyjma území, kde to není možné z hlediska
geologie, nebo z hlediska ochrany přírodního léčivého zdroje. Rovněž je do dešťové
kanalizace možné zaústit dešťové vody z větších střešních a zpevněných ploch u
staveb fyzických, nebo právnických osob, které nelze řešit v místě dopadu na zemský
povrch.
Dešťové vody z parkovacích stání a manipulačních ploch v ochranném pásmu
přírodního léčivého zdroje I. a II. stupně lze odvádět výhradně přes odlučovače
ropných látek.
Návrh dešťových stok úzce souvisí s protipovodňovými opatřeními, resp. je součástí
celkového systému zacházení s povrchovými vodami v území.

C.6.6 Odůvodnění koncepce energetiky
(71) Výchozí předpoklady
Území města Čelákovic prochází vedení energetických sítí celorepublikového
významu. Jedná se rozvody dálkového přenosu elektrické energie a vysokotlaké
plynovody. Tyto dálkové páteřní rozvody územím pouze procházejí, ale limitují
rozvoj města svými ochrannými a bezpečnostními pásmy.
Na hranici k.ú. Záluží u Čelákovic je v k.ú. Mochov umístěna Rozvodna zvláště
vysokého napětí 400 kV Čechy-střed, která patří k nejvýznamnějším rozvodnám
české energetické přenosové soustavy. Jedná se o klíčový energetický uzel pro
zásobování středočeské aglomerace elektrickou energií. Rozvodna je propojena
nadzemním vedením 400 kV do rozvoden přenosové soustavy Bezděčín, Týnec,
Chvaletice, Chodov a Výškov.
V územně plánovací dokumentaci ČR a Středočeského kraje je vymezen koridor pro
dvojité vedení ZVN 400 kV TR Výškov – TR Čechy-střed. Koridor E02 v šířce 600
m je vymezen v souběhu s původním vedením 400 kV z rozvodny Čechy-střed
směrem na Výškov.
Elektrická energie pro město Čelákovice je distribuovaná z rozvodny velmi vysokého
napětí 110 kV v k.ú. Lázně Toušeň, která zásobuje města a obce východně od Prahy.
Jižní částí k.ú. Záluží prochází významný tranzitní vysokotlaký plynovod firmy
NET4GAS s.r.o. VVTL plynovod DN 500. Plynovod územím pouze prochází,
zásobování města Čelákovic se netýká.
Energetická koncepce území města Čelákovic je založena na snadné dostupnosti
energetických médií, elektřiny a zejména plynu, která jsou do území přiváděna z
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centrálních zdrojů. Plyn je využíván nejenom pro malé zdroje tepla, ale také jako
palivo pro rozvinuté systémy centrálního zásobování teplem. Systémy CZT na bázi
zemního plynu poskytují teplo na sídlištích i v průmyslových areálech.
Město nemá problémy v oblasti zásobování elektrickou energií. Celé území města je
plynofikováno. Plyn je využíván jako hlavní topné médium.
Ochranná pásma energetických uzlů, nadzemních tranzitních rozvodů VVN a
tranzitních vedení VTL plynovodů limitují rozvoj města.
(72) Zásobování elektrickou energií
Rozvodny:
1. Rozvodna zvláště vysokého napětí 400 kV Čechy-střed, v k.ú. Mochov patří
k nejvýznamnějším rozvodnám české energetické přenosové soustavy a jedná
se o klíčový energetický uzel pro zásobování středočeské aglomerace
elektrickou energií. Byla vybudována v roce 1960 a pracuje s napětím
400/220/110 kV. Rozvodna je provozována z části společností ČEPS (Česká
energetická přenosová soustava), z části společností ČEZ Distribuce, a.s.
Svou rozlohou zasahuje do k.ú. Záluží u Čelákovic na hranici s k.ú. Mochov.
2. Rozvodna velmi vysokého napětí 110 kV v k.ú. Lázně Toušeň zásobuje města
a obce východně od Prahy včetně Čelákovic. Svou rozlohou částečně
zasahuje do k.ú. Čelákovice v prostoru mezi Toušeňskou ulicí a železniční
tratí. Rozvodna je zároveň přístupovým bodem společnosti ČEZ ICT Sevices,
a.s., která poskytuje služby elektronických komunikací a informačních
technologií. Rozvodna je provozována společností ČEZ Distribuce, a.s.
Vedení dálkového přenosu:
Rozvodna Čechy-střed je hlavním zdrojem elektrické energie pro střední Čechy. Je
propojena nadzemním vedením 400 kV do rozvoden přenosové soustavy Bezděčín,
Týnec, Chvaletice, Chodov a Výškov a také paralelním vedením 220 kV do
uvedených rozvoden. Dále jsou z rozvodny vedena nadzemní vedení 220 kV ve
směru na Malešice, Běchovice a Pardubice. Celkem 6 vedení 110 kV je v souběhu
vedeno do rozvodny Lázně Toušeň.
Jedná se o vedení nadmístního charakteru, která územím pouze procházejí. Jejich
ochranná pásma limitují zejména k.ú. Záluží a jihozápadní část k.ú. Čelákovic.
Pro vedení dálkového přenosu je v územně plánovací dokumentaci kraje (Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje) vymezen Koridor E02 pro vedení ZVN 400
kV TR Výškov – TR Čechy-střed. Koridor v šířce 600 m je vymezen v souběhu s
původním vedením 400 kV z rozvodny Čechy-střed směrem na Výškov. Nové
zdvojené vedení bylo uvedeno do provozu v roce 2015.
Rozvodna Lázně Toušeň propojuje vedením velmi vysokého napětí 110 kV
jednotlivá města a obce včetně Čelákovic.
Distribuční vedení 22 kV – vysoké napětí:
Elektrické rozvody vedení VN 22 kV pro Čelákovice jsou zásobeny z rozvodny
Lázně Toušeň. Tato vedení jsou hlavní napáječe elektrické energie pro odběratele
všech kategorií v území. Vedení vysokého napětí 22 kV je vybudováno částečně jako
volné, na stožárových podpěrách betonových a příhradových, uvnitř zástavby města
je uloženo v zemi jako kabelové.
Volná a kabelová vedení VN propojují distribuční a uživatelské transformační
stanice v Čelákovicích a v okolních částech města – v Záluží a v Sedlčánkách.
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Nadzemní vedení 3x 22 kV vede z rozvodny Lázně Toušeň do TS Měnírna v
prostoru nádraží ČD. Odtud vede jedna linka do Sedlčánek. Souběžné vedení 22 kV
je kabelem propojeno do rozvodny Čechy-střed a dále na Mochov. Další dvě vedení
22 kV jsou z rozvodny Lázně Toušeň vedeny do Záluží a dále na Nehvizdy.
Provozovatelem rozvodny a distribučních sítí 22 kV je ČEZ Distribuce, a.s.
Další systém vedení vysokého napětí provozují ČD – Správa železniční dopravní
cesty. Tyto rozvody jsou vedeny v koridorech železničních tratí a nejsou zakresleny
v grafické části studie.
Pro navržené plochy přestavby a zastavitelné plochy jsou využity stávající rozvody
22 kV doplněné o novou transformační stanici TS V Prokopě II v zastavitelné ploše
Z1. Nová TS je napojena kabelovým vedením 22 kV z TS V Prokopě (VPS WT13).
Zásobení zastavitelných ploch Z20, Z21 a Z23 elektrickou energií v lokalitě Krátká
Linva je podmíněno přeložkou nadzemního vedení VN 22 kV. Návrh přeložky
vedení podzemním kabelem včetně umístění nové transformační stanice pro plochu
Z23 bude řešit regulační plán.
Pro ostatní navržené zastavitelné plochy návrh přepokládá napojení na stávajících
TS, které budou v případě potřeby výkonově posíleny.
Transformační stanice:
V území jsou dle dostupných podkladů tyto distribuční
stanice 22 kV/0,4 kV:
a) k.ú. Čelákovice
Název TS
Druh TS
TS Čelákovice – Bratří Čapků
stožárová
nezjištěno
TS Čelákovice žst. – Měnírna
nezjištěno
TS Čelákovice – ČD
TS Čelákovice – Kovopodnik
vestavěná
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – U nádraží
nezjištěno
TS Čelákovice – Škoda
TS Záluží – Sušička
vestavěná, věžová
stožárová
TS Čelákovice – Mochovská I
TS Čelákovice – Mochovská II
stožárová
TS Čelákovice – U hřbitova
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – Na Požárech
TS Čelákovice – CD
nezjištěno
TS Čelákovice – Přerovská
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – U Hájku
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – Žižkova
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – Kovohutě
nezjištěno
TS Čelákovice – Nedaniny
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – Engelsovy domy stožárová
TS Čelákovice – Dukelská
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – Vašátkova
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – KPŠ
kompaktní, zděná
TS Čelákovice – Na Hrádku
stožárová
TS Čelákovice – Jez
stožárová
TS Čelákovice – Vodárna TOS
kompaktní, zděná
vestavěná
TS Čelákovice – Kostelní ZŠ
TS Čelákovice – Centrum I
kompaktní, zděná
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a uživatelské transformační

Provozovatel
ČEZ Distribuce, a.s.
Správa žel. dopr. cesty s. o.
Správa žel. dopr. cesty s. o.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
nezjištěno
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
nezjištěno
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
nezjištěno
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
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TS Čelákovice – Centrum II
TS Čelákovice – U hřiště
TS Čelákovice – OÚNZ
TS Čelákovice – Sídliště I
TS Čelákovice – Sídliště II
TS Čelákovice – Rybníčky
TS Čelákovice – Průmyslová zóna
TS Čelákovice – Penny
TS Čelákovice – Na Švihově
TS Čelákovice – Prokopa Holého
TS Čelákovice – TOS
TS Čelákovice – Vily
TS Čelákovice – V Prokopě
TS Čelákovice – ČOV
TS Čelákovice – Tesco
TS Čelákovice – Průmyslová zóna 1
TS Čelákovice – SVÚM
TS Čelákovice – ? (ul. Stankovského)
TS Čelákovice – centrum III
TS Čelákovice – AMIRO
TS Čelákovice – Nedaniny II
TS Čelákovice – Zahrádky
TS Čelákovice – FV-Plast

kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
nezjištěno
vestavěná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
kompaktní, zděná
stožárová
stožárová

ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno
nezjištěno

b) k.ú. Sedlčánky
Název TS
TS Čelákovice – Jiřina
TS Sedlčánky – JZD
TS Sedlčánky – Bytovky
TS Sedlčánky – U Přívozu
TS Sedlčánky – Obec
TS Sedlčánky – RD
TS Sedlčánky – Chaty Topolník
TS Sedlčánky – Závlaha
TS Čelákovice – Labíčko

Druh TS
kompaktní, zděná
stožárová
stožárová
kompaktní, zděná
stožárová
stožárová
stožárová
nezjištěno
stožárová

Provozovatel
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
nezjištěno
ČEZ Distribuce, a.s.

c) k.ú. Záluží
Název TS
TS Záluží – ČKD
TS Záluží – Obec
TS Záluží – Muzeum
TS Záluží – Obec 1

Druh TS
stožárová
stožárová
stožárová
kompaktní, zděná

Provozovatel
ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s.
nezjištěno
ČEZ Distribuce, a.s.
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(73) Zásobování plynem
Vysokotlaké plynovody:
Územím města, jižní částí k.ú. Záluží, prochází významný vysokotlaký plynovod
firmy NET4GAS s.r.o. VVTL plynovod DN 500 s bezpečnostním pásmem 150 m.
Plynovod územím pouze prochází, zásobování města Čelákovic se netýká.
Územím mezi Čelákovicemi a Zálužím dále procházejí ve směru východ – západ dva
vysokotlaké plynovody DN 100, ze kterých odbočují trasy VTL DN 100 do tří
regulačních stanic VTL/STL. RWE Gasnet provozuje VTL soustavu v tlakové
hladině 2,5 MPa (provozní tlak 1,7–2,5 MPa).
Vysokotlaký plynovod je kapacitně schopen pokrýt dodávkou zemního plynu
všechny požadavky na území města Čelákovic.
Regulační stanice plynu:
Regulační stanice VTL/STL redukují tlak na spotřebitelskou hodnotu středotlakou
0,4 MPa. Na území města se nacházejí tyto RS:
1. Regulační stanice v Záluží, v prostoru Národního technického muzea. VTL
plyn je rovněž zaveden v Záluží, do zemědělského areálu.
2. Dvě VTL/STL redukční stanice jsou situovány v jižní části zástavby
Čelákovic, podél silnice II/245, Toušeňská ulice, a to v lokalitách Obchodní
zóna a na jižním okraji sídliště V Rybníčkách.
Regulační stanice STL/NTL redukují rozvod plynu ze středotlakého na nízkotlaký
plynovod. Tři regulační stanice umístěné v centru města umožňují připojení
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odběratelů ve vnitřním městě a v sídlišti V Rybníčkách. Regulační stanice STL/NTL
jsou umístěny:
a) V ulici Stankovského.
b) V prostoru křižovatky ulic U Potoka, J. Zeyera a S. K. Neumanna.
c) V prostoru křižovatky J. A. Komenského a náměstí 5. května.
Středotlaké plynovody:
Od VTL/STL regulačních stanic jsou v zemi uloženy středotlaké rozvody do celého
území města Čelákovic i jeho částí Záluží a Sedlčánky. STL rozvody jsou provedeny
až k domovním přípojkám, kde dochází k redukci tlaku na nízkotlaké zásobování pro
spotřebiče.
Dodávku zemního plynu lze zajistit pro všechny objekty na území Čelákovic. Zemní
plyn v území tvoří základní energetickou základnu pro výrobu tepla, k účelům
technologickým i pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, vaření a eventuální
doprovodnou spotřebu. Návrh předpokládá použití zemního plynu ve všech
navržených plochách přestavby i zastavitelných plochách. Pro navržené zastavitelné
plochy kde není stávající rozvod plynu, je navrženo napojení na středotlaké rozvody
v následujících místech:
a) Zastavitelná plocha Z1 na západním okraji zástavby města: napojení na
stávající rozvody STL plynu v ul. Stankovského a Toušeňská.
b) Zastavitelná plocha Z8 v lokalitě U hřbitova: napojení na stávající rozvody
STL plynu z ul. Jungmannova, Rooseveltova a Pod Přerovskou cestou.
c) Zastavitelné plochy Z14 a Z15 v Záluží je možné napojit na stávající
plynovod v ul. Mstětická.
d) Zastavitelná plocha Z18 v Sedlčánkách: napojení na stávající plynovod v ul.
Smetanova.
e) Plochy přestavby P14 a P16: napojení na stávající plynovod v ul. Přístavní.
f) Řešení zásobení plynem v lokalitě Krátká Linva (zastavitelné plochy Z20,
Z21 a Z23) bude předmětem regulačního plánu. Napojení na stávající STL
rozvody z ul. Moskevská a Kozovazská.
Místní síť:
Regulační stanice plynu STL/NTL zásobují nízkotlakými rozvody omezenou část
odběratelů. Odběry nízkotlakého zemního plynu jsou v sídlišti V Rybníčkách a v
objektech nízkopodlažní zástavby centra západně od ulice J. A. Komenského.
Podle stavu realizované sítě plynovodů je zřejmé, že dodávku zemního plynu lze
zajistit pro všechny objekty na území Čelákovic. Lze rovněž konstatovat, že zemní
plyn v území tvoří základní energetickou základnu pro výrobu tepla k účelům
technologickým i pro vytápění, přípravu teplé užitkové vody, vaření a eventuální
doprovodnou spotřebu.
Rozšíření stávajících středotlakých rozvodných větví pro účely další výstavby je
otázkou přepočtu dopravovaného hodinového množství v daných světlostech potrubí.
V případech, kdy by stávající světlosti nevyhovovaly, je možná výměna ve
stávajících trasách. Tím lze uvažovat s použitím zemního plynu pro všechna území
uvažovaná k výstavbě ve městě.
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(74) Zásobování teplem
Hlavním topným médiem pro celé území města je zemní plyn.
Pro vytápění a ohřev užitkové vody je zemní plyn k dispozici na celém území města
Čelákovic a je předpokládáno jeho primární využití i pro navržené zastavitelné
plochy společně s progresivními technologiemi tepelných čerpadel a využití sluneční
energie. Při využití dotačních programů EU a ČR lze v blízké budoucnosti
předpokládat odstranění lokálních topných systémů na pevná paliva.
Plyn je využíván nejenom pro malé zdroje tepla, ale také jako palivo pro rozvinuté
systémy centrálního zásobování teplem. Systémy CZT na bázi zemního plynu
poskytují teplo na sídlištích i v průmyslových areálech.
V území se v současné době nenachází žádný centrální zdroj tepla založený na
spalování pevných paliv. Bývalá výtopna podniku TOS je zrušena a neuvažuje se s
její obnovou.
Tepelné hospodářství – sytém CZT:
Výrobou a rozvodem tepla se zabývá firma Q - BYT Čelákovice spol. s r.o.
Systém Centrálního Zásobování Teplem Čelákovice má celkový výkon 20,58 MW.
Skládá se z 18 malých zdrojů tepla do 50 kW (ulice P. Holého), 5 malých kotelen do
250 kW a 9 středních kotelen s výkonem nad 250 kW. Největší z nich, kotelna K360
v ulici Na Stráni, má výkon 4,2 MW.
Kotelny K360 Na Stráni a K70 Stankovského jsou vybaveny kogeneračními
jednotkami švýcarské firmy YGNIS věnované švýcarskou vládou městu Čelákovice.
Kogenerační jednotky vysoce efektivně vyrábějí elektrickou energii a teplo pro
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vytápění spalováním zemního plynu. Ostatní kotelny jsou vybaveny kotli
VIESSMANN. Technologické vybavení kotelen je průběžně modernizováno.
Všechny kotelny jsou propojeny kabelovým vedením do centrálního dispečinku,
který je umístěn v sídle podniku Q - BYT Čelákovice (v ul. J. Zeyera). Z tohoto
dispečinku je možno kotelny ovládat, shromažďovat údaje o jejich provozu a
nastavovat parametry.
Lokální způsob vytápění:
Kromě zemního plynu lze pro vytápění využít i jiné zdroje např. LTO, elektrickou
energii nebo lokální vytápění splňující požadavky na ekologické spalování dřeva a
uhlí, tepelná čerpadla nebo solární systémy.
Solární panely je zejména vhodné umisťovat na střechách větších průmyslových
podniků.

C.6.7 Odůvodnění koncepce nakládání s odpady
(75) Na území města Čelákovice není provozována skládka TKO.
(76) Město má zpracovaný plán odpadového hospodaření v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
(77) Odpadové hospodářství města likviduje odpad v souladu s dokumenty:
a) Obecně závazná vyhláška města Čelákovice E1/2009, o místním poplatku za
provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu.
b) Obecně závazná vyhláška E5/2006 města Čelákovic, o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem na území města Čelákovice.
(78) Veškeré služby týkající se odpadového hospodářství zajišťují pro město tři
společnosti: Technické služby Čelákovice, p.o., Technické služby města Nymburka a
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Technické služby Čelákovice, p.o., Čelakovského 1429, zajišťují zejména:
a) Odstraňování komunálního odpadu.
b) Správu a údržbu místních komunikací včetně jejich značení.
c) Správu a údržbu veřejného osvětlení.
d) Správu a údržbu pohřebišť včetně vedení matriky zemřelých.
e) Správu a údržbu veřejné zeleně včetně dětských hřišť.
f) Čištění města.
Provozují Sběrný a separační dvůr města Čelákovice, který se nachází v areálu
„Špička“ v Mochovské ulici (sběrný dvůr, sklad NO, překladiště komunálního
odpadu, třídící linka, místo zpětného odběru vybraných zařízení, rezervní skladovací
plochy, nakládání s odpady…).
Technické služby města Nymburka
Společnost zajišťuje svoz a nakládání s odpady komunálními včetně využitelných
složek KO + papír + sklo – od občanů ze sídlištní zástavby.
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Společnost zajišťuje svoz a nakládání s odpady komunálními od občanů ze zástavby
rodinných domů.
(79) Z hlediska produkce komunálního odpadu se město zaměřuje na separaci
využitelných složek. Třídí se plast, papír, barevné sklo a nápojový karton.
(80) Sběrný dvůr je určený ke sběru, výkupu, shromaždování, soustřeďování a
následnému předání odpadu ke zneškodňování nebo využití. Je vybaven vanovými
kontejnery (5 m3 a 7 m3), lisovacími kontejnery (12 m3), olejovými nádržemi (800 l)
a kovovými sudy (200 l). Do sběrného dvora je možné odevzdávat i bioodpad,
objemný a stavební odpad. Pro nebezpečný odpad je vybudován sklad, jehož
místnosti jsou v kryté a uzamykatelné budově.
Kapacita zařízení:
- Objem a váha shromážděného KO na sběrném dvoře: 100 t.
- Množství skladovaného NO: 9,9 t.
- Množství vytříděného odpadu a odpadu určeného ke třídění: 20 t.
- Množství odpadu na překladišti: 30 t.
- Kapacita skladu pro zpětné odběry vybraných zařízení: 10 t.
Na sběrném dvoře se dále nachází sklad NO, překladiště komunálního odpadu, třídící
linka, místo zpětného odběru, rezervní skladovací plochy a zázemí pro obsluhu
sběrného dvora. Provoz stávajícího sběrného dvora v Mochovské ulici je územním
plánem respektován.
Nové zastavitelné plochy budou na stávající způsob likvidace odpadů napojeny.
Navržené komunikace jsou v parametrech umožňujících příjezd svozových vozidel.
Vzhledem k vetší vzdálenosti části města Sedlčánky od sběrného dvora je k dispozici
sběrné místo „Sedlčánky“. Zde je vybírán odpad, který je následně převážen na
sběrný dvůr Čelákovice.
(81) Na území města jsou evidovány lokality s dlouhodobou ekologickou zátěží,
které jsou navrženy k asanaci a k odstranění zátěže kontaminace půdy. ÚP navrhuje
v tomto smyslu asanace:
- ASA4: asanace ploch bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny a
následně skládky TOS v lokalitě „Střelnice“, v prostoru mezi Čelákovickým
potokem a železnicí.

C.6.8 Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny
C.6.8.1 Odůvodnění navržených opatření v krajině
(82) Krajina v okolí Čelákovic je ovlivněna vysokou mírou zemědělského využití,
technickou infrastrukturou a průmyslem. Jedná se o území s malým podílem lesních
ploch a nedostatkem ploch travnatých a lučních, se silně pozměněnými rostlinnými
a živočišnými společenstvy. Zbytky původních rostlinných a živočišných
společenstev lužních lesů a říčních niv se vyskytují pouze v okolí řeky Labe a jejich
slepých ramen. Tyto lokality jsou chráněny jako registrované významné krajinné
prvky, přírodní rezervace a evropsky významná lokalita. Původní vegetace na území
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Čelákovic se skládala z luhů a olšin v okolí řeky a dubohabrových hájů, acidofilních
a borových doubrav na zbytku území. Tradiční zemědělská činnost využívala
podmáčených luk k pasení a podíl trvale zatravněných porostů i malých krajinných
prvků (remízy, meze či trávníky) byl v minulosti vyšší než dnes. Současná zeleň v
krajině je chudá na meze, remízy a větší plochy se spojitou vegetací, stejně tak
prostupnost krajiny je z důvodu velkých scelených půdních bloků omezená. Většinu
liniové zeleně v krajině tvoří vegetační pásy podél potoků a stromořadí podél
dopravních komunikací. Celkově je ve správním území města Čelákovice zhruba 118
ha zelených ploch (bez ploch s funkcí lesa). Liniová vegetace má celkovou délku
okolo 26 km (aleje, stromořadí, břehové vegetační linie a další liniová zeleň v obcích
i krajině), z nich nejvýznamnější je komplex břehových porostů Výmoly, který se
táhne katastrem Sedlčánek v délce přibližně 3 km a obsahuje několik ploch
registrovaných významných krajinných prvků.
Koncepce uspořádání krajiny ÚP Čelákovic z tohoto důvodu zvyšuje množství ploch
krajinné zeleně tak, aby tyto nové plochy co nejvíce zvyšovali ekologickou stabilitu
krajiny, její vizuální i funkční hodnoty a zároveň se v rámci zemědělského půdního
fondu vyjímalo co nejméně půdy. Nová krajinná zeleň je navržena především v rámci
vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) jako lokální biocentra a
biokoridory, a to v jejich minimálních parametrech stanovených metodikou
vymezování ÚSES. V některých případech jsou tyto plochy doplněny další krajinnou
zelení tam, kde je to žádoucí a účelné.
(83) Liniová a krajinná zeleň
Stávající a nově navrhované zelené prvky v krajině a v prstenci kolem města jsou
důležitým krajinotvorným prvkem v čelákovické krajině, a to především z důvodu
současné absence krajinné zeleně v území a silně agrárnímu a průmyslovém
charakteru čelákovické krajiny. Liniová zeleň by měla být posilována doplňováním
stávajících prvků i novou výsadbou ve formě linií a stromořadí podél komunikací,
cest a vodních toků a dalších vegetačních pásů mezi jednotlivými polními bloky tam,
kde je to možné, a to nejen v rámci skladebných částí ÚSES, ale také zakládáním a
údržbou „běžné“ zeleně i mimo vymezený systém ekologické stability krajiny.
Krajinná zeleň jako plochy (mimo ploch ÚSES) je v území vymezena jen v malé
míře, a to především na již existujících plochách zeleně, jako plochy zeleně v rámci
zeleného prstence okolo města Čelákovice a nebo jako příměstský park na soutoku
Čelákovického a Zálužského potoka.
Nově navržená liniová zeleň by se měla skládat z různých druhů ovocných stromů,
případně stromů přirozené dřevinné skladby. Ovocné stromy jsou doporučeny
především z důvodu tradičního zastoupení takových dřevin v čelákovické krajině.
Tento prvek přinese do fádní polní krajiny hodnotné vizuální prvky, barevnost
a živost. Několik nově navržených stromořadí a alejí je navrženo jako veřejně
prospěšná opatření jako doprovod nových cest.
Liniová zeleň jako stávající břehové porosty podél vodotečí potoků Čelákovického,
Zálužského a Jiřinského je v koncepci uspořádání krajiny potvrzena, případně
doplněna za účelem ochrany povrchových vod a biologického významu v krajině.
Tyto břehové porosty by měly tvořit několik metrů široké ochranné pásy podél
vodotečí za účelem snížení smyvu půdy a živin ze zemědělských ploch a zpevnění
břehů.
Zeleň jako protierozní opatření (mimo břehové porosty) není z důvodu nízkého
erozního rizika v území navržena. Jedinou plochou zemědělské půdy náchylnou na
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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smyv ornice je plocha lokálního biocentra LBC 6 Krátká Linva, kde jako protierozní
opatření funguje samotné biocentrum.
Liniová zeleň jako větrolamy není v území navržena. Ze své podstaty tuto funkci plní
veškerá vzrostlá liniová zeleň a prvky ÚSES.
Remízy a meze jsou v území navrženy především jako součást navržených poldrů
v rámci ochrany krajiny před povodněmi. Ostatní existující remízky mezi polními
bloky by měly být zachovány. Tvorba těchto prvků v krajině by měla být také
předmětem komplexních pozemkových úprav.

(84) Prostupnost krajiny
Zvyšování prostupnosti krajiny je pro místní obyvatele, návštěvníky i uživatele
zemědělských pozemků základním předpokladem pro udržitelné využívání a tvorbu
krajiny na území Čelákovic a posilování identifikace obyvatel s krajinou. Zvyšování
prostupnosti krajiny je určeno především pro každodenní pěší a cyklistickou rekreaci,
pro lokální dopravu místních obyvatel mezi obcemi (např. na kole) a pro zlepšení
přístupu k zemědělským pozemkům pro zemědělsky hospodařící subjekty. Zvýšení
prostupnosti krajiny v území je navrženo především:
a) Formou potvrzení stávajících nezpevněných polních cest.
b) Nově navržených nezpevněných a zpevněných (mlatových) pěších,
cyklistických a obslužných cest jako součást prvků ÚSES, podél vodních
toků, nebo v trase zaniklých cest a pěších cest zpřístupňující vodní plochy a
krajinnou zeleň pro rekreační účely (vodní plochy Cucovna, Pískovna a
plocha pro rekreaci na soutoku Čelákovického a Zálužského potoka).
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c) Pro zvýšení prostupnosti území a využití jeho rekreačního potenciálu pro
obyvatele jsou navrženy také dva mostky pro pěší na potoce Výmola, a to u
rybníka Cucovna a u lokálního biocentra LBC 1 Šramolka.
Tři nově navržené cesty nebo cesty navržené k obnově jsou pro svůj význam pro
zvýšení prostupnosti územím vymezeny jako veřejně prospěšné stavby:
a) WD 19 (C2) – je zpevněná mlatová pěší a obslužná cesta mezi poli ve směru
k Třetině, která propojuje stávající polní cestu v krajině, lokální biocentrum a
vyhlídkový bod se zástavbou Čelákovic. Tato cesta zároveň rozděluje velký
půdní blok a snižuje tak fádnost tohoto místa v krajině. K cestě je navrženo
ovocné stromořadí VL3, které zvyšuje její krajinný význam.
b) WD 20 – je navržená pěší a obslužná cesta v místě historické cesty v krajině.
Jde tedy o obnovu zaniklé cesty a opětovné propojení polní krajiny u
Sedlčánek s polní krajinou Krátké Linvy a Zálužím. Cesta je doplněna
ovocnou alejí VL2, která pokračuje další ovocnou alejí lemující stávající
polní cestu směrem k Záluží.
c) WD 21 – je zpevněná mlatová pěší a obslužná cesta propojující zástavbu
Čelákovic a krajinu mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami. Cesta je lemována
stromořadím L23 a zvyšuje prostupnost území, zpřístupňuje cestu podél
Jiřinského potoka ze směru od Čelákovic a zvyšuje přístupnost zemědělských
pozemků.

(85) Vyhlídkové body
Na území Čelákovic jsou definovány celkem čtyři vyhlídkové body v krajině. Tyto
body identifikují místa odkud je rozhled do krajiny, který by měl být zachován pro
požitek z pobytu ve volné krajině. Tato místa vyhlídkových bodů by měla být
podpořena například lavičkami a odpočívadly pro cyklisty tak, aby vybízela
k zastavení a bylo možné si krajinu „zažít“ a tím posilovat vztah místních obyvatel a
návštěvníků k místům a krajině, ve které pobývají. Jsou definovány tyto vyhlídkové
body:
a) Vyhlídkový bod u lokálního biocentra LBC 9 Třetina.
b) Vyhlídkový bod na rozcestí polních cest k vrchu Šibeňák a do Záluží.
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c) Vyhlídkový bod na polní cestě mezi Čelákovicemi a rybníkem Cucovna.
d) Vyhlídkový bod na novém mostě přes Labe pro pěší a cyklisty.

C.6.8.2 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
(86) Územní systém ekologické stability (ÚSES) je v území vymezen dle v
současnosti používané metodiky „Rukověť projektanta ÚSES, metodika pro
zpracování dokumentace“ (J. Löw a kolektiv, 1995) a je součástí územního systému
ekologické stability krajiny tak, jak ho definuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny.
Závazným podkladem pro vymezení nadregionálních a regionálních prvků ÚSES na
území města Čelákovic je nadřazená dokumentace „Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje“ (ZÚR). Na základě této nadřazené dokumentace jsou
nadregionální a regionální prvky ÚSES v území zpřesněny, a to při zachování jejich
minimálních parametrů a funkčnosti.
Lokální (místní) prvky ÚSES jsou v území zcela nově vymezeny. Jako podklad pro
toto vymezení byl použit „Generel místního systému ekologické stability Čelákovice,
Sedlčánky (Císařská Kuchyně), Záluží“ (od autorů Ing. Pavla Viceníka, Ing.
Františka Moravce, z roku 1993). Základní návrh skladebných částí místního systému
ekologické stability (MSES) v tomto generelu byl respektován a na jeho podkladě
byly skladebné prvky MSES nově vymezeny, zakresleny a byla k nim vypracována
nová tabulková část s jejich detailním popisem a návrhem opatření. Z toho důvodu je
dopracovaná tabulková část MSES součástí Odůvodnění ÚP Čelákovic jako
Příloha č. 1. Návrh opatření uváděný v tabulkách jednotlivých skladebných prvků
MSES slouží jako podklad k regulaci ploch a pro další projektovou přípravu.
Tyto nové skladebné části (lokální biokoridory a biocentra) byly v řešeném území
navrženy v minimálních parametrech definovaných metodikou a takovým způsobem,
aby došlo k co nejmenšímu záboru zemědělské půdy, ale zároveň byla zachována
jejich funkčnost v rámci celého systému. Lokální prvky posilují a navazují na
nadregionální a regionální prvky ÚSES a napojují se na další skladebné částí ÚSES
v okolních katastrálních územích. Interakční prvky nejsou v rámci ÚSES v území
navrženy a vymezeny. Koncept interakčních prvků ÚSES je uplatněn v návrhu
liniové a krajinné zeleně.
Nově vymezené prvky jsou asociovány s cestní sítí a vodotečemi tam, kde je to
možné, za účelem posilování těchto prvků v krajině a minimalizace záboru
zemědělské půdy. Cílová charakteristika nově vymezených prvků ÚSES je
definována tak, aby odrážela místní přírodní podmínky a zvyšovala heterogenitu
přírodního prostředí v monotónní zemědělské krajině tvorbou různorodých biotopů,
ekotonů a společenstev především takových druhů stromových a keřových dřevin,
které jsou pro dané stanovištní podmínky vhodné a zároveň vychází ze složení
potenciální přirozené vegetace. Při zakládání nových prvků ÚSES by se dále měl
klást důraz na suchomilné dřeviny a keře, které obstojí v suchých a srážkově
nerovnoměrných klimatických podmínkách. Dalším významným biotopem
navrženým v nových prvcích ÚSES jsou luční společenstva a společenstva suché
stepní lady na specifických lokalitách. Cílem je opětovné založení těchto ekologicky
i vizuálně hodnotných biotopů, které se v krajině Čelákovic historicky vyskytovaly
v daleko větší míře. Tyto plochy mohou být využity i pro návrat tradičních
zemědělských aktivit do krajiny. Těmi jsou především kosení luk nebo pastva
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hospodářských zvířat. Výsadba a udržování plodonosných keřů a ovocných stromů je
dalším prvkem nových skladebných částí ÚSES, které vrací do krajiny tradiční
způsoby jejího využívání a zvyšují přidanou hodnotu území pro obyvatele.
Do několika biokoridorů a biocenter jsou také navrženy prvky pro zadržování vody
v krajině v podobě polosuchých poldrů přírodního charakteru (především jako zemní
valy), které jsou doplněny vhodnými dřevinami a mají vždy část své plochy
vyhrazenou pro mokřadní společenstva se stálou vodní hladinou nebo zamokřeným
charakterem. Tímto způsobem jsou prvky ÚSES multifunkčně využity k dalším
krajinotvorným a ekologickým i vodozádržným funkcím, které budou v suché krajině
Čelákovic vytvářet z těchto ploch velmi hodnotné krajinné prvky a vhodné zázemí
pro faunu a flóru. Zakládání, údržba (management) a rozvoj těchto ploch by se měl
realizovat vždy přírodě blízkým způsobem, s důrazem na podporu cílových
společenstev např. formou pastvy nebo kosení, ale i s ponecháním určité části ploch
přírodním procesům (mrtvé dřevo pro xylofágní hmyz, nekosené pásy s vysokou
travou, keři a nálety dřevin pro hnízdění ptáků apod.).
Nově vymezené lokální prvky ÚSES jsou územním plánem vymezeny jako veřejně
prospěšná opatření (VPO – VU), protože jejich vymezením se zajišťuje minimální
ochrana ekologické sítě v území, jejíž funkčnost a stabilita je veřejným zájmem.

C.6.8.3 Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
(87) Protierozní opatření a ochranu před povodněmi je potřeba řešit komplexně
včetně opatření proti suchu a opatření na ochranu půdy a spodní vody.
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(88) Ochrana před povodněmi
Na vodních tocích Labe a Výmola jsou stanovené záplavové úrovně stoleté zátopy
Q100 i rozsah aktivní zóny QAZ. V rámci těchto ploch jsou doporučeny tyto
podmínky podmiňující další rozvoj území:
a) V rámci QAZ se nepovoluje další rozvoj ploch zástavby.
b) Stávající zástavba rekreačních objektů v QAZ bude mít trvale vyhlášenou
stavební uzávěru.
c) Uvnitř Q100 je možná výstavba pouze za předpokladu, že objekty zde
budované nebudou mít podzemní patra a nejnižší úroveň prvního nadzemního
podlaží bude umístěná 0,15 m nad stanovenou úrovní hladiny Q100. Přitom
umístění hlavních uzávěrů médií (voda, plyn) a rozvaděčů elektrické energie
(silnoproud a slaboproud) a jejich měřící zařízení bude umístěno minimálně
0,60 m nad úrovní hladiny Q100.
d) Technologické odpadní vody z areálu Kovohutí, u kterých neproběhl čistící
proces, musí být zajištěny tak, aby při vzniku povodňové situace Q100 a
Qextrém (dle Povodí Labe, s.p.), nemohly kontaminovat vodní toky.
e) Dešťové vody vypouštěné do vodních toků Labe a Výmola, pokud to místní
podmínky dovolují, musí být na svém výtoku přiškrceny na 10 l/s/ha a to přes
retenci dešťových vod do poříčné vody.
Ostatní místní vodní toky nemají záplavové území Q100 stanovené.
K dispozici jsou zpracované dokumentace, které se problematikou ohrožení území
povodněmi zabývají („Hydrologické posouzení srážko-odtokových poměrů
jihozápadní části města Čelákovice“, červen 2006, Ing Jiří Hybášek.; „Posouzení
kapacity meliorační strouhy v Rybníčkách a korekce záplavy Q50 a Q100 na části
Čelákovického potoka, lokalita V Rybníčkách, Čelákovice, 250 88, k.ú. Čelákovice“,
říjen 2014, Ing. Jiří Müller a Mgr. A. Jozef Cicoň; z PD: „Úprava Čelákovického
potoka v souběhu s ulicí S. K. Neumanna“, květen 2004, Ing. Emil Pawinger;
„Posouzení odtokových podmínek v povodí Jiřinského potoka, výstavba RD v
lokalitě Pod Přerovskou cestou“, Ing. Emil Pawinger, květen 2004; dále z PD:
„Stanovení pravděpodobné hranice území ohroženého povodní Q50 na Jiřinském
potoku, 250 88 Čelákovice, k.ú. Čelákovice“, červenec 2014, Ing. Jiří Müller a Mgr.
A. Jozef Cicoň), ze kterých vyplývá, že území může být ohroženo bleskovými
povodněmi, a to včetně zastavěného, případně zastavitelného území. Stanovení
území ohroženého bleskovými povodněmi není předmětem řešení územního plánu.
(89) Zásady při návrhu protipovodňových opatření v území s nestanovenými
záplavami:
a) Zadržování maximálního množství dešťových vod, akumulovat a vsakovat na
místě dopadu, nebo místě blízkém dopadu. V zastavěném území přednostně
řešit zasakováním dešťových vod v místě dopadu srážek a to pomocí
navržených stavebních opatření a staveb (směrování dešťových vod do
zatravněných ploch, realizace ploch s propustnými, nebo částečně
propustnými povrchy, budování malých průlehů a zasakovacích terénních
prohlubní. Až přebytečné dešťové vody, které se nepodaří řešit lokálně, jsou
řešeny odvedením do dešťové kanalizace.
b) Akumulovat dešťovou vodu a využít ji jako součást tvorby krajiny, popřípadě
jinému vhodnému využití (např. jako závlahovou vodu, požární vodu, aj.).
c) Celoplošně akumulovat dešťové vody do objemu dešťové události Q5.
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d) Plochy akumulace a retence řešit přednostně na plochách krajinné a sídelní
zeleně.
e) Zpomalit odtok dešťových a záplavových vod vhodnými úpravami
(prodloužením délky koryt toků, meandrováním koryt toků, přiškrcením
odtoku pomocí vodních děl. Veškerá opatření navrhnout a realizovat jako
přírodě blízká opatření, mělce tvarovaná, doplněná o minimum technických
staveb.
f) Maximum povodňového průtoku akumulovat a zadržovat před vtokem do
zastavěného území.
g) Koryta vodních toků procházející zastavěným územím vhodně upravit pro
eliminaci, případně minimalizaci, rozsahu bleskových povodní.
h) V místě, kde to geologické podmínky dovolují, maximálně využít zasakování
dešťových vod.
i) Doporučuje se plochy orné půdy rozdělit vsakovacími mezemi tak, aby
vzdálenost (kolmá vzdálenost na vrstevnice) mezi mezemi nebyla větší než
300 m.
j) Doporučuje se podpořit směr orby na orné půdě doplněním dělících mezí pro
podporu orby po vrstevnicích (nikoliv šikmo, nebo kolmo na vrstevnice).
k) Velký důraz je potřeba klást na správné obhospodařování zemědělských ploch
(nedoporučuje se ve svažité části výsadba po spádnici, vždy by měla být
prováděna po vrstevnicích) a to tak, aby i tyto plodiny přirozeně bránily
rychlým odtokům dešťových vod z polí.
(90) Konkrétní protierozní opatření a opatření proti povodním (bleskovým) na
tocích a v povodích s nestanovenými záplavami
Pro zvýšení retenčních schopností území je vhodné navrhovat suché poldry, zemní
valy, průlehy pro retenci přívalových srážek a drobné vodní plochy s jílovým dnem.
ÚP vymezuje v krajině i v zastavěném území suché poldry (SP) zajišťující retenci
srážkových vod v případě přívalových dešťů, resp. bleskových povodní.
K zadržení vody v krajině jsou také navrženy úpravy toků potoků Čelákovický a
Jiřinský, resp. navrácení potoků do jejich původních, mírně meandrujících koryt.
V ÚP jsou na tocích s nestanovenými záplavami navržena tato opatření proti
bleskovým povodním:
a) Na západním okraji řešeného území je třeba respektovat údolnicí vedený
občasný vodní tok, na kterém je navržen suchý poldr SP-02. Zástavba plochy
Z1 musí průchod občasného toku respektovat.
b) V lokalitě Nábřeží, Mezi mosty, v místě prohlubně, resp. stopy po
historickém meandru řeky Labe, je navržen suchý poldr SP-04. Plocha poldru
bez keřových porostů bude vymezena zemním valem s objektem propustku
škrtícím povodňový průtok. Na části plochy poldru je navržena menší
přírodní vodní nádrž s retenčním objemem pro 5letý kritický déšť. Do tohoto
místa je zaústěna dešťová stoka „A“.
c) Na Čelákovickém potoce je navržen suchý poldr SP-07 (zemní val a terénní
mělce přírodně tvarovaná prohlubeň). Další suchý poldr SP-08V je navržen v
rámci ÚSES, biocentra Střelnice. V následujícím úseku Čelákovického
potoka je navrženo navrátit na dvou místech koryto do jeho původní, mírně
meadrující trasy. Před propustkem pod železniční tratí je navržen suchý poldr
SP-09 s jílovou vrstvou v podkladních skladbách.
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d) Na toku Zálužského potoka je v ploše biocentra LBC 7 navržen zemní val,
který vymezuje suchý poldr SP-10 s mokřadním dnem. V místě zalomení
Zálužského potoka je navržen v rámci biokoridoru další zemní val chránící
přilehlé zemědělské půdy. V oblasti Cihelna je navrženo napřímení koryta,
které by mělo být realizováno souběžně s realizací dopravních staveb.
V místě starého koryta je navržen suchý poldr SP-12 s drobnou akumulační
nádrží.
e) Na soutoku Čelákovického a Zálužského potoka je navržen větší suchý
poldr SP-13 na plochách pro rekreaci (ZR1). Součástí je návrh menší vodní
nádrže přírodního charakteru s jílovým dnem a souvisejících přeložek koryt
Čelákovického a Zálužského potoka. Terénní úpravy související s navrženým
poldrem a vodní nádrží budou mělce tvarované, přírodního charakteru.
Neoddělitelnou součástí realizace těchto protipovodňových opatření je
projektovaný kanalizační přivaděč z místní části Záluží.
f) Na trase dešťové stoky „D“ jsou v lokalitě Nedaniny a následně Nábřeží
navrženy suché poldry SP-20 a SP-21. Suchý poldr SP-21 je uvnitř plochy
přestavby P20 ve vymezené ploše veřejné zeleně, resp. lesoparku ZV1.
V prostoru lesoparku jsou navrženy drobné retenční vodní plochy.
g) Stávající regulované koryto Jiřinského potoka je na horním toku při hranici
s k.ú. Mochov navrženo přeložit do původní trasy. V rámci lokálního
biocentra LBC 5 – „Nad Přerovskou cestou“ je navržen suchý poldr SP-17.
Do tohoto poldru je ze západu, ze zastavěného území, napojeno suché koryto
pro převedení odtoku ze suchého poldru SP-16. Následující úsek koryta
Jiřinského potoka je nutné v celé délce až po zaústění do Labe rekonstruovat
pro zvětšení průtočné kapacity koryta. Na Nábřeží je kolem Jiřinské tůně
navržen boční přepad do suchého koryta převádějící povodňový průtok.

C.6.9 Řešení požadavků požární a civilní ochrany
C.6.9.1 Civilní ochrana
(91) Metodika
Civilní ochrana v úseku územního plánování je zajišťována dle zákona č. 239/2000
Sb., o integrovaném záchranném systému, a jeho prováděcí vyhlášky č. 380/2002
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Ve vyhlášce v § 20 jsou
uvedeny požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce.
Řešení civilní ochrany zahrnuje následující tematické okruhy:
a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.
b) Zóny havarijního plánování.
c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události.
d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování.
e) Skladování materiálu CO a humanitární pomoci.
f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné a zastavitelné
území obce.
g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení
škodlivých účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události.
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h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území.
i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Tyto skutečnosti se do doložky CO zapracovávají v rozsahu podkladů předaných
pořizovatelem. ÚP Čelákovic nenavrhuje žádné změny v řešení CO.
(92) Návrh řešení
Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní:
Zvláštní povodně jsou způsobeny umělými vlivy při řešení kritické situace při
provozu vodních děl, poruchou vzdouvacích těles apod. Tato situace je považována
za „nouzový stav“ a je řešena po linii krizového řízení.
Území Čelákovic patří do hlavního povodí Labe, oblasti horního a středního Labe
a základního povodí „Labe od Výrovky po Jizeru“ (povodí 3. řádu č. 1-04-07-065).
Území je odvodňováno potoky Čelákovickým, Jiřinským a potokem Výmola, které
se na území města vlévají do Labe. Zálužský potok se vlévá do Čelákovického
potoka ještě před jeho vstupem do intravilánu města.
Protipovodňové opatření představuje zdymadlo v Čelákovicích, které je umístěno na
872. říčním kilometru řeky Labe.
V území se nachází několik slepých ramen Labe vzniklých ze starých meandrů řeky,
které byly odříznuty při splavnění Labe. Mezi tato slepá ramena patří především
přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně (21 ha). Slepá ramena umožňují rozliv vody při
povodních. Územním plánem jsou tyto vodní plochy i mokřady respektovány.
Na vodních tocích Labe a Výmola jsou v současnosti stanovené rozsahy záplavového
území stoleté záplavy Q100 i rozsah aktivní zóny QAZ. Na tocích potoků Jiřinský,
Čelákovický a Zálužský záplavové území stanoveno není.
Preventivní opatření proti povodni, navržená v ÚP Čelákovic:
Ve výrokové části ÚP Čelákovic jsou v kapitole A.5.6 navržena protierozní opatření
včetně opatření před povodněmi. Pro zvýšení retenčních schopností území jsou
navrženy suché poldry (zemní valy) a drobné vodní plochy s jílovým dnem.
K zadržení vody v krajině přispějí navržené úpravy toků potoků Čelákovický a
Jiřinský, resp. navrácení potoků do jejich původních, mírně meandrujících koryt.
Územní plán vymezuje tyto suché poldry pro zadržení srážkových a přívalových vod
v krajině:
Ozn.

Na
ploše
SP-02 NZO

Popis plochy

Suchý poldr
s jílovým dnem.
SP-03 ZK - Suchý poldr, součást LBC
ÚSES 9 Třetina, s mokřadem.
SP-04 ZK - Suchý poldr, součást NK
ÚSES 10 Stříbrný roh – Polabský
luh,
s jezírkem na dně.
SP-05 VL
Suchý poldr s jílovým
dnem
a zádržným jezírkem.
SP-07 ZK
Suchý poldr
na Čelákovickém potoce
vymezený zemním valem
s propustkem.

Povodí

Lokalita

Na třetinách

TOS,
VR 1
Výstavbu
V Prokopě
na ploše Z1.
Třetina
část VU 15

Třetina
Na stráni

VPO

Podmiňuje

Mezi
tratěmi

Čelákovický p. Obchodní
pod soutokem zóna
se Zálužským
Čelákovický p.
nad soutokem
se Zálužským
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SP-08 ZK - Suchý poldr
ÚSES na Čelákovickém potoce,
součást LBC 8 Střelnice.
SP-09 ZK
Suchý poldr
na Čelákovickém potoce
s jílovým dnem,
se zaústěním suchého
koryta
od SP-03.
SP-10 ZK - Suchý poldr
ÚSES na soutoku Zálužského
potoka a bezejmenného
potoka v rámci LBC 7 Za
Vrbami, s malou tůní.
SP-12 VL
Suchý poldr s jílovým
dnem a přírodní
akumulační nádrží.
SP-13 ZR
Suchý poldr s vodní
plochou, realizovaný
společně
s přeložkami koryt potoků.
SP-14 ZV
Suchý poldr s jílovým
dnem v zastavitelném
území.
SP-15 ZO
Vsakovací suchý poldr
(bezodtokový) na
štěrkopískovém podloží,
akumuluje částečně vody
ze sousedních povodí.
SP-16 ZV
Suchý poldr s přírodní
vodní plochou, do poldru
zaústěné dešťové stoky,
odtok přelivem do suchého
koryta směrem do suchého
poldru SP-17-ÚSES.
SP-17 ZK - Suchý poldr na Jiřinském
ÚSES potoce v rámci LBC 5 Nad
Přerovskou cestou.
SP-18 ZO
Suchý poldr na místě
terénní prohlubně po
historickém rybníku.
SP-19 ZV
Suchý poldr na ploše P32,
na místě terénní prohlubně
– odvádění zadržených vod
historickou drenáží
do Jiřinského potoka.
SP-20 ZO
Suchý poldr v ploše P21 s
jílovým dnem se zaústěním
do dešťové kanalizace.
SP-21 ZV
Suchý poldr v ploše
veřejné zeleně ZV1
s přírodní retenční vodní
plochou
na místě terénní prohlubně.

Čelákovický p.
nad soutokem
se Zálužským
Čelákovický p.
nad soutokem
se Zálužským

část VU 13

Zálužský potok

část VU 11

Zálužský potok Mezi
tratěmi
Soutok
Čelákovického
a Zálužského
potoka
Čelákovický p.
pod soutokem
se Zálužským
Jiřinský potok

Obchodní
zóna

VR 8

Krátká
Linva

VR 8

Krátká
Linva

VR 6

Jiřinský potok

VR 2

Jiřinský potok

část VU 6

Sedlčánky

Výstavbu
v lokalitě
Krátká Linva.
Výstavbu
v lokalitě
Krátká Linva.

Výstavbu
plochy Z8.

Sedlčánky VR 5

Centrální Jiřina Jiřina

Nedaniny

Nedaniny

VR 3

Nedaniny

Nedaniny

VR 4

Výstavbu
na ploše P21.

Záplavová území a navržená protipovodňová opatření jsou součástí výkresu B.3
Výkres koncepce veřejné infrastruktury.
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Město má zpracovaný Povodňový plán města Čelákovice.
Zóny havarijního plánování:
V řešeném území se nenacházejí.
V sousedství Čelákovice je zóna havarijního plánování skladu pohonných hmot
podniku ČEPRO, a.s. Praha – Mstětice v obci Zeleneč. Zdrojem rizika jsou zařízení
skladující motorovou naftu a benzín s možností vzniku havárie s následkem požáru,
výbuchu či úniku látky do ovzduší, vod a půdy.
Město má zpracovaný Plán krizové připravenosti Města Čelákovic, který konstatuje,
„Teritorium města Čelákovic spadá do pásma vzniku nebezpečné koncentrace
škodlivé látky Cl2 – chlor se zraňujícími účinky zdrojů možné havárie: SPOLANA
Neratovice, VODÁRNA Káraný. Dalším stacionárním možným zdrojem vzniku
havárie je sklad pohonných hmot Čepro Praha – Mstětice. Při průjezdu městem není
vyloučena možnost vzniku havárie při železniční či dopravní nehodě a současného
úniku přepravovaného nebezpečného materiálu na železnici či silnici.“
Plán krizové připravenosti města obsahuje podrobný seznam a kontakty osob
zapojených do krizového plánování z řad vedení města, Městského úřadu
Čelákovice, profesních pracovníků v oblasti zdravotnictví, spojení na důležité
organizace. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nemá stálou službu na ohlášení
mimořádné události, tato se hlásí na krajská střediska Integrovaného záchranného
systému nebo na krajské operační středisko HZS t. č. 113.
Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování:
O evakuaci je oprávněn rozhodnout:
a) Velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací).
b) Zaměstnavatel v rámci své působnosti.
c) Starosta obce (v rámci území obce).
d) Starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního obvodu, je-li nutné
evakuovat obyvatelstvo z více obcí), převzal-li koordinaci záchranných a
likvidačních prací.
e) Hejtman kraje (je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více správních obvodů
obcí s rozšířenou působností), převzal-li koordinaci záchranných a
likvidačních prací.
Nouzové ubytování a zásobování je zajištěno ve stávajících školských,
zdravotnických a sociálních zařízeních na území města. Konkrétně v objektech:
- Základní škola J. A. Komenského, 1. ZŠ J. A. Komenského 414, Čelákovice.
- Základní škola Kamenka, Kostelní 457, Čelákovice.
- Mateřská škola Kovohutě, 3. MŠ Přístavní 333, Čelákovice.
- Mateřská škola Rumunská, 4. MŠ Rumunská 1477, Čelákovice.
- Mateřská škola J. A. Komenského, J. A. Komenského 1586, Čelákovice.
- Základní umělecká škola Jana Zacha, Vašátkova 343, Čelákovice.
- Gymnázium, Komenského 414, Čelákovice.
- Městský dům dětí a mládeže, Havlíčkova 691, Čelákovice.
- Střední odborná škola Čelákovice, U Učiliště 1379, Čelákovice.
- Sokolovna, Masarykova 585, Čelákovice.
- CMC Graduate School of Business o.p.s., nám. 5. května, Čelákovice.
Ukrytí zaměstnanců provozoven výroby nebo služeb je řešeno v rámci jednotlivých
objektů a výrobních areálů.
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Vzhledem k rozptýlené zástavbě se předpokládá ochrana dle plánu civilní ochrany v
suterénech občanských a bytových objektů mimo záplavové území.
K evakuaci budou použity stávající veřejné komunikace. Techniku a dopravní
prostředky zajišťují Technické služby města Čelákovic.
Skladování materiálu CO a humanitární pomoci:
Pro skladování materiálu CO a humanitární pomoci lze využít objekt obecního úřadu
a areál Technických služeb města Čelákovice. V budoucnu objekty v navržených
plochách občanského vybavení.
Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území:
V řešeném území se nenacházejí plochy pro tyto účely.
Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých
účinků kontaminace vzniklých při mimořádné události:
Záchranné, likvidační a obnovovací práce řídí orgány Integrovaného záchranného
systému. Plochy využitelné k záchranným a likvidačním pracím a dekontaminaci
osob, zvířat a kolových vozidel představují zpevněné plochy jako parkoviště nebo
manipulační plochy.
Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií:
Zásobování obyvatelstva vodou probíhá z místního vodovodu napojeného na dálkové
zdroje. V případě poškození zdrojů nebo přivaděčů bude třeba zásobovat obec
z pojízdných cisteren. Nouzové zásobování pitnou vodou zajišťováno dopravou pitné
vody v množství maximálně 15 l/den na obyvatele cisternami. Zásobení pitnou
vodou bude doplňováno balenou vodou.
Zásobování obyvatel elektrickou energií je řešeno vzdušnými vedeními. V případě
poškození přívodního vedení VN je třeba výpadek kompenzovat generátory.
Závěr:
ÚP Čelákovic řeší v maximální míře opatření proti nebezpečí erozí půd a proti
povodním – viz kapitola A.5.6 výrokové části ÚP.
Řešení požadavků civilní ochrany nevyžaduje vymezení nových funkčních ploch v
územním plánu určených výhradně k tomuto účelu. Potenciál pro potřebu CO
představují navržené zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost a plochy pro
průmysl a skladování.

C.6.9.2 Požární ochrana
(93) Systém varování obyvatelstva
Obyvatelstvo bude varováno sirénou, popřípadě vozidly.
Město má vlastní záchranný sbor – Sbor dobrovolných Hasičů Čelákovice se sídlem
Čelákovice, Prokopa Holého 1664.
Zřizovatelem jednotky je město Čelákovice. Jednotka je zařazena do kategorie JPO
III/2. Jednotkou požární ochrany (JPO) se rozumí organizovaný systém tvořený
odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými
prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).
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Jednotka zabezpečuje výjezd dvou družstev do 10 minut od vyhlášení poplachu s
dojezdem zpravidla také do 10 minut s územní působností i mimo území našeho
zřizovatele.
(94) Požární bezpečnost
Zásobování požární vodou zajišťuje městský vodovod, přičemž dostatečné množství
požární vody zajišťuje nadřazená vodárenská soustava.
Pro odběr požární vody uvnitř zástavby jsou na vodovodní síti osazeny hydranty. Při
výstavbě a dostavbě vodovodu budou na nová vedení umístěny hydranty pro odběr
požární vody v místech, kde to dovolí technický stav vedení a kde je možnost
přístupu požární techniky. Pro potřebu protipožárního zabezpečení je třeba zajistit
dodávku požární vody o vydatnosti 4 l/s při přetlaku 0,2 MPa u nejvýše položeného
vnějšího hydrantu a při rychlosti proudění 0,8 m/s.
Dalšími zdroji požární vody jsou řeka Labe, potok Výmola a potoky Jiřinský,
Čelákovický a Zálužský.
Pro odběr požární vody jsou v jednotlivých průmyslových areálech umístěny požární
nádrže (u jednotlivých výrobních a skladovacích objektů).
Ke zdroji požární vody je třeba zajistit přístup. Veškeré navržené a rekonstruované
místní komunikace a veřejné prostory budou splňovat požadavky na zajištění
protipožárního zásahu. Přístupové komunikace v lokalitách zastavitelných ploch jsou
navrženy způsobem umožňujícím příjezd požárních vozidel do vzdálenosti
minimálně 20 m od objektů – komunikace o šířce minimálně 3 m a průjezdní výšce 4
m se zpevněným podložím.
Při návrhu jednotlivých staveb je třeba respektovat předpisy uvedené ve vyhlášce č.
23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č.
268/2011 Sb.
ÚP Čelákovic nenavrhuje žádné změny v řešení PO.

C.6.9.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu
(95) Západní část území města Čelákovice je součástí zájmového území AČR jako
OP podpovrchové stavby, sdělovacího kabelu armády ČR. Veškerá činnost
v ochranném pásmu musí být projednána s VUSS Praha.
ÚP nevymezuje nové stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
Preventivní opatření proti povodni (úpravy vodních toků, opatření k retenci
povrchových vod) jsou vymezeny v kapitole A.5.6 výrokové části ÚP.
Je požadováno dodržet ustanovení zákona č. 133/1995 Sb. o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném
systému, vyhlášky č. 246/2001 Sb. a vyhlášky č. 380/2002 Sb.
(96) Dopravní obslužnost umožňuje přístup zásahové dopravní techniky:
a) Navržené místní obslužné komunikace jsou průjezdné pro techniku zajišťující
požární zásah a záchranné práce s možností odjezdu nebo s místy pro její
otáčení.
b) Při budování obecního vodovodu v zastavěném i zastavitelném území obce je
řešeno zásobování požární vodou dle požadavku § 41 odst. 1 písmeno b)
vyhlášky č. 246/2001 Sb.
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c) Při nové výstavbě bude kolem objektů zachován prostor ve smyslu platných
předpisů a obecně technických požadavků na výstavbu.

C.7
Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných
ploch
C.7.1 Demografická prognóza vývoje obyvatel a její dopad
na potřeby zastavitelných ploch
(97) Čelákovice jsou součástí pražské aglomerace, resp. vyššího územního celku
Praha-východ. To je nejdůležitější rys, který ovlivňuje a bude dále ovlivňovat místní
migrační vývoj. Suburbanizační migrační proud z Prahy do jejího zázemí významně
přispívá i k pozitivní migrační bilanci Čelákovic.
O silné vazbě na Prahu svědčí i bilance pohybu za prací, kdy jednoznačně nejsilnější
proud – 62 % ze všech vyjíždějících směřuje do Prahy.
(98) Vývoj počtu obyvatel v Čelákovicích:
Rok
Počet
obyvatel
Rok
Počet
obyvatel

1880
2.515

1890
2.584

1900
2.829

1910
3.752

1921
4.042

1930
5.411

1950
7.342

1961
8.226

1970
9.395

1980
1991
1993
2001
2003
2013
2014
2015
2018
10.390 10.295 10.638 10.031 10.129 11.150 11.782 11.359 11.526

Ze statistických údajů vyplývá nárůst obyvatel v roce 2013 o 632 obyvatel. To
odpovídá masivní výstavbě bytových a rodinných domů v Čelákovicích, kdy
rozhodující roli skokového přírůstku obyvatel sehrála migrace. Další nárůst o 167
obyvatel nastal dle Českého statistického úřadu v letech 2015–2017.
Důvody pozitivní migrace jsou jednak ekonomické (pracovní příležitosti v místním
průmyslu), jednak stále trvající suburbanizace Prahy (nabídka individuálního bydlení
v dostupnosti Prahy).
Výsledky demografické prognózy zpracované v roce 2007 (RNDr. Boris Burcian,
RNDr. Tomáš Kučera, CSc., doc. RNDr. Zdeněk Čermák) naznačují, že počet
obyvatel města Čelákovic téměř jistě dále poroste a to po celé období prognózy do
roku 2030. V nejpravděpodobnějším scénáři budoucího vývoje je dle této studie
nutné počítat se zvýšením početního stavu obyvatelstva až na hodnotu 14.000
osob v roce 2030. Očekávaný růst by měl být z větší části zajištěn prakticky trvale
kladným migračním saldem.
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C.7.2 Rozsah navržených ploch přestavby a zastavitelných ploch
určených pro bydlení v ÚP Čelákovic
(99) V ÚP jsou pro účely bydlení navrženy plochy:
a) BH: Plochy bydlení v bytových domech
b) BI:
Plochy bydlení v rodinných domech
c) SC: Plochy smíšené obytné v centru města
d) SM: Plochy smíšené obytné městského charakteru
e) SV: Plochy smíšené obytné venkovského charakteru
(100) V I. etapě výstavby je navrženo:
Rozsah navržených ploch BH: (plochy bydlení v bytových domech)
0,24 ha
Plochy přestavby:
Zastavitelné plochy:
6,38 ha
celkem:
6,62 ha
Rozsah navržených ploch BI: (plochy bydlení v rodinných domech)
2,55 ha
Plochy přestavby:
Zastavitelné plochy:
5,86 ha
celkem:
8,41 ha
Rozsah navržených ploch SC: (plochy smíšené obytné v centru města)
7,81 ha
Plochy přestavby:
Zastavitelné plochy:
0 ha
celkem:
7,81 ha
Rozsah navržených ploch SM: (plochy smíšené obytné městského charakteru)
2,28 ha
Plochy přestavby:
Zastavitelné plochy:
3,30 ha
celkem:
5,58 ha
Rozsah navržených ploch SV: (plochy smíšené obytné venkovského charakteru)
Plochy přestavby:
0,72 ha
Zastavitelné plochy:
8,05 ha
celkem:
8,77 ha
(101) Ve II. etapě výstavby je navrženo:
Rozsah navržených ploch SM: (plochy smíšené obytné městského charakteru)
Zastavitelné plochy:
34,04 ha
celkem:
34,04 ha

C.7.2.1 Odborný odhad kapacity navržených ploch pro bydlení
(102) Hustota počtu obyvatel je pro jednotlivé plochy různá. Pro výpočet potřeby
zastavitelných ploch pro bydlení vychází návrh ÚP z potřeb plochy pro příslušnou
jednotku, t.j pro bytový nebo rodinný dům včetně souvisejících veřejných
prostranství, ploch pro dopravní a technickou obsluhu a ploch pro související plochy
zeleně. Tento ukazatel se pro plochy s rozdílným funkčním vymezením liší. Přibližný
potenciál jednotlivých ploch je možné odborným odhadem předpokládat takto:
a) I. etapa výstavby:
BH: Plochy bydlení v bytových domech
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(výpočet vychází z předpokladu 2 až 4 bytových domů/ha, 4–6 nadzemních podlaží,
2 až 4 bytové jednotky (b.j.) na jedno nadzemní podlaží, obložnost 2,2 obyv./b.j.)
Hustota obyvatel se může pohybovat v rozmezí 60–210 obyv./ha zastavitelné plochy.
Pro výpočet je vzata odhadnutá hodnota 150 obyv./ha.
Výpočet: 6,62 x 150 = 993 obyv.
BI:
Plochy bydlení v rodinných domech
(výpočet vychází z předpokladu cca 10–16 rodinných domů/ha, obložnost 2,2 až 3,2
obyv./RD)
Hustota obyvatel se může pohybovat v rozmezí 30–50 obyv./ha. Pro výpočet je vzata
hodnota 45 obyv./ha.
Výpočet: 8,41 x 45 = 379 obyv.
SC: Plochy smíšené obytné v centru města
(výpočet vychází z předpokladu umístění funkce bydlení pouze v části zástavby a
využití zejména parteru budov pro občanskou vybavenost. Procento bydlení by
nemělo klesnout pod 50 % využití celkové plochy)
Hustota obyvatel odhadem 105 obyv./ha.
Výpočet: 7,81 x 0,5 x 105 = 410 obyv.
SM: Plochy smíšené obytné městského charakteru
(výpočet vychází z předpokladu umístění funkce bydlení na min. 75 % plochy).
Hustota obyvatel 80 obyv./ha.
Výpočet: 5,58 x 0,75 x 80 = 335 obyv.
SV: Plochy smíšené obytné venkovského charakteru
(výpočet vychází z předpokladu cca 7–10 rodinných domů/ha, obložnost 2,5–4
obyv./RD)
Hustota obyvatel se může pohybovat v rozmezí 18–40 obyv./ha. Pro výpočet je vzata
hodnota 29 obyv./ha.
Výpočet: 8,77 x 29 = 255 obyv.
I. etapa celkem
2.372 obyvatel
b) II. etapa výstavby:
SM: Plochy smíšené obytné městského charakteru
Výpočet: 34,05 x 0,75 x 80 = 1.417 obyv.
II. etapa celkem

2.043 obyvatel

(103) Závěr
Z výpočtu je zřejmé, že požadovaný nárůst obyvatel na předpokládaný
demografický vývoj, t.j. 14.000 obyvatel do roku 2030, stačí pokrýt ve velké
míře již zastavitelné plochy I. etapy výstavby.
Přestože návrh zastavitelných ploch v ÚP Čelákovic nepřesahuje rozsah těchto ploch
vymezených v původním ÚPSÚ Čelákovice, resp. plochy jsou oproti návrhu ÚPSÚ
mírně zredukovány, je zřejmé, že svou kapacitou pokryjí požadavky na rozvoj města
v návrhovém období a vytváří dostatečnou rezervu pro případné výkyvy ve vývoji.
Důležitým dopadem demografické prognózy na potřeby města je sílící tlak na zvýšení
počtu míst v předškolních zařízeních, základních i středních školách a zároveň míst v
zařízeních pro seniory, resp. na plochy občanského vybavení města. To opodstatňuje
návrh zastavitelných ploch občanského vybavení, zejména ploch pro městskou
vybavenost (OV – celkem 7,39 ha), i ploch pro rekreační a sportovní aktivity dětí,
mládeže i seniorů, které jsou v ÚP vymezeny jako zastavitelné plochy občanského
vybavení – sport a rekreace (OS – celkem 8,73 ha).
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Návrh zastavitelných ploch pro výrobu a průmysl (VT – 1,73 ha, VL – 2,17 ha)
nepřesahuje rozsah těchto ploch v původním ÚPSÚ Čelákovice, resp. plochy, jsou
oproti návrhu ÚPSÚ mírně zredukovány, a to zejména v lokalitě Krátká Linva. Návrh
vychází z útlumu některých průmyslových podniků a dostatku možností pro rozvoj
výroby v rámci stávajících průmyslových ploch.

C.8
Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů v území
(104) Návrh ÚP zohledňuje prvky nadmístního významu vymezené na území
Čelákovic nadřazenou územně plánovací dokumentací. Jedná se zejména o dopravní
stavby, jejichž vymezení je upřesněno tam, kde je pro tyto stavby již vydané územní
rozhodnutí, a to v souladu s jejich vymezením v sousedních obcích. ÚP Čelákovic
vymezuje prvky nadmístního významu takto:
a) Koridor K1 – koridor konvenční železniční dopravy C-E61 pro optimalizaci
trati č. 231 v úseku Praha Vysočany – Lysá nad Labem. Koridor je zpřesněn
dle dokumentace k územnímu rozhodnutí a je vymezen jako veřejně
prospěšná stavba WD1.1-3.
b) Koridory K2 a K8 – koridor silniční dopravy D135, přeložka silnice II/245,
napojující město Čelákovice na dálnici D11 v prostoru MÚK Nehvizdy.
Koridor je v zastavěném území upřesněn dle územního rozhodnutí. Trasa
silnice v otevřené krajině a s vazbou na ÚP Nehvizdy je ponechána k dalšímu
upřesnění. Koridor je vymezen jako veřejně prospěšné stavby WD2.1 a WD
2.2.
c) Koridor K4, resp. jižní obchvat města, silnice III. třídy jako součást napojení
Čelákovic na nadřazený dopravní tah D11. Koridor je zpřesněn dle
dokumentace k územnímu rozhodnutí a je vymezen jako veřejně prospěšná
stavba WD3.
d) Energetický koridor „E-2“ pro vedení ZVN 400 kV v trase TR Výškov – TR
Čechy-střed. Koridor je ponechán v původní šíři a je vymezen jako veřejně
prospěšná stavba WT16.
e) Koridor dopravní infrastruktury pro vodní dopravu „VD1“ Labe: Pardubice –
hranice SRN nemá na území města Čelákovice územní dopad.
f) ÚP zpřesňuje vymezené nadregionální prvky ÚSES a vymezuje prvky ÚSES
na místní úrovni. Místní ÚSES je koordinován s územními plány sousedních
obcí. Řešené území přesahují tyto prvky ÚSES:
1. NK 10 Stříbrný roh – Polabský luh
2. NK 67 Vidrholec – K68 (Břehové porosty Výmoly)
3. RC 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova nad Labem
4. LBK 2 Jiřinský potok
5. LBK 5 Ke Střelnici
6. LBK 7 Toušeň
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C.9
Vyhodnocení splnění požadavků zadání
(105) ÚP Čelákovic je zpracován na podkladu digitální katastrální mapy platné ke
dni 13. 9. 2017 v požadovaném měřítku 1 : 5.000.
Vymezení zastavěného území je aktualizováno ke dni 1. 10. 2017.
ÚP upřesňuje požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje a územně
plánovací dokumentace vydané Středočeským krajem a splňuje požadavky
vyplývající z územně analytických podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů.

C.9.1 Vyhodnocení požadavků obce k řešení v územně
plánovací dokumentaci
(bod 4 zadání)
(106) Projektantovi byla pro účely zpracování ÚP Čelákovic předána tato stávající
územně plánovací dokumentace města:
a) Změna č. 1 ÚPSÚ města Čelákovice, 02/2004, Ing.arch. J. Danda.
b) Změna č. 2 ÚPSÚ města Čelákovice, 04/2008, Ing.arch. J. Danda.
c) Změna č. 3 ÚPSÚ města Čelákovice, 04/2009, Ing.arch. J. Danda.
d) ÚPSÚ Města Čelákovice – Právní stav po 1., 2. a 3. změně ÚPSÚ, 02/2014,
Ing.arch. J. Danda.
(Původní ÚPSÚ Čelákovice ze dne 19. 9. 1994 není na MÚ Čelákovice k dispozici.)
(107) Nový ÚP Čelákovic navazuje na celkovou koncepci stávajícího ÚPSÚ a ve
většině případů přejímá dosud nevyužité zastavitelné plochy v ÚPSÚ navržené.
Některé z těchto ploch se však z hlediska současného nazírání na územní rozvoj
města jeví problematické a jsou návrhem ÚP přehodnoceny. Jedná se zejména o
plochy výroby VN vytvářející prstenec mezi městem a krajinou na jižním okraji
města a o plochy pro nové zahrádkářské a chatové kolonie v Sedlčánkách.
Navrhované plochy pro výrobu VN v Záluží „U sušičky“ jsou ve střetu s koridorem
konvenční železniční dopravy C-E61 – optimalizace trati č. 231; a byly vypuštěny
z tohoto důvodu.
Nad rámec těchto ploch navrhuje ÚP Čelákovic pouze drobné a z hlediska záboru
volné krajiny marginální plochy.
(108) Vyhodnocení jednotlivých požadavků
a) Prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových, a jejich vztah
s okolím.
Stávající průmyslové plochy jsou zachovány všude, kde jsou v souladu s vymezenou
funkcí (průmyslová výroba) využívány. V případech areálů, kde byla výroba
ukončena jsou tyto areály navrženy k přestavbě pro občanskou vybavenost.
b) Pro všechny oblasti zahrádek vypracovat regulativ.
Pro plochy zahrádkářských kolonií platí regulativy omezující umísťování staveb na
těchto plochách.
c) Stanovit plochy pro výstavbu podmíněnou regulačním plánem.
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ÚP Čelákovice vymezuje plochy podmíněné územní studií a plochy podmíněné
regulačním plánem. Plochy jsou vymezeny v grafické části ÚP, ve výkrese B.1
Výkres základního členění území.
d) Prověřit ukončení zástavby (hranice zastaveného území) zejména v oblasti
mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami.
Oblast mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami je vymezena jako nezastavitelná.
e) Prověřit možnost asanace průmyslových zón.
K asanaci byl v původním návrhu ÚP vymezen průmyslový areál podniku
Čelákovická strojírenská v ulici Stankovského (ASA1). Po projednání návrhu po
společném jednání bylo od záměru ustoupeno, plochy jsou ponechány jako
průmyslové. K přestavbě na občanskou vybavenost jsou navrženy ploch P3, P5, P7 a
P8.
f) Prověřit možnost využití břehového prostoru Labe a mlýnského náhonu pro
umístění přístaviště pro rekreační plavbu a související vybavenost
(restaurace, sportoviště…).
Záměr je zapracován jako plocha přestavby P20 pro sport a rekreaci.
g) Prověřit možnosti oddělení rozvojové plochy Krátká Linva od průmyslového
areálu.
V lokalitě Krátká Linva je vymezena páteřní místní komunikace s liniovou zelení
L10. Prostor mezi tratí a komunikací je navržen pro občanskou vybavenost. Plochy
pro budoucí smíšenou zástavbu městského charakteru Z23 jsou vymezeny jako II.
etapa výstavby a jejich uspořádání bude řešeno požadovaným regulačním plánem.
h) Prověřit možnosti využití plochy v oblasti dělnických domků u Kovohutí.
Oblast dělnických domků je vymezena jako stávající obytné území (bydlení
v rodinných domech BI). Úpravy na stávajících místních inženýrských sítích
nespadají do řešení ÚP. Celkovou revitalizaci „dělnických domků“ lze a je nutno
řešit společně s plochou přestavby P21, a to včetně veřejné a technické infrastruktury.
i) Prověřit možnosti zřízení ploch pro snížení rizika záplav a povodní –
suchých poldrů.
Problematikou snížení rizika záplav se zabývá kapitola A.5.6 výrokové části ÚP.
j) Prověřit možnosti pro umístění víceúčelových parků.
V zastavěném území jsou vymezeny plochy pro veřejnou zeleň ZV1–14. Jsou
popsány v kapitole A.3.4 výrokové části ÚP.
V krajině jsou vymezeny plochy „rekreace na plochách přírodního charakteru“,
charakteru pobytových luk a městského lesoparku ZR1 a ZR2.
k) Prověřit potřebu a možnost umístění multifunkční budovy sloužící
volnočasovým aktivitám (kino, divadlo…).
Tyto stavby je možné umístit v rámci vymezených ploch pro městskou občanskou
vybavenost (OV) nebo v plochách pro větší komerční zařízení (OK), podmíněně i
v plochách smíšených obytných (SC, SM).
l) Prověřit možnost založení souvislého prstence vzrostlé zeleně kolem
jednotlivých sídel.
m) Vymezit nové plochy pro zeleň.
ÚP navrhuje zeleň sídelní i krajinou, a to plošnou i liniovou. „Prstenec vzrostlé
zeleně“ je navržen zejména na přechodu zástavby do krajiny v lokalitě Jiřina.
n) Rozvoj bydlení bude podpořen odpovídající občanskou vybaveností a
službami.
Je řešeno jednak vymezením ploch pro občanskou vybavenost a to městskou (OV) i
komerční (OK), jednak je považováno za samozřejmé umísťovat drobnou občanskou
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vybavenost a služby do ploch obytných, zejména do ploch obytných smíšených (SC,
SM, SV).
o) Prověřit vhodnost využití plochy vymezené ulicemi Stankovského, U Kapličky,
Na Stráni a průmyslovým areálem Demoautoplastu pro průmysl.
Plocha je vymezena v souladu se stávajícím stavem v území.

C.9.2 Vyhodnocení požadavků na základní koncepci rozvoje území
(bod 5 zadání)
a) Vyhodnocení požadavků na urbanistickou koncepci
V ÚP jsou vymezeny plochy stabilizované, plochy přestavby a zastavitelné plochy.
Pro potřebu stanovení urbanistické koncepce je území města členěno na plochy podle
stávajícího nebo požadovaného způsobu využití na „plochy s rozdílným způsobem
využití“. Využití ploch je stanoveno v kapitole A.6.2 „Podmínky pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití“ výrokové části ÚP.
Způsob využití ploch s rozdílným způsobem využití je stanoven ve většině případů v
souladu s § 4 až 18 popř. 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využití území, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na specifické podmínky a
charakter území je použito podrobnější členění ploch. Plochy sídelní a krajinné
zeleně jsou vymezeny nad rámec Vyhlášky.
Pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky s určením
hlavního využití, přípustného, popř. podmínečně přípustného a nepřípustného využití
a stanoveny podmínky jejich prostorového uspořádání.
Je stanoveno pořadí změn v území, resp. I. a II. etapa využitelnosti zastavitelných
ploch.
Jsou vymezeny významné stavby a stavební parcely, pro které je doporučeno, aby
dokumentaci staveb a jejich úprav zpracovával autorizovaný architekt.
b) Vyhodnocení požadavků zadání na koncepci dopravní infrastruktury
Je navržena koncepce veřejné dopravní infrastruktury města. Plánované jižní
komunikační propojení zastavěných částí města v lokalitě Krátká Linva (jižní
obchvat města) je vymezeno v souladu s vydaným územním rozhodnutím.
ÚP zapracovává zpřesnění železničního koridoru Optimalizace trati Lysá nad Labem
– Praha-Vysočany na základě dokumentací pro územní řízení staveb a vymezuje
koridor jako veřejně prospěšné stavby VPS WD1.1-3.
V původním návrhu ÚP navržená obnova propojení ulice Stankovského se silnicí
II/245 (Toušeňská) na západním okraji města v historické trase je po společném
jednání o návrhu převedena do ploch územních rezerv (R1).
Je navržena dopravní obsluha ploch v prostoru před bývalým areálem Kovohutí
v souvislosti s plochami přestavby P21 a P20. Cyklistická doprava směřující na
novou lávku přes Labe bude vedena po navržené místní komunikaci k lávce, mimo
průmyslový areál. Se samostatnou cyklistickou stezkou se neuvažuje.
Parkování vozidel ve vazbě na přednádražní prostor je navrženo na plochách P10
(víceúčelové obchodní zařízení a parking) a Z20 (parkovací dům za tratí). Parkování
pro sídliště V Prokopě je výhledově nutné zajistit přestavbou stávajících garážových
dvorů na objekty hromadného parkování.
Plochy veřejného parkování jsou doplněny v rámci zastavitelných ploch Z4 (U
sportovního areálu) a Z11 (Obchodní zóna).
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Jsou vymezeny plochy pro výstavbu přístaviště osobních a sportovních lodí, řeka je
chápána jako zelená osa města, na kterou jsou vázány rekreační a sportovní aktivity.
Cyklistická trasa podél řeky je doplněna lehkými mostními objekty přes slepá ramena
řeky.
Cyklistické trasy jsou navrženy v souladu s generelem cyklistické dopravy a
doplněny novými trasami na území města Čelákovic. Trasy jsou vedeny částečně po
místních komunikacích, částečně po stávajících i navržených obslužných a pěších
cestách.
Je navržena obnova původních, dnes nefunkčních, pěších cest v krajině a dvě hlavní
pěší osy pro zprůchodnění města a jeho propojení do krajiny v severojižním směru.
Propojení Čelákovice – Záluží je řešeno novou obslužnou komunikací z lokality
Obchodní zóna přes lokalitu Střelnice.
c) Vyhodnocení požadavků zadán na koncepci technické infrastruktury
Navrhovaný rozvoj technické infrastruktury odpovídá cílové demografické bilanci
pro výhledový stav v návrhovém období 14.000 obyvatel. V základních principech je
zachována dosavadní koncepce technické infrastruktury.
Umístění nového vodojemu, který kapacitně zajistí stoupající potřebu pitné vody pro
město, je navrženo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací mimo řešené
území, v k.ú. Mstětice a Lázně Toušeň. Zásobení Záluží pitnou vodou je navrženo
z nového vodojemu Čelákovice II. Zásobování nově vymezených zastavitelných
ploch pitnou vodou i zajištění požární vody je řešeno napojením na stávající rozvody.
Likvidace splaškových je v celém území navržena se zaústěním na centrální ČOV
města. Kapacitu ČOV je navrženo navýšit. V zastavitelných plochách je navržena
kanalizace oddílná, jsou navrženy nové páteřní stoky kanalizace dešťové.
Energetická koncepce je založena na použití STL plynu jako hlavního média pro
potřeby vytápění a ohřevu teplé vody, a to i v navržených zastavitelných plochách.
Jsou navrženy nové podzemní kabely VN do území určených k rozvoji města v I.
etapě výstavby včetně potřebných transformačních stanic.
Stávající systém likvidace komunálního odpadu je zachován, nestanovují se
požadavky na vymezení nových ploch pro likvidaci odpadu. Případný požadavek na
umístění kompostárny lze řešit v rámci stávajících zemědělských areálů.
V dostatečném rozsahu jsou vymezeny plochy občanského vybavení města, plochy
pro sport a rekreaci i plochy pro rekreaci v přírodě.
Jsou stabilizována stávající a navržena nová veřejná prostranství. Minimální rozsah
veřejných prostranství v zastavitelných plochách obecně řeší § 7 a § 22 Vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, které je nutno při řešení zástavby respektovat. Jako veřejná prostranství
jsou rovněž vymezeny plochy pro umístění místních a obslužných komunikací nebo
pro pěší a cyklistické komunikace. Větší plochy přestavby a zastavitelné plochy, kde
je předpoklad vzniku nových veřejných prostranství, jsou vesměs podmíněny
zpracováním územní studie nebo regulačního plánu, kde budou veřejná prostranství
vymezena.
d) Vyhodnocení požadavků zadání na koncepci uspořádání krajiny
ÚP navrhuje opatření pro zvýšení ekologické stability krajiny, retenci vody v krajině,
i pro zvýšení schopnosti přírodního prostředí vyrovnávat se s extrémními vlivy,
zejména s bleskovou povodní. Nakládání se srážkami je v maximální možné míře
řešeno jejich vsakováním a zpomalením odtoku.
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ÚP zapracovává a upřesňuje nadregionální a regionální prvky Územního systému
ekologické stability (ÚSES) a vymezuje prvky ÚSES na lokální úrovni.
ÚP upřesňuje požadavky na vyloučení staveb z ploch nezastavěného území nad
rámec § 18 odst. 5 stavebního zákona.
Pro potřebu stanovení koncepce uspořádání krajiny je nezastavěné území města
členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. V krajině jsou navrženy nové
plošné i liniové prvky krajinné zeleně. Pro jednotlivé plochy jsou stanoveny
podmínky s určením hlavního, přípustného a nepřípustného využití.

C.10
Vyhodnocení souladu s pokyny k úpravě návrhu ÚP
po společném jednání podle § 51 odst. 1 stavebního
zákona
(109) Na základě výsledku projednání návrhu ÚP Čelákovic po společném jednání
vydal pořizovatel 17. července 2017 „Pokyny pro úpravu návrhu ÚP Čelákovic po
společném jednání k úpravě návrhu ÚP Čelákovic z 12/2015 po společném jednání
konaném dne 30. března 2016“ (dále jen „Pokyny“).
(110) Některé z pokynů pro úpravu jsou obsaženy v závěrech dokumentací
Vyhodnocení návrhu ÚP Čelákovic na životní prostředí a Vyhodnocení návrhu ÚP
Čelákovic na udržitelný rozvoj území, která byla odevzdána současně s návrhem ÚP
Čelákovic pro společné jednání. Způsob zohlednění závěrů obou vyhodnocení je
pospán v závěru kapitoly C.5 tohoto Odůvodnění.
(111) Pokyny pořizovatele pro úpravu návrhu ÚP Čelákovic po společném jednání
jsou členěny na kapitoly I.–VII. dle autorů připomínek k návrhu ÚP pro společné
jednání.
Na základě Pokynů byly úpravy návrhu ÚP provedeny. Pouze v případech, kdy
jednotlivé požadavky pokynů jsou protichůdné, nebylo možné vyhovět současně
oběma stranám. V takovém případě je dána přednost požadavkům KÚ Středočeského
kraje nad požadavky fyzických osob. Zohledněním Pokynů došlo k těmto úpravám:
ad I.–II. Na základě pokynů vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů je do
Odůvodnění ÚP doplněna subkapitola „Řešení požadavků požární a civilní ochrany a
je přepracována kapitola „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa v souladu se
společným metodickým doporučením MMR ČR a Odboru horninového a půdního
prostředí MŽP ČR zveřejněného v srpnu 2013.
Je vypuštěna informace o zrušeném ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů
minerálních vod a peloidů Lázně Toušeň.
Byl upraven koridor pro stavbu „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) –
Mstětice (včetně) dle aktuální dokumentace pro územní rozhodnutí (viz koridor K1).
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Jsou vypuštěny zastavitelné plochy Z12 a Z13 a v textu výrokové části ÚP doplněny
požadované podmínky.
ad III.–VI. Na základě pokynů vyplývajících z připomínek obce, pro kterou se
územní plán pořizuje, připomínek právnických osob a fyzických osob
podnikajících a připomínek fyzických osob (občanů), došlo v návrhu ÚP k řadě
změn.
Z Pokynů zejména vyplynula změna koncepce ÚP ve smyslu ponechání velkých
průmyslových ploch uvnitř města. Navrhovaný koridor pro obnovu silnice
propojující ulici Stankovského a silnici II/245 je převeden do ploch územních rezerv
jako územní rezerva R1.
Celkem došlo k těmto úpravám návrhu ÚP:
Zrušené plochy:
a) Z13 – zrušeno, ponecháno jako NZO (orná půda).
b) Z12 – zrušeno, ponecháno jako NZO (orná půda).
c) P4b – zrušeno (plocha je zastavěna – vymezeno jako stávající stav – VL).
d) Z7c – zrušeno (vymezeno jako stávající stav OS – travnaté hřiště).
e) Z5 – zrušeno (koridor pro komunikaci převeden do ploch rezerv – R1).
f) P18 – zrušeno (koridor pro komunikaci převeden do ploch rezerv – R1).
g) P12 (DP) – zrušeno, ponechán stávající stav VP.
h) P20 (VL) – zrušeno, ponechán stávající stav VP.
i) P15 (SM) – zrušeno, plocha je vymezena jako BI, stávající stav dle
skutečného stavu zastavění.
j) P6 (BH) – zrušeno z důvodu vydaného územního a stavebního povolení na
skladový areál, ponecháno jako VL – stav.
k) Vypuštěna plocha pro veřejnou zeleň ZV7 v Záluží.
Změna označení plochy:
a) Z7a – plocha vyznačena jako Z6 (BI), upraveno dle aktuálního stavu
zastavění.
b) Z7b – plocha vyznačena jako Z7 (BI + ZV).
c) P23 (OM) – plocha je součástí P1 (VT).
d) Z27, Z9a a Z9b – plochy jsou součástí nově vymezené plochy Z8.
e) P22 (DP) – plocha je součástí nově vymezených ploch P11 a Z8 (okolí
hřbitova).
f) Z22 (SM) – plocha je součástí nově vymezené plochy Z20.
g) Z10 (DP – parkovací dům Krátká Linva) – nově je součástí plochy Z20 s
využitím DP-P.
h) P14b (SM) – změna označení na P30 (SM).
i) Z6 (BI) – změna označení na P27 (BI), částečné zmenšení plochy dle stavu
zastavění.
j) Z7a – vyznačeno jako Z6 (BI) a upraveno (zmenšeno) dle stávajícího stavu
zastavění.
k) Z7b – vyznačeno jako Z7 (BI), část plochy na p.p.č. 3239/6 je vymezena pro
veřejné prostranství – parky, veřejná zeleň ZV13, dle Pokynu SJ-III*14.
l) Plochy P18 a Z5 (napojení ul. Stankovského na II/245 v trase původní silnice
na Lázeň Toušeň) – změna na koridor územní rezervy R1.
m) Z19 (revitalizace železniční trati) – změna označení na K1 (DZ).
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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n) Z24 (přeložka silnice II/245 uvnitř zástavby města s přemostěním železnice) –
změna označení na K2 (DS).
o) Z25 (páteřní komunikace v lokalitě Krátká Linva – změna označení na K3
(DS).
p) Z26 (jižní obchvat města, II. etapa) – změna označení na K4 (DS), převedeno
do I. etapy.
q) Navržená přeložka komunikace Čelákovice – Záluží (bez označení) – změna
označení na K5 (DS).
r) Navržená obslužná komunikace do zemědělského areálu (bez označení) –
změna označení na K6 (DS).
s) Navržená obslužná komunikace v Záluží s využitím tělesa zrušené trati (bez
označení) – změna označení na K7 (DS).
t) Koridor D135 – vymezen v šíři obou navrhovaných variant s označením K8.
u) Koridor pro vedení VVN – změna označení na K9 (E2 – VVN).
v) P10 – změna označení na Z4, nejedná se plochu přestavby, ale zastavitelnou
plochu.
Změna funkčního využití plochy:
a) Z3 (VL) – změny funkčního využití na zahrádky (RZ).
b) P17 (SM) – změna funkčního využití na bydlení v rodinných domech (BI).
c) P20 (ZV, OS) – upřesnění vymezení jednotlivých ploch s rozdílným
způsobem využití, nově BI a ZV v ul. U Stabenovky a PV a DP-P ul.
Přístavní.
d) Z20 (VL) – změna využití na občanské vybavení – větší komerční zařízení v
lokalitě Krátká Linva za tratí dle Pokynu SJ-III*42.
e) Z21 (VL) – změna využití na občanské vybavení – městská vybavenost v
lokalitě Krátká Linva za tratí dle Pokynu SJ-III*42.
Změna vymezení plochy:
a) P3 (OV) – plocha zmenšena dle stavu.
b) Z18 (BI) – změna vymezení plochy pro bydlení dle stavu zastavění, přidána
plocha pro ochranou zeleň ZO10.
c) Plochy Z9a, Z9b, Z27 a Z8 na východním okraji zástavby Čelákovic jsou
nově vymezeny a zahrnuty do plochy Z8 (BI, PV, ZO, DP-P, OH).
d) Z11 (OK, DP, PV) – úprava vymezení plochy.
e) P19 (SV) – do plochy zahrnuta i přestavba bývalé sýpky s využitím OV.
Nově vymezené plochy a koridory:
a) Z2 (ZV) – park Jiřina ZV12.
b) P23 (ZV) – park Ostrov – veřejná zeleň ZV2.
c) P31 (VL) – lehký průmysl, ul. Křižíkova (původně vymezeno jako RZ – stav).
d) P32 (ZV) – park ZV3 v ul. Polská.
e) P33 (NZO) – likvidace hnojného plata – návrat plochy do ploch orné půdy.
f) P29 (OS) – plochy občanského vybavení – sport a sportovní zařízení – oprava
chybného vymezení (jedná se o církevní pozemky, současný stav zahrádky,
SJ-III*17).
g) P28 (BH) – dáno do souladu s původním ÚPSÚ.
h) P13 (ZV) – plocha uvnitř sídliště Nedaniny (p.p.č. 1663/1) je navržena pro
veřejné prostranství – park, veřejná zeleň ZV11.
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Zrušené veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace:
a) VPS WD4 – koridor vodní dopravy (k vymezení není důvod).
b) VPS WD7 – komunikace v lokalitě V Prokopě (převedeno do ploch územních
rezerv jako R1).
c) VPS WD10 – obslužná místní komunikace v ploše P21 (komunikace a
veřejné prostranství bude upřesněno regulačním plánem RP1).
d) VPS WD12 – obslužná komunikace k nově navrženému parkovišti u hřbitova
(komunikace včetně parkoviště bude upřesněna uzemní studií US7, která řeší
celkové uspořádání zastavitelné plochy Z8).
e) VPS WD16 – řadové garáže V Prokopě (na základě Pokynů).
f) VPS WT14 – přívodní kabel VN + TS, průmyslová zóna, VN + TS, Nedaniny
(plocha pro průmysl je zrušena).
g) VPS WT11 – zpevnění tělesa silnice (nemá územní dopad).
h) VPS WT12 – zpevnění tělesa železnice (nemá územní dopad).
i) VPO VK3 – odvodňovací soustava podél navrženého obchvatu města v
lokalitě Krátká Linva (bude řešit regulační plán RP2).
j) VK8 – zemní val.
k) VK9 – zemní val.
l) ASA1 – asanace průmyslového areálu podniku Čelákovická strojírenská.
m) ASA3 – asanace 30 stávajících řadových garáží.
Upravené veřejně prospěšné stavby (upravená trasa, změna označení):
a) WT18 – upravená trasa dešťové kanalizace.
Nově vymezené veřejně prospěšné stavby:
a) WD23 – obslužná místní komunikace na ploše přestavby P17 (komunikace
podmiňuje možnost výstavby).
Vypuštěná opatření k retenci srážkových vod:
a) SP-01 – suchý poldr v k.ú. Mstětice (mimo řešené území).
b) SP-11 – suchý poldr v depozitáři technického muzea.
ad VII. Na základě pokynů vyplývajících z Pokynů pořizovatele došlo k celkovému
přepracování grafické části územního plánu tak, že výkresy B.2A Výkres
urbanistické koncepce, B.2B Výkres koncepce dopravy, B.2C Výkres koncepce
vodního hospodářství a B.2D Výkres koncepce energetiky grafické části návrhu ÚP
Čelákovic jsou sloučeny do výkresů Hlavní výkres a Výkres koncepce veřejné
infrastruktury (dle Pokynu SJ-VII*20).
Rovněž je celkově upravena kapitola A.6 „Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání“ textové části
návrhu ÚP Čelákovic, doplněna zadaní územních studií a regulačních plánů a
upravena struktura textové části odůvodnění návrhu ÚP.
(112) Pro lepší pochopení zapracování některých Pokynů je dále uvedeno
odůvodnění jejich zapracování do upraveného návrhu ÚP:
- SJ-III*4: Grafickou část odůvodnění návrhu ÚP Čelákovic doplnit o schéma
členění území města na lokality, jak jsou definovány v odstavci 10 a 11
kapitoly A.3.1 „Urbanistická koncepce“ textové části návrhu ÚP Čelákovic.
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Odůvodnění: Požadavek není naplněn protože územní plán nemůže členit území
města nad rámec zákona. Názvy lokalit zohledňují místopisná označení míst a slouží
výhradně pro snadnější orientaci v návrhu územního plánu.
SJ-III*12: Z důvodu zachování arondované hranice zástavby nepřekročí
šířka zastavitelné plochy Z9b na kontaktu se silnicí II/245 východní hranici
pozemku parc. č. 3301/91, k.ú. Čelákovice.
Odůvodnění: Původní plocha Z9b je nově vymezena jako součást plochy Z8
(východní okraj zástavby Čelákovic) a je šířkově upravena dle požadavku.
-

SJ-III*17: Plochu tělocvičny BIOS, vymezenou v návrhu ÚP Čelákovic
jako stabilizovaná plocha občanského vybavení – sport a sportovní zařízení
(OS-stav), rozšířit o plochu pozemku parc. č. 1583/1, k.ú. Čelákovice, u
kterého dojde ke změně využití z plochy občanského vybavení – městské
vybavenosti, veřejné infrastruktury (OM – stav).
Odůvodnění: Plocha je vymezena jako nová plocha přestavby P29 pro občanské
vybavení – sport a sportovní zařízení. (byla chybně vymezena jako stávající plocha
občanského vybavení, v současné době jsou zde zahrádky).
-

SJ-III*28: Zrevidovat potřebu vymezení cyklostezek a dalších staveb
dopravní a technické infrastruktury a popř. doplnit výkres B.3 Výkres
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací grafické části návrhu ÚP
Čelákovic a kapitolu 7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně
prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti
státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit jeho textové části.
Odůvodnění: V návrhu ÚP jsou navrženy úpravy cyklistické trasy KČT 0019 u
železničního mostu a přemostění za ČOV tak, aby byl zajištěn průjezd cyklistů podél
Labe v celém úseku města Čelákovice.
Lokální cyklistické trasy jsou navrženy tak, aby se vzájemně propojovaly a vytvářely
okruhy propojující Čelákovice a Záluží s vazbami na Labe, Sedlčánky a Lázně
Toušeň.
Na základě odborné rozvahy dopravního specialisty není doporučen záměr
samostatné cyklotrasy podél silnice III. třídy mezi Čelákovicemi a Sedlčánkami:
„V Sedlčánkách je cca 300 RD, to je při 1,5 vozidel/1RD asi 450 vozidel.
Silnice III/2454 Sedlčánky – Čelákovice není ŘSD ČR sčítána; přibližným odhadem
pohyb vozidel do práce je cca 2,5/den – počet vozidel je 450 x 2,5 = 1.125 voz./den v
obou směrech.
Podle normy ČSN 73 6101, tab. 20 je mezní hodnota intenzity chodců a cyklistů pro
návrh stezek pro pěší a cyklisty při intenzitě dopravního proudu na silnici <2.500
voz./den:
- 60 chodců/hod.
- 90 cyklistů/hod.
Podle odhadu a podle informací získaných při práci na územním plánu tyto hodnoty
nejsou na silnici přesahovány. Návrh chodníku ani samostatné cyklostezky není
opodstatněný.“
-
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SJ-III*29: V návrhu ÚP Čelákovic prověřit možnost vymezení záchytných
parkovišť u hřbitova jako veřejně prospěšných staveb v návaznosti na veřejně
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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prospěšnou stavbu WD11 – obslužná místní komunikace za hřbitovem v
navržených zastavitelných plochách Z9a (pro příjezd z jižního směru –
stávající hřbitov) a Z8 (pro příjezd ze severního směru – u návrhu rozšíření
hřbitova) podle připomínky města Čelákovice. Dále se na ploše přestavby
P11 a zastavitelných plochách Z8 a Z9a požaduje uplatnit a dodržet
„ochranné pásmo 100 m“ podle § 17 odst. 2 Zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o pohřebnictví). Navržením parkoviště na ploše přestavby P22 může
být způsobeno narušení pokojného stavu v lokalitě, neboť návrh ÚP
Čelákovic převádí dopravu na toto parkoviště na příjezdové komunikace v
obytných zónách (ul. Dobrovského, ul. Majakovského, neboť v ul. Zárubova
je vjezd ze severní strany průjezdem zakázán), proto se požaduje prověřit
jeho vypuštění.
Odůvodnění: Celkové řešení prostoru kolem hřbitova je upraveno. Plochy Z9a a
Z27 jsou v nově součástí plochy Z8, která vymezuje rozsah zastavitelných ploch na
východním okraji Čelákovic. Parkoviště jsou navržena v prostoru před vstupem do
hřbitova a v ul. Jungmannova. OP hřbitova není městem vyhlášeno. Viz též SJ-V*27.
SJ-III*30: Silnice III/2454 Čelákovice – Přerov nad Labem je v místě
křížení s dráhou v zatáčce, proto se požaduje návrhem ÚP Čelákovic
prověřit možnost napřímení silnice III/2454 v tomto místě.
Odůvodnění: Požadavek je shledán neoprávněný – jedná se o komunikaci uvnitř
zástavby města, kde je rychlost provozu spíše potřeba zpomalovat (viz zpomalovací
pruhy na Náměstí Míru na stejné komunikaci).
-

SJ-III*31: Požaduje se prověření možnosti doplnit v kapitole A.15
„Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt“ textové části návrhu ÚP Čelákovic mezi
vyjmenované stavby celou centrální část města, Masarykovu ul., lokalitu
Kostelní, Rybářská a oblasti významné z hlediska rozvoje – nábřeží Labe,
středy městských částí a dále plochy a stavby s návazností na významný
veřejný prostor, prostor před základní školou, přednádražní prostor. Zóny je
vhodné vyjmenovat čísly popisnými, katastrálními. Měly by být uvedeny
charaktery jednotlivých lokalit a důvody navrženého dělení a prostorově
vymezené plochy. [19/35]
Odůvodnění: Dle Přílohy č. 7 Vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění může
územní plán v textové části „vymezit architektonicky nebo urbanisticky významné
stavby“, nikoli „oblasti“, „části“ apod. Charakteristika jednotlivých lokalit včetně
vymezení významných veřejných prostranství je předmětem kapitoly A.3.2 výrokové
části ÚP. Počet významných staveb je doplněn.
-

-

SJ-III*33: Pro plochy přestavby P1, P2, P3, P4a, P4b, P5, P12 a P13 a
zastavitelné plochy Z20 a Z25 se doporučuje, aby definice funkčního využití
plochy uvedená v kapitole A.6 „Stanovení podmínek pro využití ploch s
rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání“ textové
části návrhu ÚP Čelákovic byla rozšířena o vymezení ochranného –
přechodového pásma s okolními plochami určenými zejména pro bydlení.
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Odůvodnění: Požadavek je tam, kde je to relevantní, zohledněn v zadání
jednotlivých územních studií, příp. regulačních plánů.
SJ-III*34: Prověřit možnost rozdělení lokality II – TOS, V Prokopě
návrhu ÚP Čelákovic na dvě samostatné lokality, a to bývalého areálu TOS
a sídliště V Prokopě. Využití bývalého areálu TOS se doporučuje směrovat
k budoucímu začlenění prostoru do struktury města (lehká výroba, služby…),
doporučuje se prověřit soulad návrhu ÚP Čelákovic, resp. jeho
zkvalitnění, vůči platnému ÚPSÚ Čelákovice, upozorňuje se na využití
dílčích ploch, které jsou oproti platnému ÚPSÚ Čelákovice definovány v
rozporu se záměrem revitalizace území (jsou nahrazeny funkční plochy
SVO „smíšené území obchodu a služeb“ a SIM „smíšené území městského
typu“ plochami s rozdílným způsobem využití VL „plochy výroby a
skladování – lehký průmysl, drobná výroba“ a OM „plochy občanského
vybavení – městská vybavenost, veřejná infrastruktura“).
Odůvodnění: Požadavek na dělení lokality není zohledněn – nejedná se plošně
vymezené lokality, pouze o místopisné určení určité části města. Revitalizace území
je navržena v maximální možné míře s omezeními dle dalších bodů těchto Pokynů.
-

SJ-III*38: Areál bývalých Kovohutí vyčlenit z lokality V – Nedaniny
návrhu ÚP Čelákovic jako samostatnou lokalitu. Město by mělo být
připraveno na užší jednání s majitelem areálu a diskutovat o bližší představě o
využití areálu. Současný návrh ÚP Čelákovic nejasně definuje využití a
uspořádání plochy přestavby P13 a souvisejícího okolí. Záměr na další
využití areálu je prezentován majitelem jako uzavřený areál, který využívají
nájemníci v souladu s platnou ÚPD.
Odůvodnění: Plocha P13 byla na základě pokynu SJ-V*5, SJ-V*19 a dalších
z návrhu vypuštěna. Areál je ponechán jako stávající průmyslová plocha.
-

SJ-III*41: Plochu rekreace – rodinná rekreace (RI – stav) v lokalitě VI –
Nábřeží Labe návrhu ÚP Čelákovic změnit na plochy rekreace – zahrady
a zahrádkové osady (RZ – stav), protože se v uvedené ploše nenalézá žádná
stavba pro rodinnou rekreaci a lokalita má charakter zahrádkové osady.
Odůvodnění: Změněno na plochy rekreace – zahrady, zahrádkové osady (RZ).
-

SJ-III*46: Prověřit možnost propojení sídla Záluží s lokalitou IX –
Obchodní zóna návrhu ÚP Čelákovic pěší cestou, která je v návrhu ÚP
Čelákovic ukončena uprostřed území mezi tratěmi na západ od zastavěného
území.
Odůvodnění: Původní cestu nelze obnovit protože křižuje koridor optimalizace trati
K1 a s podchodem není uvažováno.
-

-
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SJ-III*48: V návrhu ÚP Čelákovic vymezit koridor přeložky silnice II/245
v souladu s koridorem veřejně prospěšné stavby D135 v ZÚR Středočeského
kraje tak, že bude plošně v šíři obou variant uvedených v návrhu ÚP
Čelákovic z 12/2015 a dále již nebudou varianty v návrhu ÚP Čelákovic
sledovány. Variantní řešení přeložky silnice II/245 nebylo schváleným
zadáním ÚP Čelákovic požadováno.
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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Odůvodnění: Respektováno, koridor je vymezen v celkové šíři obou variant.
SJ-III*50: V návrhu ÚP Čelákovic se doporučuje zvážit trasování veřejně
prospěšné stavby WD19 Obslužná extravilánová trasa C2 a veřejně
prospěšných opatření VK6 Koryto pro svedení Q100 a VL3 Liniová zeleň
L3 ve stopě původní trasy cesty dle katastru nemovitostí s napojením na
Toušeňskou ulici v prostoru vlečky včetně přechodu železniční trati. Tento
princip trasování polních cest a komunikací v příměstské krajině na podkladě
katastru nemovitostí a původních cest se doporučuje dodržet pro celé
řešené území města a jejího okolí.
Odůvodnění: Trasování navržených cest je vesměs vedeno v původních trasách
(obnovou zaniklých původních cest). V tomto případě byla dána přednost vést cestu
v souběhu s navrženým vodním tokem, který bylo nutno zaústit do záchytné nádrže
na Čelákovickém potoce a nezvyšovat zásahy do zemědělské půdy (v současné době
scelené) nad nezbytnou míru. S přechodem železniční trati není Správou železniční
dopravní cesty uvažováno.
-

SJ-V*11: Způsob využití pozemků parc. č. 1663/76, 1711/2, 1754/4,
3230/4 a st. 1704, k.ú. Čelákovice, uvést do souladu s využitím dle
platného ÚPSÚ Čelákovice, popř. ho stanovit podle využití odpovídající
způsobu využití navazujících ploch.
Odůvodnění: Parcela p.č. 1663/76 je vymezena jako plocha přestavby pro bydlení
v bytových domech – nová plocha přestavby P28.
Parcely 1711/2 a 1704 na nábřeží Labe jsou vymezeny jako stávající plocha
technické infrastruktury (likvidace splaškových vod z průmyslového areálu). Obě
parcely se nacházejí na nábřeží uvnitř vymezené záplavy řeky Labe Q100. Umístění
těžkého průmyslu na nábřeží není z hlediska principů územního plánování možné –
viz též SJ-V*20.
Parcela p.č. 3230/4 je součástí veřejného prostranství v prostoru před vlakovou
zastávkou Jiřina.
Parcela p.č. 1754/4 je vymezena jako stávající plocha těžkého průmyslu (VT)
v souladu s ÚPSÚ.
-

SJ-V*14: Plochu přestavby P12 „parking pro lávku a přístaviště, ochranná
zeleň“ v lokalitě V – Nedaniny s využitím jako plocha dopravní
infrastruktury – dopravní vybavenost (DP – návrh) a plocha veřejné sídelní
zeleně ochranné a izolační (ZO – návrh) z návrhu ÚP Čelákovic vypustit a
nahradit ji stabilizovanou plochu výroby a skladování – těžký průmysl
(VT – stav) v souladu s využitím dle platného ÚPSÚ Čelákovice. Parkoviště
pro lávku a přístaviště vymezit jako navrhovanou plochu dopravní
infrastruktury – dopravní vybavenost (DP – návrh) v ploše přestavby P20 s
navrhovaným využitím jako plocha občanského vybavení – sport a sportovní
zařízení (OS – návrh) a toto parkoviště zařadit do veřejně prospěšných
staveb pro dopravu. [40/1.3]
Odůvodnění: Požadavek splněn. Parking vymezen jako VPS WD9.
-

-

SJ-V*16: Při zpracování návrhu ÚP Čelákovic prověřit trasování
navrhované místní komunikace funkční skupiny „C“ veřejně prospěšné
stavby WD9 „Obslužná místní komunikace k lokalitám P20 a P13“
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vymezené ve výkresech B.2B Výkres koncepce dopravy a B.3 Výkres veřejně
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací grafické části
návrhu ÚP tak, aby byla vedena po pozemcích města Čelákovice, a tím byl
minimalizován zásah do pozemků jiných vlastníků, a to pouze do pozemků
parc. č. 1692/116 (Jiří Krejčík) a 1703/15 (KOVOHUTĚ HOLDING DT,
a.s.), k.ú. Čelákovice, které nelze obejít. [40/1.5]
Odůvodnění: Veřejně prospěšná stavba WD9 je z návrhu ÚP vypuštěna,
umístění komunikace je možné v rámci stávajícího veřejného prostranství.
SJ-V*18: Vypustit přepojení plochy přestavby P13 „přestavba areálu
bývalých Kovohutí na lehký průmysl“ lokality V – Nedaniny na stávající
prodlouženou kanalizační stoku KT300 v ulici Přístavní a zakreslení
areálové kanalizace a ČOV Kovohutí stanovené článkem 50 písm. c) bod 7
textové části návrhu ÚP v subkapitole 4.3 Odkanalizování, čištění odpadních
vod kapitoly 4 „Koncepce veřejné infrastruktury“ v souvislosti s vypuštěním
plochy přestavby P13.
Odůvodnění: Plocha přestavby P13 je z návrhu ÚP vypuštěna. Řešení areálové
kanalizace není předmětem územního plánu hrazeného z rozpočtu města.
-

SJ-V*28: Z pozemku parc. č. 3045/1, k.ú. Čelákovice, lokalita VII – Jiřina,
který je návrhem ÚP Čelákovic vymezen jako zastavitelná plocha Z9a s
využitím pro bydlení v rodinných domech (BI – návrh), vyčlenit plochu pro
veřejné prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV návrh) o výměře, která
bude větší než je výměra stávajícího dětského hřiště na rohu ulic Příční a
Karla Otty umožňující realizovat dětské hřiště, volnočasové aktivity,
odpočinek a veřejnou zeleň.
Odůvodnění: Požadavek splněn. V rámci plochy Z8 na východním okraji zástavby
Čelákovic je na p.p.č. 3045/1 vymezena plocha pro veřejnou zeleň ZV7 v ul. Příční.
-

SJ-V*30: Využití pozemků parc. č. 1354/19 (část), 1354/20 (část), 1354/40,
1354/55 (část), 1354/57, 1354/78, 1354/88 a st. 4133, k.ú. Čelákovice, v
lokalitě II – TOS, V Prokopě, změnit v návrhu ÚP Čelákovic tak, že plocha
přestavby P3 „přestavba ploch na městskou vybavenost a veřejnou
infrastrukturu“ s navrhovaným využitím jako plochy občanského vybavení –
městská vybavenost, veřejná infrastruktura (OM – návrh) na pozemcích
parc. č. 1354/19 (část), 1354/20 (část) a st. 4133, plocha dopravní
infrastruktury – ostatní místní komunikace (bez kódu plochy – stav) na
pozemcích parc. č. 1354/55 (část) a 1354/57, a plocha veřejné sídelní zeleně
ochranné a izolační (ZO – stav) na pozemcích parc. č. 1354/40, 1354/55
(část), 1354/78 a 1354/88 (část) se vypustí a nahradí stabilizovanou
plochou výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL –
stav), odpovídající svým funkčním využitím ploše SVO – smíšené území
obchodu a služeb platného ÚPSÚ Čelákovice.
Odůvodnění: Požadavek splněn.
-

-
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dočasné zadržení dešťových vod při souběhu povodňových průtoků, za
současného neohrožení zastavěného území povodněmi“ a vymezený jako
veřejně prospěšné opatření ke zvyšování retenčních schopností území VR4
„suchý poldr Přístaviště“ posoudit z hlediska jeho významu pro řešené území
a vypustit z návrhu ÚP Čelákovic v případě, že nebude prokázán veřejný
zájem, který je vyšší než zájem na ochraně vlastnických práv.
Odůvodnění: Suchý poldr SP-21 je v území zachován, plošně upraven. Je součástí
systému odvedení dešťových vod z širšího území. V návrhu je doplněn obnovou
drobných vodních ploch v rámci veřejné zeleně VZ1, která je součástí plochy
přestavby P20 (viz též SJ-VI*2).
SJ-VI*2: Pozemek parc. č. 1681/9, k.ú. Čelákovice, v lokalitě VI – Nábřeží,
který je součástí plochy přestavby P20 „plochy pro sport a rekreaci,
přístaviště, městský lesopark“ určený návrhem ÚP k využití jako návrhová
plocha veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV – návrh) plochy
sídelní zeleně ZV1 „úprava stávající zeleně na městský park – součást P20 –
přístaviště“ v souladu s Usnesením č. 25/2013/35 Zastupitelstva města
Čelákovice ze dne 23. 10. 2013 zařadit do návrhové plochy občanského
vybavení – sport a sportovní zařízení (OS – návrh). Spolu se zařazení
pozemku parc. č. 1681/9 do plochy OS upravit vymezení plochy sídelní
zeleně ZV1. [65]
Odůvodnění: Plocha veřejného prostranství pro veřejnou zeleň ZV1 je v návrhu
ponechána a upravena dle stávajícího stavu vzrostlých dřevin.
Na pozemku č. 1681/9 se nacházejí vzrostlé listnaté stromy, zejména vrby a další
náletové dřeviny a křoviny. Do místa s terénní prohloubeninou a mokřadem ústila
původní vodoteč, evidovaná KN na pozemku p.č. 1671/2. Jedná se o jednu
z posledním ploch původní zeleně labské nivy uvnitř zastavěného území města
Čelákovic a patrně poslední možnost vybudování většího městského parku či
lesoparku v blízkosti centra města. Vyhledání a vymezení ploch pro veřejnou zeleň
bylo požadavkem zadání územního plánu.
KÚ Středočeského kraje ve svém vyjádření k návrhu ÚP Čelákovic pro společné
jednání ze dne 14. 6. 2016 uvádí pro fázi vydání a uplatňování územního plánu m.j.
podmínku:
Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 14. 6. 2016, č.j.
074717/2016/KUSK
„Při zpracování územní studie pro plochu P20 (přístaviště Čelákovice) klást důraz
na přírodní charakter vymezené plochy zeleně ZV1 a suchého poldru VR4. Při
úpravě plochy ZV1 na lesopark v maximální míře zachovat stávající dřeviny a při
nových výsadbách používat původní, stanovištně odpovídající druhy dřevin.“
Likvidace stávající vzrostlé zeleně by znamenala ztrátu hodnoty místa. V souladu
s odst. 2, § 4, Zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny je plocha ZV1
v návrhu ÚP ponechána.
-

-

SJ-VI*5: Návrhovou plochu sídelní zeleně ZV5 „parkové plochy v okolí
hřbitova“ vymezenou návrhem ÚP Čelákovic v lokalitě VII – Jiřina s
využitím jako plocha veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV –
návrh) rozšířit až ke zdi hřbitova a navrhovanou místní komunikaci funkční
skupiny „C“ v okolí hřbitova řešit dle přílohy připomínky ve variantě A a
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spolu s tím změnit vymezení veřejně prospěšné stavby WD11 „Obslužná
místní komunikace za hřbitovem“ v návrhu ÚP Čelákovic.
Odůvodnění: Uspořádání prostoru kolem hřbitova je celkově upraveno. Veřejné
prostranství pro umístění místní komunikace vedené JV od hřbitova je vymezeno
v dostatečné šíři, která umožňuje realizovat výsadbu navržené aleje podél hřbitovní
zdi. Navržená komunikace je napojena na síť místních komunikací města a propojuje
ulice Karla Otty a Pod Přerovskou cestou.
SJ-VI*6: Navrhovanou místní komunikace funkční skupiny „C“ spojující
ulice Mochovská a Rooseveltova přes stávající ulici Karla Otty funkční
skupiny „D“ a vymezenou návrhem ÚP Čelákovic jako veřejně prospěšná
stavba WD11 „Obslužná místní komunikace za hřbitovem“ zařadit do
funkční skupiny „D“, kterou je komunikace se smíšeným provozem v obytné
zóně.
Odůvodnění: Komunikace je navržena jako místní obslužná funkční skupiny „D“,
obytná zóna. Na této komunikaci se nepředpokládá zvýšený dopravní provoz – jedná
se o plochy pro bydlení v rodinných domech.
-

SJ-VI*20: Požaduje se vyhledat bezpečné propojení pro pěší a cyklisty
lokalit X – Mezi tratěmi a XI – Záluží, resp. Záluží a centra Čelákovic,
mimo silniční tahy, a to ještě před realizací přeložky silnice II/245 k napojení
na dálnici D11, například prostor jedné odtěžené koleje, která zbude po
částečné demontáži oblouku tratě č. 231.
Odůvodnění: ÚP navrhuje pěší cesty C19 (ze Záluží kolem střelnice ) a C3 podél
trati, které by měly tento účel splnit. Informace o záměru odtěžení kolejí nedostal
zpracovatel k dispozici.
-

SJ-VI*22: Plochu sídelní zeleně ZO7 „ochranná zeleň na rozhraní zástavby
a krajiny“ v lokalitě Jiřina, vymezená návrhem ÚP Čelákovic jako návrhová
plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO – návrh), z pozemku
parc. č. 3301/99, k.ú. Čelákovice, přemístit na sousední pozemek parc. č.
3301/101, a plochu ZO nahradit na pozemku parc. č. 3301/99 návrhovou
plochou bydlení v rodinných domech (BI – návrh). Spolu s tím upravit
vymezení zastavitelné plochy Z9a „bydlení v RD, komunikace, veřejná
zeleň v lokalitě u hřbitova“.
Odůvodnění: Zastavitelné plochy nelze rozšiřovat nad rámec návrhu ÚP pro
společné jednání (záborů ZPF). Plocha veřejné zeleně ZV14 je zmenšena na úkor
plochy pro bydlení v rodinných domech, ale hranice zastavěného území musí být
arondovaná.
-
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C.11
Výčet záležitostí nemístního významu, které nejsou
řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
(113) ÚP navrhuje nad rámec řešeného území stavbu nového vodojemu VDJ
„Čelákovice II“ včetně nové trasy přívodního a zásobovacího řadu pitné vody od
vodovodního přivaděče Káraný – Praha do Čelákovic. Záměr je umístěn v k.ú.
Mstětice a Lázně Toušeň a je podložen zpracovanou projektovou dokumentací.
Důvodem pro tuto stavbu je potřeba celkového posílení vodojemu pro jeho využití i
pro místní část Záluží.

C.12
Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond
a pozemky určené k plnění funkcí lesa
C.12.1 Údaje o pozemcích zemědělského půdního fondu (ZPF),
dotčených návrhem ÚP Čelákovic
(114) Nezastavěné území města Čelákovice (volná krajina) je téměř v plném rozsahu
tvořeno ornou půdou. Důsledkem nadměrného zornění je snížení ekologické stability
území i rychlý odtok srážkových vod, resp. nepříznivé vláhové poměry v krajině,
včetně vysychání drobných vodotečí.
Zatravněné zemědělské půdy (TTP) tvoří minimální složku plochy ZPF, půdy ležící
ladem se nevyskytují.
(115) ÚP navrhuje na plochách ZPF zastavitelné plochy a koridory pro:
a) Bydlení v bytových domech (BH)
b) Bydlení v rodinných domech (BI)
c) Plochy smíšené obytné městského charakteru (SM)
d) Plochy smíšené obytné venkovského charakteru (SV)
e) Plochy občanského vybavení – občanskou vybavenost města (OV)
f) Plochy občanského vybavení – větší komerční zařízení (OK)
g) Plochy občanského vybavení – sport a sportovní zařízení (OS)
h) Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH)
i) Plochy veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV)
j) Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)
k) Plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava (DZ)
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(116) Zastavitelné plochy jsou navrženy v I. a II. etapě výstavby.
Navrhované řešení územního plánu Čelákovic představuje zábory půdního fondu pro
zastavitelné plochy a pro koridory dopravní infrastruktury v tomto rozsahu:
a) I. etapa výstavby:
- Předpokládaný zábor půdního fondu pro zastavitelné plochy činí 46,59 ha
(v k.ú. Čelákovice 36,32 ha, v k.ú Záluží u Čelákovic 8,94 ha, v k.ú.
Sedlčánky 1,33 ha).
- Předpokládaný zábor půdního fondu pro dopravní infrastrukturu činí 10,35
ha (v k.ú. Čelákovice 9,77 ha, v k.ú Záluží u Čelákovic 0,58 ha).
Předpokládaný zábor v I. etapě celkem: 56,94 ha, z toho 50,80 ha představuje
orná půda.
b) II. etapa výstavby:
- Předpokládaný zábor půdního fondu pro zastavitelné plochy činí 33,20 ha
(v k.ú. Čelákovice 33,20 ha).
- Zábor půdního fondu pro dopravní infrastrukturu ve II. etapě výstavby
představuje koridor pro přeložku silnice II/245.
Výpočet záboru koridoru:
o Délka osy:
1.358 m
o Předpokládaná šířka komunikace včetně zářezů, náspů a příkopů:
30 m
o Výsledek: zábor koridoru přeložky silnice II. třídy činí:
4,07 ha
- Předpokládaný zábor půdního fondu pro dopravní infrastrukturu ve II.
etapě výstavby činí 4,07 ha, z toho 4,07 ha orné půdy (v k.ú. Čelákovice 3,37
ha).
Předpokládaný zábor ve II. etapě celkem: 37,27 ha, z toho 37,27 ha představuje
orná půda.
Celkový zábor ZPF I. a II. etapy výstavby činí 94,21 ha.

C.12.2 Zemědělství
(117) Zemědělství je tradičně silnou složkou ekonomického potenciálu území
Čelákovic.
Zemědělské plochy tvoří výhradně orná půda, která zastupuje v k.ú. zhruba 48 %
celkové rozlohy katastru. Jedná se tedy o dominantní funkční využití území katastrů
města Čelákovice.
V území se nachází celkem 138 půdních bloků o průměrné výměře necelých 9 ha,
přičemž největší půdní blok, který se nachází na katastru Čelákovic jen částečně, má
výměru 96 ha a leží jižně od Záluží (č. bloku 8001/1). Druhým největším půdním
blokem je blok č. 7801, který leží vedle areálu FV-Plast a má výměru 67,5 ha. Tyto
údaje ukazují na značně velkou plochu jednotlivých polních celků a tedy i značnou
monotónnost zemědělské krajiny na území města Čelákovice. Zemědělské subjekty
hospodařící na území Čelákovic zaměstnávaní celkem okolo 110 lidí.
Kvalita půdy na území k.ú. Čelákovice není rovnoměrná. Těžké nivní půdy střídají
úrodné černozemě a spraše přecházející v místa s písčitou suchou půdou na

- 88 -

Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

lokalitách vátých písků. Na těžkých půdách se pěstují především obilniny. Na
lehkých a písčitých pak brambory a zelenina.
Skladba pěstovaných plodin v k.ú. Čelákovice zahrnuje především pšenici, ječmen,
brambory, kukuřici, hrách polní, mrkev, zelí, kedluben, sóju, celer, jahody a další
plodiny.
Na území města Čelákovice se nenacházejí plochy obhospodařované v režimu
ekologického zemědělství. Pouze pěstování zeleniny probíhá v režimu Integrované
produkce zeleniny, které by mělo být šetrnější v používání agrochemie a
pěstitelských způsobů.
Přestože polabská nížina není zdaleka klasickou bramborářskou oblastí, jsou v
současnosti brambory (převážně rané) druhou nejvíce pěstovanou plodinou, a to hned
po pšenici. Na většině ploch s brambory byla umístěna závlaha. Tradiční plodiny pro
Čelákovicko jsou zelenina a jahody.
(118) Zemědělská výroba, zemědělské areály
Na území města Čelákovice se nachází zemědělské areály společností ZEMOS AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Agria, s.r.o. a Jiří Sixta,
zemědělský podnikatel. Všechny tři podniky sídlí v obci Sedlčánky. Tyto areály
dohromady obhospodařují zemědělské plochy o rozloze 860 ha, z toho 453 ha na
území města.
Zemědělský areál s posklizňovou linkou (Buryánek) se nachází v ulici Cihelna
v lokalitě Mezi tratěmi. Areál provádí sušení a skladování sklizených plodin.
Další zemědělská půda v území je obhospodařovaná zemědělskými podniky s areály
mimo území města Čelákovice nebo dalšími podnikateli bez zemědělských areálů.
Celkový počet zaměstnanců v zemědělství je okolo 110 (nejsou započítáni sezónní
zaměstnanci).

C.12.3 Plocha zastavěného území v % z celkové rozlohy
jednotlivých k.ú.
(119) Rozloha jednotlivých řešených katastrů a podíl zastavěného území:
a) k.ú. 774 979 Čelákovice:
rozloha 897,80 ha
zastavěné území 358,14 ha 39,89 %
b) k.ú. 619 213 Sedlčánky:
rozloha 464,20 ha
zastavěné území 58,33 ha
12,56 %
c) k.ú. 619 230 Záluží u Čelákovic:
rozloha 225,40 ha
zastavěné území 33,21 ha
14,73 %
Největší procento zastavění vykazuje k.ú. Čelákovice, největší podíl zemědělských
půd se nachází v k.ú. Sedlčánky a Záluží u Čelákovic.
Mimo zastavěné území je půdní fond též dotčen plochami dopravní infrastruktury
silniční a drážní.

C.12.4 Údaje o zařazení zemědělské půdy do BPEJ a tříd ochrany
(120) Charakteristika jednotlivých půd a její kvalita (dle vyhlášky MZe č.
327/1998 Sb.)
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Na území města Čelákovice jsou zastoupeny půdně bonitační jednotky (BPEJ) ze
skupiny černozemí a rendzin a dále skupiny půd na píscích a štěrkopíscích a skupina
půd nivních poloh.
Skupina půd převážně černozemního charakteru:
- HPJ 01: Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo
karpatském flyši, půdy středně těžké, bez skeletu, velmi hluboké, převážně s
příznivým vodním režimem.
- HPJ 03: Černozemě černické, černozemě černické karbonátové na hlubokých
spraších s podložím jílů, slínů či teras, středně těžké, bezskeletovité, s vodním
režimem příznivým až mírně převlhčeným.
- HPJ 08: Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě,
popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného
horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a
svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší
sklonitosti.
Skupina rendzin:
- HPJ 19: Pararendziny modální, kambické i vyluhované na opukách a tvrdých
slínovcích nebo vápnitých svahových hlínách, středně těžké až těžké, slabě až
středně skeletovité, s dobrým vláhovým režimem až krátkodobě převlhčené.
- HPJ 20: Pelozemě modální, vyluhované a melanické, regozemě pelické,
kambizemě pelické i pararendziny pelické, vždy na velmi těžkých
substrátech, jílech, slínech, flyši, tercierních sedimentech a podobně, půdy s
malou vodopropustností, převážně bez skeletu, ale i středně skeletovité, často
i slabě oglejené.
Skupina půd na píscích a štěrkopíscích:
- HPJ 21: Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě,
popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných
substrátech.
- HPJ 22: Půdy jako předcházející HPJ 21 na mírně těžších substrátech typu
hlinitý písek nebo písčitá hlína s vodním režimem poněkud příznivějším než
předcházející.
Skupina půd nivních poloh:
- HPJ 56: Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické,
koluvizemě modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně
těžké, lehčí až středně těžké, zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé.
- HPJ 58: Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím
teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina
vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé.
- HPJ 59: Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, těžké i velmi těžké, bez
skeletu, vláhové poměry nepříznivé, vyžadují regulaci vodního režimu.
Skupina lužních půd:
- HPJ 61: Černice pelické i černice pelické karbonátové na nivních
uloženinách, sprašových hlínách, spraších, jílech i slínech, těžké i velmi
těžké, bez skeletu, sklon k převlhčení.
- 90 -

Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

Skupina hydromorfních půd:
- HPJ 69: Gleje akvické, gleje akvické zrašeliněné a gleje histické na nivních
uloženinách nebo svahovinách, převážně těžké, výrazně zamokřené, půdy
depresí a rovinných celků.
- HPJ 72: Gleje fluvické zrašelinělé a gleje fluvické histické na nivních
uloženinách, středně těžké až velmi těžké, trvale pod vlivem hladiny vody v
toku.

C.12.5 Údaje o uskutečněných investicích do půdy
(121) V území je dle dostupných podkladů provedeno plošné odvodnění
zemědělských půd (viz výkres D.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu).
Odvodňované plochy jsou dotčeny návrhem zastavitelných ploch i pro bydlení
v celkovém rozsahu 2,09 ha.
(lokalita 1: 0,86 ha, lokalita 2: 1,10 ha, lokalita 28: 0,13 ha)
(122) V území je také vybudováno zavlažovací zařízení společnosti Závlahy Přerov
n. L. Čerpací stanice vody pro závlahu se nachází v k.ú. Sedlčánky, rozvod vody
z Labe pro závlahu je proveden do všech řešených katastrů. Závlahy jsou využívány
především k zavlažování zeleniny, jahod a brambor. Jedná se o celoplošné závlahy
rozstřikem a kapkové zavlažování.
Návrhem ÚP jsou částečně dotčeny rozvody vody v lokalitě Krátká Linva na
lokalitách 6, 8, 11, 20, 21 a 31.

C.12.6 Zdůvodnění navrhovaného řešení
(123) Odůvodnění zastavitelných ploch
ÚP Čelákovic svým návrhem zastavitelných ploch zasahuje do ploch zemědělského
půdního fondu (ZPF) v míře stávajícího „Územního plánu sídelního útvaru města
Čelákovice“ ve znění poslední změny č. 3 ÚPSÚ z roku 2009, resp. rozsah
zastavitelných ploch, je v ÚP Čelákovic menší než v původním ÚPSÚ. Téměř
všechny navržené plochy jsou v původním ÚPSÚ obsaženy, i když částečně pro jiné
funkční využití.
Nad rámec takto již dříve vymezených ploch je navržena pouze lokalita 29, resp.
plocha Z16, pro sport a rekreaci v Sedlčánkách v prostoru nábřeží. Jedná se o
drobnou plochu pro travnaté hřiště. Navržená funkce je v souladu s celkovou
koncepcí využití nábřeží pro rekreaci a sport.
Zastavitelné plochy navazují na stávající zastavěné území města a jeho částí a kromě
ploch za tratí v lokalitě Krátká Linva jsou v dosahu veškeré potřebné technické
infrastruktury.
(124) Zábor ZPF představují tyto navržené plochy:
I. etapa výstavby:
- Lokalita 1 – bydlení v bytových domech (BH)
- Lokalita 2 – bydlení v rodinných domech (BI)
- Lokalita 3 – bydlení v rodinných domech (BI)
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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Lokalita 4 – bydlení v rodinných domech (BI)
Lokalita 5 – bydlení v rodinných domech (BI)
Lokalita 6 – plochy smíšené obytné městského charakteru (SM)
Lokalita 7 – pro občanskou vybavenost města (OV)
Lokalita 8 – pro větší komerční zařízení (OK)
Lokalita 9 – pro sport a sportovní zařízení (OS)
Lokalita 10 – pro rozšíření hřbitova a kolumbárium (OH)
Lokalita 11 – pro větší komerční zařízení (OK)
Lokalita 12 – pro sídelní veřejnou zeleň (ZV)
Lokalita 13 – pro sídelní veřejnou zeleň (ZV)
Lokalita 14 – pro sídelní veřejnou zeleň (ZV)
Lokalita 15 – pro sídelní veřejnou zeleň (ZV)
Lokalita 16 – pro dopravní vybavenost – parkovací dům (DP)
Lokalita 17 – pro dopravní vybavenost – záchytné parkoviště (DP)
Lokalita 18 – pro plochy rekreace – zahrádkářské osady (RZ)
Lokalita 19 – pro dopravní infrastrukturu – silniční doprava (DS) – jižní
obchvat
- Lokalita 20 – pro dopravní infrastrukturu – silniční doprava (DS)
- Lokalita 21 – pro dopravní infrastrukturu – silniční doprava (DS) – jižní
obchvat
- Lokalita 22 – pro dopravní infrastrukturu – silniční doprava (DS)
- Lokalita 23 – pro dopravní infrastrukturu – silniční doprava (DS)
- Lokalita 24 – pro dopravní infrastrukturu – silniční doprava (DS)
- Lokalita 25 (a, b) – pro dopravní infrastrukturu – drážní doprava (DZ)
- Lokalita 26 – pro plochy smíšené venkovského charakteru (SV)
- Lokalita 27 – pro plochy smíšené venkovského charakteru (SV)
- Lokalita 28 – bydlení v rodinných domech (BI)
- Lokalita 29 – pro sport a sportovní zařízení (OS)
- Lokalita 30 – pro větší komerční zařízení a parking (OK)
II. etapa výstavby:
- Lokalita 40 – pro plochy smíšené obytné městského charakteru
- Lokalita 41 – koridor pro dopravní infrastrukturu – silniční doprava
-

(125) Odůvodnění zastavitelných ploch
Plochy pro bydlení:
- Největší lokalitu 1 pro bydlení v bytových domech představuje obytný
soubor V Prokopě, pro který je vydané platné územní rozhodnutí.
- Lokality 2, 3 a 5 pro bydlení v rodinných domech zaplňují proluky uvnitř
zástavby Čelákovic.
- Lokalita 4 navazuje na obytnou zástavbu v okolí hřbitova.
- Lokalita 6 u Mochovské silnice je vymezena pro plochy smíšené obytné
městského charakteru.
- Lokalita 40 vymezená ve II. etapě výstavby pro plochy smíšené obytné
městského charakteru představuje po vyčerpání ploch I. etapy možnost
rozvoje města založením nové svébytné části, jejíž prostorové uspořádání
bude řešeno regulačním plánem.
Plochy pro občanskou vybavenost:
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Lokalita 7 pro občanskou vybavenost města a související plochy pro
dopravní vybavenost (záchytné parkoviště) na lokalitě 17. Plochy doplňují
stávající obchodní zónu města.
- Lokalita 9 pro sport a sportovní zařízení představuje dlouhodobý záměr na
rozšíření stávajícího sportovního areálu v Čelákovicích.
- Lokalita 10 pro rozšíření hřbitova a kolumbárium – plochy jsou podloženy
dlouhodobým záměrem a projekčně připraveny.
- Lokality 8 a 11 navazující na těleso železnice jsou vymezeny pro občanskou
vybavenost města.
- Lokality 16 a 30 pro větší komerční vybavení a pro dopravní vybavenost –
parkovací dům. Parkovací domy částečně řeší dlouhodobý nedostatek
parkovacích míst ve městě a jsou navrženy v návaznosti na prostor nádraží
Čelákovice.
Plochy pro veřejnou sídelní zeleň::
- Lokality 12, 13, 14 a 15 pro sídelní veřejnou zeleň uvnitř stávající i navržené
zástavby jsou vymezeny na základě zadání ÚP Čelákovic, které vymezení
plochy pro sídelní zeleň požaduje.
Plochy veřejných prostranství pro silniční dopravu:
- Lokalita 20 koridor pro páteřní komunikaci propojující navržený jižní
obchvat města a ulici Mochovská.
(126) Odůvodnění ploch dopravní infrastruktury
Navržené plochy dopravní infrastruktury nadmístního významu vycházejí
z nadřazené územně plánovací dokumentace (PÚR ČR a ZÚR Středočeského kraje),
kterou musí ÚP Čelákovic respektovat. Jedná se o tyto dopravní plochy:
a) Přeložka silnice II/245 uvedená v ZÚR jako „koridor pro umístění stavby
D135-silnice II/245, napojení Čelákovic na silnici D11 vč. nové MÚK na
dálnici D11“.
b) Jižní obchvat města napojený na silnici Mochovská.
c) Optimalizace železniční trati č. 231, úsek Čelákovice – Mstětice; železniční
trať v nové stopě mimo původní osu trati. Rozsah stavby je vymezen
upřesněným koridorem, který je v souladu s již zpracovanou projektovou
dokumentací.
Pro stavby b) a c) jsou vydána platná územní rozhodnutí.
Plochy pro silniční dopravu:
- Lokality 19 a 21 pro přemostění železnice a jižní obchvat města jsou
vymezeny dle platného územní rozhodnutí.
- Lokalita 24 pro novou místní komunikaci vedenou ze Záluží kolem střelnice
na silnici III/10162 a do Čelákovic je vymezena na základě zadání ÚP
Čelákovic s využitím zrušeného tělesa trati.
- Lokalita 41 zohledňuje koridor (K8 – D135) pro přeložku silnice II/245. O
upřesnění trasy této přeložky na území Čelákovic nebylo rozhodnuto v k.ú.
Záluží. Koridor je v jižní části vymezen v plném rozsahu dle ZÚR a pro
výpočet předpokládaných záborů půdního fondu je použita pomyslná osa
budoucí silnice II. třídy.
Plochy pro drážní dopravu:
- Lokalita 25 je vymezena v souladu s vydaným územním rozhodnutím pro
přeložku železniční trati č. 231 v rámci optimalizace příslušného traťového
úseku.
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Součástí vydaného územního rozhodnutí jsou i související dopravní stavby
pro nové dopravní spojení Čelákovice – Záluží – lokalita 22 (K5) a pro
napojení zemědělského areálu s posklizňovou linkou – lokalita 23 (K6).

(127) Celkové zdůvodnění navrhovaného řešení
Vymezení zastavitelných ploch v ÚP Čelákovic nepředstavuje navýšení záboru ZPF
nad rámec původního ÚPnSÚ. Rozdíly jsou v odlišném způsobu využití jednotlivých
ploch. Je navýšen podíl ploch pro bydlení, vybavenost a sport na úkor ploch pro
výrobu a skladování.
Výjimku tvoří koridory velkých dopravních staveb silniční a drážní dopravy, které
vycházejí z jejich vymezení v nadřazené územně plánovací dokumentaci ZÚR
Středočeského kraje, vydané po vydání ÚPnSÚ Čelákovice. Konkrétně se jedná o
lokalitu č. 25, která je v ÚP vymezena jako koridor K1 pro optimalizaci železniční
trati č. 231 (narovnání oblouku trati). Pro stavbu je vydané územní rozhodnutí.
Dále se jedná o lokalitu č. 41 ve II. etapě výstavby vymezené v ÚP jako koridor K8 –
přeložka silnice II/245, která má vazbu na ÚP Nehvizdy a následně na novou
křižovatku na dálnici D11. Vzhledem k tomu, že dosud nebylo rozhodnuto o
upřesnění trasy této přeložky na území Čelákovic, je pro výpočet předpokládaných
záborů použita pomyslná osa silnice.
Zastavitelné plochy jsou navrženy ve dvou etapách, kde využití zastavitelných ploch
II. etapy (lokalita 40) je podmíněno vyčerpáním minimálně 75 % ploch s obdobným
způsobem využití z I. etapy.
(128) Územní plán Čelákovic se rovněž zabývá uspořádáním krajiny. Důsledkem
nadměrného zornění je snížení ekologické stability území a rychlý odtok srážkových
vod, resp. nepříznivé vláhové poměry v krajině, včetně vysychání drobných vodotečí.
Přes intenzivní zemědělskou činnost má krajina v okolí Čelákovic nezanedbatelný
rekreační potenciál a to i při zachování zemědělství jako jejího hlavního využití.
ÚP navrhuje v krajině nové plochy a prvky krajinné zeleně, které plní funkci
ekologickou, krajinotvornou a rekreační. Koncepce uspořádání krajiny je předmětem
kapitoly A.5 výrokové části ÚP Čelákovic.
Navržená krajinná zeleň je v ÚP označena indexem ZK. Jedná se především o prvky
územního systému ekologické stability (ÚSES) vymezené v kapitole A.5.5 textové
části ÚP a ve výkrese B.2 Hlavní výkres v grafické části ÚP. Prvky ÚSES jsou
vymezeny v minimálních parametrech. Jejich účelem je funkční propojenost
krajinných prvků zajišťujících průchodnost území a vhodné biotopy pro organismy a
jejich druhovou a genetickou diverzitu. Zároveň mají význam pro zadržování vody
v krajině i pro ochranu území před povodněmi.
Z krajinotvorného hlediska je území zemědělské krajiny posíleno liniovou vegetací
zejména podél potoků Jiřinského, Zálužského a Čelákovického a podél Výmoly.

C.12.7 Pozemky plnící funkci lesa (PUPFL), lesnictví
(129) Rozloha parcel určených k plnění funkce lesa na území města Čelákovice činí
pouhých 66 ha. Jedná se především o lužní lesy na pravém břehu Labe a dva menší
úseky lesa po pravém břehu potoka Výmola. Dále se v území nachází několik
roztroušených ploch s funkcí lesa podél železniční trati ve směru Lázně Toušeň. Zde
se jedná o liniovou vegetaci vzrostlých stromů (javor, jasan, dub) a rozrostlým
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keřovým patrem (především dřín, hloh, růže šípková). Další linií zeleně s funkcí lesa
je linie na Šibeňáku.
Několik dalších roztroušených ploch lesa je také podél potoka Výmola. Tyto lesní
plošky rozšiřují stromovou vegetaci lemující vodoteč.
Největšími lesními úseky jsou lužní lesy okolo Hrbáčkových tůní. Lesy s převahou
buku doplněné javorem a jasanem a v okolí tůní také olšin jsou součástí lokality
NATURA 2000.
Další dva největší lesní úseky leží mezi Sedlčánkami a Mochovem. Jde
o hospodářské lesy s převahou borovice a smrku.
Výpis vlastníků lesů podle rozlohy:
- Lesy České republiky, s.p. – 47 ha
- Soukromí vlastníci – 16 ha
- Město Čelákovice – 2,3 ha
- Lesy Pelhřimov, a.s. – 1,2 ha
- Městys Lázně Toušeň – 2.676 m2
- ZEMOS - AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s. – 478 m2
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – 351 m2
(130) Zdůvodnění navrhovaného řešení
Pozemky lesa jsou dotčeny pouze lokalitou 19, t.j. koridorem pro umístění stavby
silnice (jižního obchvatu města). Pro stavbu je vydané územní rozhodnutí. Zábor
PUPFL činí 0,03 ha.
Plochy s funkcí lesa na území města Čelákovice tvoří poměrově malou část území,
avšak hrají důležitou roli krajinotvornou a přírodní. Nejhodnotnější jsou z tohoto
pohledu lesní úseky v nivě řeky Labe a podél potoků.
Ne všechny zalesněné plochy v těchto částech území jsou definovány jako plochy s
funkcí lesa. V krajině se nacházejí plochy vzrostlé zeleně charakteru lesa, které však
nejsou v KN vedeny jako PUPFL. Tyto plochy jsou v ÚP vymezeny jako
stabilizované (stávající) plochy krajinné zeleně a z důvodu jejich významné funkce
v krajině pro ně platí stejné podmínky využití jako pro plochy lesa.
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Předpokládaný zábor ZPF pro zastavitelné plochy I. etapa:
katastrální území Čelákovice
Číslo
lokality

1

Způsob využití plochy

BH: Bydlení v bytových domech

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

6,62

Zábor ZPF podle druhu pozemku
orná
p.

chmelnice vinice zahrady

ov.
sady

Třída ochrany ZPF
TTP

I.

6,62

II.

III.

IV.

Invest.
Plocha
do
v ÚPSÚ
půdy
V.
ano
(odv.)
0,86

6,62

ano

Plochy BH celkem
BI: Bydlení v rodinných domech

1,10

1,01

3

BI: Bydlení v rodinných domech

0,65

0,40

4

BI: Bydlení v rodinných domech

4,74

4,74

5

BI: Bydlení v rodinných domech

0,20

0,20

0,09 0,47
0,25

0,63

ano
(odv.)
1,10

ano

Z6

0,65

x

ano

Z7

x

ano

Z8

0,20

x

ano

Z9

3,30

ano
(závl.)

4,74

Plochy BI celkem
SM: Smíšené obytné měst. char.

6,69
3,30

3,30

ano

Plochy SM celkem
OV: Občanská vybavenost města

1,38

1,38

8

OV: Občanská vybavenost města

3,03

3,03

0,23

1,15

x
3,03

ano
(závl.)

Z11
ano

Plochy OV celkem
OS: Občanské vybavení – sport
a sportovní zařízení

Z20
4,41

3,57

3,57 3,57

Plochy OS celkem
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x
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Číslo
lokality

10

Způsob využití plochy

OH: Občanské vybavení – hřbitov

Celkový
zábor
ZPF
(ha)
1,23

Zábor ZPF podle druhu pozemku
orná
chmelnice
p.

vinice

zahrady

ov.
sady

Invest.
Plocha
do
v ÚPSÚ
půdy

Třída ochrany ZPF
TTP

I.

II.

III.

1,23

IV.

V.

1,23

x

ano

Plochy OH celkem
OK: Větší komerční zařízení

0,90

0,90

0,90

11

OK: Větší komerční zařízení + ZO:
zeleň ochranná

2,35

2,35

2,35

ano
ano
(závl.)

ano

Plochy OK celkem

Z21
3,25

12

ZV: Veřejné prostranství – park

0,08

0,08

13

ZV: Veřejné prostranství – park

0,35

0,35

14

ZV: Veřejné prostranství – park

1,09

1,09

15

ZV: Veřejné prostranství – park

0,90

0,90

0,08
0,35
1,09
0,90

x

Z2

x

Z7

x

ano

Z8

x

ano

Z20

Plochy ZV celkem

2,42

16

DP: Dopravní vybavenost

1,34

1,34

17

DP: Dopravní vybavenost

0,91

0,91

0,06

0,60

1,34

x

ano

Z20

0,25

x

ano

Z11

Plochy DP celkem
RZ: Plochy rekreace – zahrádky

Z8
1,23

30

18

Ozn.
v ÚP

2,25
2,58

2,58

1,51

Plochy RZ celkem

1,07

x

Z3
2,58
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Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle druhu pozemku
orná
p.

chmelnice vinice zahrady

ov.
sady

Třída ochrany ZPF
TTP

I.

II.

III.

Invest. Plocha
do
v
půdy ÚPSÚ

Ozn.
v ÚP

IV.

V.

1,24

0,22

x

ano

K2

19

DP: Plochy dopravní infrastruktury –
silniční

1,55

1,55

20

DP: Plochy dopravní infrastruktury –
silniční

1,89

1,89

0,94

0,95

ano
(závl.)

ano

K3

21

DP: Plochy dopravní infrastruktury –
silniční

2,79

2,79

1,57

1,22

ano
(závl.)

ano

K4

22

DP: Plochy dopravní infrastruktury –
silniční

0,14

0,14

0,14

x

ne

K5

23

DP: Plochy dopravní infrastruktury –
silniční

0,18

0,18

0,18

x

ne

K6

24

DP: Plochy dopravní infrastruktury –
silniční

0,10

0,10

0,10

x

ne

K7

0,09

Plochy DS celkem
25a

DZ: Plochy dopravní infrastruktury –
drážní doprava

6,65
3,12

3,12

2,26

0,86

x

Plochy DZ celkem
Zábor ZPF celkem
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K1
(část)

ne
3,12

46,09

41,28

0,25

3,66

7,10
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0,60

9,28

14,10

14,11

46,09

46,09

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

katastrální území Záluží u Čelákovic

Číslo
lokality

Způsob využití plochy

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle druhu pozemku
orná
p.

chmelnice vinice zahrady

ov.
sady

Třída ochrany ZPF
TTP

I.

II.

III.

IV.

Invest.
do půdy

Plocha
v
ÚPSÚ

Ozn.
v ÚP

V.

26

SV: Smíšené obytné venkovského
charakteru

2,93

2,93

2,93

x

ano

Z14

27

SV: Smíšené obytné venkovského
charakteru

6,01

6,01

6,01

x

ano

Z15

Plochy SV celkem
25b

DZ: Plochy dopravní infrastruktury –
drážní doprava

8,94
0,58

0,58

0,58

x

Plochy DZ celkem
Zábor ZPF celkem

K1
(část)

ne
0,58

9,52

9,52

0,00

9,52

0,00

0,00

0,00

0,00

9,52

9,52

katastrální území Sedlčánky
Číslo
lokality

28

Způsob využití plochy

BI: Plochy pro bydlení v rodinných
domech

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

Zábor ZPF podle druhu pozemku
orná
p.

0,80

Invest. Plocha
do půdy
v
(ha)
ÚPSÚ

Třída ochrany ZPF

chmelnice vinice zahrady ov. sady TTP

I.

II.

III.

IV.

0,80

V.
0,80

ano
(odv.)
0,13

ano

Plochy BI celkem
29

OS: Občanské vybavení – sport
a sportovní zařízení

Z18
0,80

0,53

0,53 0,53

x

Plochy OS celkem
Zábor ZPF celkem

Ozn. v
ÚP

ano
ne

1,33

0,00

1,33 0,53
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0,00

0,00

0,00

0,80

Z16
0,53
1,33

1,33
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

Předpokládaný zábor ZPF pro zastavitelné plochy II. etapy:
katastrální území Čelákovice:
Číslo
lokality

30

Způsob využití plochy

SM: Smíšené obytné měst. char.

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

33,20

Zábor ZPF podle druhu pozemku
orná
p.

chmelnice vinice zahrady

ov.
sady

Třída ochrany ZPF
TTP

I.

II.

III.

33,20

Invest. Plocha
do
v
půdy ÚPSÚ

IV.

V.

16,29

16,91

ano
(závl.)

ano

Plochy SM celkem
Celkem

Ozn. v
ÚP

Z23
33,20

33,20

33,20

0,00

0,00

0,00

0,00

16,29

16,91

33,20

33,20

katastrální území Záluží u Čelákovic:
Číslo
lokality

31

Způsob využití plochy

DP: Plochy dopravní infrastruktury
– silniční

Celkový
zábor
ZPF
(ha)

4,07

zábor ZPF podle druhu pozemku
orná
p.

chmelnice vinice zahrady

ov.
sady

třída ochrany ZPF
TTP

4,07

I.

II.

III.

2,65

Invest. plocha
do
v
půdy ÚPSÚ

IV.

V.

0,75

0,67

Plochy DP celkem
Celkem
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x

Ozn. v
ÚP

ne

K8
4,07

4,07

4,07

0,00
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2,65

0,00

0,00

0,75

0,67

4,07

4,07

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

Příloha č. 1: Odůvodnění návrhu Územního plánu Čelákovic:

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY
TABULKOVÁ ČÁST
katastrální území Čelákovice, Sedlčánky (Císařská Kuchyně) a Záluží

Zpracoval:

Mgr. Jan Richtr
listopad 2015

(Tabulková část skladebné části ÚSES pro ÚP Čelákovic navazuje, upravuje a dále
rozšiřuje údaje Generelu ÚSES, zpracovaném Ing. Pavlem Viceníkem a Ing.
Františkem Moravcem z prosince 1993.)

Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018

- 101 -

část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

NK 10 (nadregionální biokoridor)
Název:
Katastrální území:
Rozloha:

Stříbrný roh – Polabský luh

Čelákovice, Lázně Toušeň, Káraný
97,90 ha (dle ZÚR SK) z toho 32,20 ha v k.ú.
Čelákovice
Funkční typ:
Biokoridor
Biogeografický význam:
Nadregionální
Charakteristika současného stavu: Funkční, vymezený
Stupeň ekologické stability:
3
Bioregion/biochora:
1.7/ 2Lh
Geobiocenologická typizace:
2BC3, 2BC4, 2BC5, 2B6
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významné krajinné prvky – vodní tok, údolní
niva, rašeliniště.
Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů
Statut ochrany z jiných zájmů:
peloidů a vod lázeňského místa Lázně Toušeň.
Charakteristika ekotopu a bioty: Široká
niva
regulovaného
toku
Labe
s roztroušenými společenstvy a porosty lužního
lesa a rašelinišť. Zastoupen je především topol
černý a vrba křehká často jako náletové dřeviny
v okolí jezera Mezi Mosty a topol černý
a kanadský ve vzrostlých liniových porostech
podél Labe. Jedno vedlejší rameno biokoridoru
NK 10 prochází částečně přes rašeliniště pod
Volmanovou vilou, které se aktivně využívá pro
lázeňské účely a má vymezeno ochranné pásmo
přírodních léčivých zdrojů peloidů lázeňského
místa Labiště.
Typ cílového společenstva:
Vodní a mokřadní
Minimální parametry:
Délka 5–8 km; šířka 40 m
Cílové parametry:
97,90 ha; šířka 40–110 m; délka a obvod
biokoridoru na k.ú. Čelákovice 2.626 m,
respektive 8.000 m
Cílový stav:
Cílového stavu je dosaženo.
Návrh opatření:
Nadregionální biokoridor je funkční. Je třeba
zajistit nesnižování jeho ekologické hodnoty
a funkcí. Břehové porosty je třeba žádoucím
způsobem dále posilovat, především tvorbou
nových heterogenních porostů a údržbou těch
stávajících.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

NK 67 (a, b, c, d), (nadregionální biokoridor)
Název:

Vidrholec – K68 (Břehové porosty
Výmoly)

Katastrální území:
Rozloha:

Sedlčánky, Mochov, Vyšehořovice
36 ha (dle ZÚR SK) z toho 11,30 ha v k.ú.
Sedlčánky; jednotlivé části složeného biokoridoru
mají následující parametry a) 1,28 ha; šířka 43–58
m; délka 265 m, b) 2,40 ha; šířka 41–73 m; délka
470 m, c) 1,70 ha; šířka 41–82 m; délka 282 m, d)
2 ha; šířka 50–60 m; délka 700 m
Funkční typ:
Biokoridor
Biogeografický význam:
Nadregionální
Charakteristika současného stavu: Převážně funkční, vymezený
NK je z převážné části funkční a obsahuje jedno
vymezené funkční lokální biocentrum (LBC 3).
Stupeň ekologické stability:
4 – přirozené, přírodě blízké vodní plochy a toky
Bioregion/biochora:
1.7/ 2Lh, 2RU, 2RE, 2Db
Geobiocenologická typizace:
2AB2, 2BC4, 2BC5
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významné krajinné prvky – vodní tok,
registrovaný VKP 357 Břehové porosty Výmoly
/
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty: Břehové a přilehlé lesní porosty podél potoka
Výmoly. U břehových porostů převládá z dřevin
topol, jasan, vrba, dub a bříza. U lesních pak dub,
topol, olše, jasan a lípa. NK je vymezen na k.ú.
Sedlčánky do čtyř úseků označených jako NK 67
(a), NK 67 (b), NK 67 (c), NK 67 (d), mezi
kterými jsou vložená lokální biocentra LBC 1,
LBC 2 a LBC 3.
Typ cílového společenstva:
Lesní, břehové
Minimální parametry:
Délka 5–8 km; šířka 40 m
Cílové parametry:
36 ha; délka 6,3 km; šířka 41–82 m
Cílový stav:
Složený nadregionální biokoridor lesních
a břehových porostů dotvořený vložením
lokálních biocenter v k.ú. Sedlčánky a dokončení
návaznosti severního konce tohoto biokoridoru na
RC 368.
Návrh opatření:
Biokoridor je vymezený a z převážné části
funkční. Dotvořit část koridoru na jeho severním
konci na parcele 465/5 a propojit ho tak s RC
368. Výsadbou a výchovou vhodných dřevin
vylepšovat šířku biokoridoru, která má
v některých částech, především u Čelákovské
silnice, hraniční parametry.
Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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RC 368 (regionální biocentrum)
Název:
Katastrální území:
Rozloha:

Niva Labe u Čelákovic a Přerova

Čelákovice, Sedlčánky, Káraný, Lysá n. L.
261 ha (dle ZÚR SK) z toho 167,60 ha v k.ú.
Čelákovice a Sedlčánky
Funkční typ:
Biocentrum
Biogeografický význam:
Regionální
Charakteristika současného stavu: Funkční, vymezené
Stupeň ekologické stability:
5 – porosty s přírodě blízkou dřevinnou skladbou
Bioregion/biochora:
1.7/ 2Lh
Geobiocenologická typizace:
2BC6, 2BC4, 2BC5, 2C5
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: NATURA 2000 – EVL CZ0214007, PR Káraný –
Hrbáčkovy tůně, registrovaný VKP 358
Hrbáčkovy tůně, registrovaný VKP 359 Tůň Hrad
a drobné tůňky a významné krajinné prvky –
vodní tok, údolní niva, les.
Statut ochrany z jiných zájmů:
Dálkový migrační koridor 709 (AOPK ČR)
Charakteristika ekotopu a bioty: Komplex tůní, mokřadů, lesních porostů, potoků,
polí a luk společně s chatovou zástavbou na
pravém břehu Labe. Kolem tůní převládají
mokřadní a vlhkomilná společenstva a porosty
lužního lesa. Na vlhkých částech lesa převažuje
olše, jasan, topol a na sušších pak dub, jasan, lípa,
habr, javor a dub červený. Území obsahuje
několik typů ochrany přírody.
Typ cílového společenstva:
Kombinované biocentrum
Minimální parametry:
10 ha
Cílové parametry:
261 ha, z toho 167,60 ha v k.ú. Čelákovice
a Sedlčánky
Cílový stav:
Cílového stavu je dosaženo.
Návrh opatření:
Regionální biocentrum je funkční. Nesnižovat
ekologické
biologické
hodnoty
území,
podporovat k přírodě šetrné nebo ekologické
zemědělské hospodaření na orné půdě uvnitř
biocentra. Odstranit místa s černými skládkami
podél cest. Ošetřovat břehové linie dubů a lip
podél toku Labe a doplňovat tyto linie novou
výsadbou.
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LBC 1
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:

Šramolka

Sedlčánky
3,02 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, nefunkční, vložené do NK 67
Kombinace 1 a 4 – orná půda a přírodě blízké
břehové porosty
Bioregion/biochora:
1.7/ 2Lh
Geobiocenologická typizace:
2A2, 2AB2, 2BC4
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významný krajinný prvek – vodní tok
Statut ochrany z jiných zájmů:
ZPF
Charakteristika ekotopu a bioty: U břehových a lesních porostů výmoly převládá
z dřevin topol, olše, jasan, vrba a dub. Vymezené
biocentrum obsahuje také výsypku půdy –
sáňkařský kopec s ruderálním společenstvem
a rumištními druhy bylin.
Typ cílového společenstva:
Kombinované lesní, luční a břehové
Minimální parametry:
3 ha
Navrhované parametry:
3,02 ha
Cílový stav:
Heterogenní lokální biocentrum obsahující
především břehové a lesní porosty výmoly a po
okrajích luční společenstva se společenstvem
suché stepní lady na sáňkařském kopci.
Biocentrum slouží i k rozlivu povodňových vod.
Návrh opatření:
Biocentrum je vymezeno v minimální míře
s ohledem na zábor ZPF s menším produkčním
potenciálem a 5. třídou ochrany ZPF.
Stabilizované břehové a lesní porosty potoka
Výmoly posilovat a udržovat výsadbou
a výchovou
přirozených
druhů
dřevin.
Podrobným projektem ÚSES na okolních
pozemcích biocentra pak založit luční
společenstva s vhodným managementem kosení
nebo pastvy a s různorodým ekotonem na hranici
lesního porostu. Na sáňkařském kopci založit a
pastvou udržovat společenstvo suché stepní lady.

Ing. arch. Jitka Fikarová, říjen 2018
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LBC 2
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:

Císařská Kuchyně

Sedlčánky
3,10 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, částečně funkční, vložené do NK 67
Kombinace 1 a 4 – orná půda a přírodě blízké
břehové porosty
Bioregion/biochora:
1.7/ 2RE
Geobiocenologická typizace:
2AB2, 2BC4, 2BD3
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významný krajinný prvek – vodní tok, les
Statut ochrany z jiných zájmů:
ZPF, LPF
Charakteristika ekotopu a bioty: U břehových a lesních porostů potoka Výmoly
převládá z dřevin topol, olše, jasan, vrba a dub.
Část biocentra je vymezena na orné půdě.
Typ cílového společenstva:
Kombinované lesní, luční a břehové
Minimální parametry:
3 ha
Navrhované parametry:
3,10 ha
Cílový stav:
Heterogenní biocentrum na potoce Výmola se
stabilizovanými
břehovými
porosty
a různověkými lesními porosty přirozené skladby
s ekotonem na rozmezí lesního a lučního
společenstva. Část biocentra obsahuje kosenou
nebo spásanou louku a ekoton mezi lesním
a lučním společenstvem. Biocentrum slouží
i k rozlivu povodňových vod.
Návrh opatření:
Biocentrum je vymezeno v minimální míře
s ohledem na optimální tvar a zábor ZPF.
Stabilizované břehové a lesní porosty potoka
Výmoly je třeba udržovat výsadbou a výchovou
přirozených druhů dřevin. Podrobným projektem
ÚSES na luční části biocentra pak založit luční
společenstvo s vhodným managementem kosení
nebo pastvy a s různorodým ekotonem na hranici
lesního porostu.
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LBC 3
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:

Cucovna

Sedlčánky
3,40 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, funkční, vložené do NK 67
Kombinace 1 a 4 – orná půda a přírodě blízké
břehové porosty
Bioregion/biochora:
1.7/ 2RE, 2Db
Geobiocenologická typizace:
2AB2, 2BC4
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významný krajinný prvek – vodní tok
Statut ochrany z jiných zájmů:
ZPF
Charakteristika ekotopu a bioty: U břehových a lesních porostů potoka Výmoly
převládá z dřevin topol, olše, jasan, vrba a dub.
Část biocentra je vymezena na orné půdě.
Typ cílového společenstva:
Kombinované lesní, luční a břehové
Minimální parametry:
3 ha
Navrhované parametry:
3,40 ha
Cílový stav:
Heterogenní biocentrum na potoce Výmola se
stabilizovanými
břehovými
porosty
a různověkými lesními porosty přirozené skladby
s ekotonem na rozmezí lesního a lučního
společenstva. Část biocentra obsahuje kosené
nebo spásané louky při okrajích a ekoton mezi
lesním a lučním společenstvem. Biocentrum
slouží i k rozlivu povodňových vod.
Návrh opatření:
Biocentrum je vymezeno v optimální míře
s ohledem na tvar a zábor ZPF. Stabilizované
břehové a lesní porosty potoka Výmoly je
třeba udržovat výsadbou a výchovou přirozených
druhů dřevin. Podrobným projektem ÚSES
v biocentru založit suché louky s vhodným
managementem
kosení
nebo
pastvy
a s různorodými ekotony na hranici lesních
porostů.
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LBC 4
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:

Návrh opatření:
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Hrbáčkovy tůně – Pískovna
Sedlčánky
3,60 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, funkční
3 – umělé vodní těleso, zbytky lužního lesa
1.7/ 2RU, 2Lh
2AB2, 2BC4, 2BC5b
Významný krajinný prvek – rybník
/
Biocentrum obsahuje především rybník a zbytek
lužního lesa s udržovanými trávníky na severním
okraji. Z dřevin převažuje především topol, vrba,
javor. Lípa na severním okraji po obvodu cesty.
Hustá výsadba borovic se pak nachází v okolí
rybníka.
Kombinované lesní, mokřadní a vodní
3 ha
3,60 ha
Heterogenní biocentrum propojující regionální
biocentrum a lokální biokoridor s různověkým
lesním porostem přirozené skladby lužního lesa
a břehových společenstev.
Biocentrum je funkční. Břehové a lesní porosty
posilovat a udržovat výsadbou a výchovou
přirozených druhů dřevin.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBC 5
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:

Návrh opatření:

Nad Přerovskou cestou
Sedlčánky
3 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, nefunkční
2 – břehové porosty a orná půda
1.7/RU
2AB2, 2BC4, 2BD4
Významný krajinný prvek – vodní tok
ZPF
Doprovodné keřovité porosty Jiřinského potoka
v šířce několika metrů podél hlubokého silně
zregulovaného koryta. Především s dřevinami
jako bez černý, šípek, ostřice, rákos a ruderální
druhy bylin. Koryto potoka zatravněné. Zbytek
vymezeného biocentra je orná půda.
Kombinované mokřadní, lesní a luční
3 ha
3,03 ha
Heterogenní
biocentrum
s
mokřadním
společenstvem v polosuchém poldru o maximální
zádržně kapacitě cca 4.000 m3. Lesním
společenstvem přirozené dřevinné skladby
a lučním společenstvem jako přechodovou zónou
mezi zemědělskou půdou a lesním porostem
s bohatým ekotonem na rozmezí les-louka.
Na základě podrobného projektu ÚSES vytvořit
biocentrum s polosuchým poldrem jako
centrálním elementem a výsadbou a výchovou
vlhkomilných dřevin uvnitř tohoto poldru.
Založení a výchova lesního porostu přirozené
skladby okolo poldru a založení a management
lučních porostů kosením nebo pastvou.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBC 6
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:
Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:
Návrh opatření:
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Krátká Linva
Čelákovice
3 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, nefunkční
1 – orná půda
1.7/RU
2AB2
/
ZPF
Monotónní plocha orné půdy
Lesní
3 ha
3 ha
Společenstvo extenzivního ovocného sadu s
úzkou přechodovou keřovou zónou.
Na základě podrobného projektu ÚSES založit
a vychovat rozvolněný sad s ovocnými stromy po
okrajích, které budou navazovat na charakter
starého ovocného sadu „Na Vinici“ (třešeň, višeň,
jabloň, švestka, líska, ořech). Po okrajích založit
a udržovat husté keřové porosty ostružiníku jako
několikametrovou přechodovou zónu. Na jižní
straně biocentra v návaznosti na biokoridor v k.ú.
Mochov založit a vychovat řadu suchomilných
dřevin (dub).
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBC 7
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:

Návrh opatření:

Za vrbami
Záluží
3 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, nefunkční
1 – orná půda, znečištěná voda ve vodoteči
1.5/-2RE
2BD3
Významný krajinný prvek – vodní tok
ZPF
Liniové společenstvo podél Zálužského potoka.
Hluboké koryto s travnatými svahy a ruderálními
druhy bylin. Bez černý, vrba. Znečištěný vodní
tok.
Kombinované mokřadní, lesní a luční
3 ha
3 ha
Heterogenní biocentrum s polosuchým poldrem
ve svém jádru o maximální zádržné kapacitě
povodňových vod 4.000 m3. Lesní různověký
porost s přirozenou skladbou dřevin a lučním
společenstvem jako přechodovou zónou mezi
lesním porostem a okolními zemědělskými
pozemky.
Na základě podrobného projektu ÚSES založit
biocentrum s polosuchým poldrem jako součástí
VPO pro protipovodňovou ochranu a zadržování
vody v krajině. V a okolo polosuchého poldru
založit a vychovat rozvolněné lesní společenstvo
přirozené dřevinné skladby a založit a kosením
nebo pastvou udržovat přechodový luční pás
o šířce cca 15 m.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBC 8
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion, biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:

Návrh opatření:
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Střelnice
Čelákovice
3,70 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, nefunkční
2 – lesní porosty a skládka
1.5, -2RE
2A2, 2B3, 2BD3b
Vodní tok jako významný krajinný prvek
ZPF
Lokalita skládky sypkých materiálů a rekreační
střelnice v prostoru bývalé pískovny. Biocentrum
je vymezeno především v prostoru skládky
a obsahuje i část vodoteče Čelákovického potoka.
Z dřevin se zde nachází především jasan a javor
různého věku společně s dalšími náletovými
dřevinami. Větší část skládky pokrývá obnažený
substrát a půdy s různou mírou sekundární
sukcese a náletových dřevin.
Kombinované biocentrum s lesními a stepními
společenstvy
3 ha
3,70 ha
Heterogenní biocentrum obsahující různověké
lesní porosty bukodubového stupně s plochami
stepní lady na svažitých plochách rekultivované
skládky a polosuchým poldrem na Čelákovickém
potoce při patě svahu skládky.
Prostor skládky je potenciálem pro založení
pestrého lokálního biocentra a podrobný projekt
ÚSES by měl být součástí její přírodě blízké
rekultivace vytvořením různověkých lesních
porostů přirozené dřevinné skladby na místech
s vhodnými půdními a vláhovými podmínkami.
Projekt ÚSES by měl dále zahrnovat biotop
stepní lady na svazích rekultivované skládky a
také stavbu polosuchého poldru přírodního
charakteru o maximální kapacitě cca 1.200 m3 na
Čelákovickém potoce jako součást veřejně
prospěšných opatření proti bleskovým povodním
a k zadržení vody v suché krajině. Management
v území LBC by měl být především extenzivní.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBC 9
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:

Návrh opatření:

Třetina
Čelákovice
3,10 ha
Biocentrum
Lokální
Vymezené, nefunkční
2 – orná půda a remíz
1.5/-2RE
2BD3b
/
ZPF
Remíz vzrostlých stromů mezi poli s převahou
jasanů, akátů a jírovců. Na zbytku vymezeného
biocentra je orná půda.
Kombinované lesní a luční
3 ha
3,10 ha
Heterogenní biocentrum. Lesní různověký porost
s přirozenou skladbou dřevin a lučním
společenstvem jako přechodovou zónou mezi
lesním porostem a okolními zemědělskými
pozemky.
Na základě podrobného projektu ÚSES založit
biocentrum s jádrovou zónou současného remízu.
Založení a výchova rozvolněného suchého lesa
s přirozenou dřevinnou skladbou a lučním
společenstvem jako přechodovou zónou s hustým
keřovým ekotonem mezi loukou a lesem.
Kosením nebo pastvou udržovat přechodový
luční pás o šířce cca 15 m.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBK 1
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:

Pod Přerovskou cestou

Sedlčánky
2,20 ha
Biokoridor
Lokální
Vymezený, nefunkční
2 – narovnaná a zpevněná vodoteč s nekvalitními
břehovými porosty
Bioregion/biochora:
1.7/2RU
Geobiocenologická typizace:
2AB2, 2BD3
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významný krajinný prvek – vodní tok
Statut ochrany z jiných zájmů:
ZPF, LPF
Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor obsahuje jeden lesní pozemek ve své
severní části, kterým navazuje na LBC 4. Dále
pokračuje na ornici podél silnice mezi
Čelákovicemi a Sedlčánkami a napojuje se na tok
Jiřinského potoka. Silně zregulovaná vodoteč
v hlubokém zpevněném a zatravněném korytě je
lemována sporadickou keřovou zelení (hloh, bez,
ruderální druhy). Zbytek vymezeného biokoridoru
tvoří orná půda.
Lesní a břehové
Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Min. šířka 15 m; max. délka 2 km
Navrhované parametry:
Šířka 15–30 m, délka 1.230 m
Cílový stav:
Lesní různověké společenstvo s břehovými
porosty podél vodoteče a pěší cestou po pravém
břehu revitalizovaného Jiřinského potoka.
Na základě podrobného projektu ÚSES založit
Návrh opatření:
a vychovat lesní porosty přirozené dřevinné
skladby v celé délce biokoridoru. Revitalizovat
tok Jiřinského potoka zpřírodněním koryta
a výrazně snížit sklon pravého břehu směrem
k realizované pěší cestě. Pravý břeh vodoteče
udržovat nezarostlý se stromy s vysoký
vyvětvením a přístupný z pěší cesty. Založit
a udržovat břehové porosty keřového typu podél
levého břehu vodoteče.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBK 2
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:

Jiřinský potok

Sedlčánky
4,30 ha
Biokoridor
Lokální
Vymezený, nefunkční
2 – narovnaná a opevněná vodoteč s narušenými
břehovými porosty
Bioregion/biochora:
1.7/2RU, 2Db
Geobiocenologická typizace:
2AB2, 2BC4, 2BD3, 2C5
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významný krajinný prvek – vodní tok
Statut ochrany z jiných zájmů:
ZPF
Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor navazuje na LBC 5 podél Jiřinského
potoka až k polní cestě směrem k Cucovně. Dále
pokračuje na ornici až na hranici k.ú. Sedlčánky
a směřuje dále do k.ú. Mochov. Silně zregulovaná
vodoteč v hlubokém zpevněném a zatravněném
korytě je lemována sporadickou keřovou zelení
(hloh, bez, ruderální druhy). Zbytek vymezeného
biokoridoru tvoří orná půda, která je u cesty
k Cucovně silně podmáčená (zazemněný rybník).
Typ cílového společenstva:
Lesní a břehové
Cílové minimální parametry:
Min. šířka 15 m; max. délka 2 km
Navrhované parametry:
11,40 ha šířka 15–28 m; délka 740 m na k.ú.
Sedlčánky
Cílový stav:
Heterogenní biokoridor s břehovými porosty
keřového typu podél revitalizované vodoteče
a lesním společenstvem po okrajích, které funguje
jako izolační zeleň a větrolam.
Návrh opatření:
Na základě podrobného projektu ÚSES
revitalizovat tok Jiřinského potoka – především
snížit sklon břehů, založit a udržovat břehovou
zeleň a založit a vychovat lesní porost přirozené
skladby a s druhy s vysokou korunou pro funkci
větrolamu a pohledové bariéry za účelem zlepšení
negativního dopadu plánované kompostárny na
krajinný ráz a zároveň funguje jako větrolam.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBK 3
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:
Návrh opatření:
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K Cucovně
Sedlčánky
0,80 ha
Biokoridor
Lokální
Vymezený, nefunkční
2 – orná půda, louka
1.7/2RU
2BD3
/
ZPF
Zamokřená orná půda na místě bývalého rybníka
podél cesty k Cucovně a společenstvo trávníků
podél hospodářského rybníka Cucovna až k LBC
3.
Lesní
Min. šířka 15 m; max. délka 2 km
Šířka 15–16 m; délka 471 m
Lesní společenstvo s izolační funkcí a funkcí
větrolamu.
Podrobným projektem ÚSES založit a vychovat
porost přirozené dřevinné skladby a s druhy
s vysokou korunou pro funkci větrolamu
a pohledové bariéry za účelem zlepšení
negativního dopadu plánované kompostárny na
krajinný ráz. Společenstvo trávníků v podrostu.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBK 4
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:

Zálužský potok

Záluží, Čelákovice
1,90 ha
Biokoridor
Lokální
Vymezené, nefunkční
2 – orná půda a narušené břehové porosty, špatná
kvalita vody ve vodoteči
Bioregion/biochora:
1.7/2RU, 1.5/-2RE
Geobiocenologická typizace:
2AB2, 2BD3
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.: Významný krajinný prvek – vodní tok
Statut ochrany z jiných zájmů:
ZPF
Charakteristika ekotopu a bioty: Biokoridor propojující vymezená biocentra LBC
6 a 7. Na většině své délky lemuje polní cestu ve
směru Záluží – Sedlčánky. V jedné části je
lemován stromořadím z dospělých topolů a podél
Zálužského potoka, jinak je vymezen na orné
půdě.
Typ cílového společenstva:
Lesní a břehové
Cílové minimální parametry:
Min. šířka 15 m; max. délka 2 km
Navrhované parametry:
Šířka 15–18 m; délka 1.144 m
Cílový stav:
Heterogenní biokoridor převážně lesního
společenstva lemující polní cestu a vodoteč
s topolovou alejí, břehovými porosty podél
Zálužského potoka a stromořadím ovocných
stromů (višeň) podél polní cesty mezi Zálužským
potokem a LBC 6. Na Zálužském potoce je
částečně součástí polosuchého poldru.
Podrobným projektem ÚSES a v kombinaci
Návrh opatření:
s dalšími VPO, především pak realizací
polosuchého poldru na Zálužském potoce, založit
a vychovat porosty přirozené skladby s
břehovými
porosty
keřového
charakteru.
Topolové stromořadí udržovat a doplnit dalším
stromořadím na druhé straně polní cesty. V části
od zálužského potoka směrem k LBC 6 založit a
vychovat porosty přirozené skladby s vysokým
vyvětvením pro zachování výhledů do krajiny a
podél polní cesty vysadit řadu ovocných stromů
(višeň).
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBK 5
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:
Návrh opatření:
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Ke Střelnici
Čelákovice
1,30 ha
Biokoridor
Lokální
Vymezený, částečně funkční
3 – remíz
1.5/-2RE
2BD3b
/
ZPF
Vymezený biokoridor obsahuje vzrostlý remíz
s jasany a jeřábem v místě blíže k železniční trati
a podél původní vodoteče, která je v současnosti
vyschlá. Směrem na jih ke katastru Nehvizdy
přechází tento remíz do roztroušených keřových
porostů. Šířka remízu až k hranici katastru již
v současnosti naplňuje minimální parametry
lokálního biokoridoru.
Lesní
Min. šířka 15 m; max. délka 2 km
Šířka 15–20 m; délka 410 m (od LBC 6 až po
hranici k.ú. Čelákovice)
Jednoduchý homogenní biokoridor společenstva
suchého lesa bukodubového stupně.
Na základě podrobného projektu ÚSES založit
biokoridor v parametrech současného remízu
společně s realizací cesty pro pěší a ten posilovat
postupným zakládáním a výchovou různověkého
porostu
přirozené
dřevinné
skladby
rozvolněnějšího charakteru s vyšším vyvětvením
a přerušovaným keřovým porostem podél cesty.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBK 6
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:

Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:
Návrh opatření:

Třetina
Čelákovice
1,50 ha
Biokoridor
Lokální
Vymezený, nefunkční
3 – remíz
1.5/-2RE
2BD3b
/
ZPF
Polní cesty směrem od LBC 8 „Střelnice“ k LBC
9 „Třetina“, křížené silnicí ve směru Mstětice –
Čelákovice. Cesty nejsou lemovány výraznou
vegetací (kromě části podél silnice, kde je alej s
převahou ořechu).
Lesní
Min. šířka 15 m; max. délka 2 km
Šířka 15–18 m; délka 846 m
Lesní společenstvo s bohatým keřovým pásem
v podrostu a lemem ovocných stromů.
Na základě projektu ÚSES založit a vychovat
rozvolněný porost přirozené skladby s vysokým
vyvětvením, přerušovaným ale bohatým keřovým
pásem v podrostu (ostružiník) na západním okraji
a stromořadím ovocných stromů podél polní cesty
(třešeň, višeň, švestka s menším zastoupením
ořechu a lísky). V části podél aleje u silnice
Mstětice – Čelákovice založit porost pouze
z dřevin přirozené skladby.
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část C - Odůvodnění ÚP Čelákovic, upravený návrh pro veřejné projednání

LBK 7
Název:
Katastrální území:
Rozloha:
Funkční typ:
Biogeografický význam:
Charakteristika současného stavu:
Stupeň ekologické stability:
Bioregion/biochora:
Geobiocenologická typizace:
Ochrana dle zákona 114/1992 Sb.:
Statut ochrany z jiných zájmů:
Charakteristika ekotopu a bioty:
Typ cílového společenstva:
Cílové minimální parametry:
Navrhované parametry:
Cílový stav:
Návrh opatření:
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Toušeň
Čelákovice
1 ha
Biokoridor
Lokální
Vymezený, nefunkční
3 – remíz
1.5/-2RE
2BD3b
/
ZPF
Polní cesta směrem od LBC 9 do obce Toušeň
lemovaná sporadickým keřovým porostem.
Lesní
Min. šířka 15 m; max. délka 2 km
Šířka 15–17 m; délka 320 m (na k.ú. Čelákovice)
Lesní společenstvo s bohatým keřovým pásem
v podrostu a lemem ovocných stromů.
Na základě projektu ÚSES založit a vychovat
porost přirozené skladby s vysokým vyvětvením,
s přerušovaným, ale bohatým keřovým pásem
v podrostu (ostružiník) na západním okraji
a stromořadím ovocných stromů podél polní cesty
(třešeň, višeň, švestka s menším zastoupením
ořechu a lísky).
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