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společného jednání o návrhu územního plánu

Č E L Á K O V I C
Společné jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z prosince 2015, vystaveném od 16. března 2016 do 29. dubna 2016, se uskutečnilo
dne 30. března 2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Čelákovice, náměstí 5. května 1/11
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I. Stanoviska dotčených orgánů (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 1 až 17
1a

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje,
územní odbor Mladá Boleslav,
Laurinova 1370,
293 05 Mladá Boleslav

MB-1-1/2016/ÚP-7
ze dne 18. 3. 2016,
por. Ivana Konývková,
DiS.
mjr. Ing. Blanka
Valášková

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 12 odst. 2
písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 380/2002
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, návrh ÚP Čelákovic vyvěšený na www.celakovice.cz dne: 16. 3. 2016.
K uvedené dokumentaci vydává v souladu s § 4 odst. 7 stavebního zákona

1 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

Akceptováno.
Dokumentace návrhu ÚP Čelákovic byla na základě nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu
na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
čj. MB-1-1/2016/ÚP-7 ze dne 18. 3. 2016 pořizovatelem doplněna o samostatnou přílohu návrhu
ÚP Čelákovic „Doložku CO“ a znovu předložena
dotčenému orgánu. Souhlasné stanovisko HZS je

poř.
číslo

1b

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje,
územní odbor Mladá Boleslav,
Laurinova 1370,
293 05 Mladá Boleslav

čj. ze dne,
vyřizuje

MB-1-1/2017/ÚP-13
ze dne 26. 1. 2017,
por. Ivana Konývková,
DiS.

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

NESOUHLASNÉ STANOVISKO.
Rozpor mezi návrhem zadání ÚP, kde se uvádí v kapitole 5. odst. 5. 5. 2. „Z hlediska
zájmů požární a civilní ochrany bude ÚP obsahovat: d) požadavky civilní ochrany
v souladu s § 19 odst. 1 písm. k) stavebního zákona, vyhláškou č. 380/2002 Sb. a stanoviskem dotčeného orgánu“, předloženého 3. 3. 2015
a
návrhem ÚP, kde se uvádí v části C – Odůvodnění ÚP Čelákovic kapitola 2.2.
odst. 2.2.2 písm. k) „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“, předloženého dne 16. 3. 2016.

uvedeno pod poř. č. 1b tohoto vyhodnocení.
Dodatečně doplněná samostatná příloha „Doložka
CO“, zpracovaná v lednu 2017 projektantkou ÚP
Čelákovic, Ing. arch. Jitkou Fikarovou, bude doplněna do textové části odůvodnění návrhu ÚP
Čelákovic před veřejným projednáním – viz Pokyny (bod SJ-I*1).

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26
odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) a v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil návrh ÚP Čelákovic – samostatná příloha ÚP Čelákovic (doplnění požadavků CO a PO) předložený dne:
24. 1. 2017. Na základě posouzení dané dokumentace vydává v souladu s ustanovením
§ 31 odst. 4 zákona o PO
souhlasné koordinované stanovisko.
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že nelze vydané stanovisko změnit, je opětovně posouzena předložená dokumentace a je vydáno nové stanovisko.
Posouzená dokumentace splňuje požadavky § 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a požadavky v oblasti PO.
Bylo by vhodné v předložené dokumentaci, před doplněním do textové části odůvodnění ÚP Čelákovice, opravit drobné chyby:
1. Metodika – poslední věta – nejedná se o změnu č. 3.
2. Návrh řešení –
2.1. první odstavec – poslední věta – v krizovém řízení neexistuje „stav nouze“, ale
nouzový stav.
2.2. poslední věta – MěÚ Brandýs n. L.-St. 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. 112
2.3. Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování – o evakuaci je oprávněn rozhodnout:
– velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací),
– zaměstnavatel v rámci své působnosti,
– starosta obce (v rámci území obce),
– starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního obvodu, je-li nutné
evakuovat obyvatelstvo z více obcí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací,
– hejtman kraje (je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více správních obvodů obcí

Akceptováno.
Dokumentace „Doložka CO“ doplněná k návrhu
ÚP Čelákovic v lednu 2017 bude před doplnění do
textové části odůvodnění návrhu ÚP Čelákovic
opravena podle požadavku dotčeného orgánu,
Hasičského záchranného sbor Středočeského kraje
– viz Pokyny (bod SJ-I*2).
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s rozšířenou působností), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací.
Požární ochrana –
3.1. Systém varování obyvatelstva – obyvatelstvo je sirénou varováno.
3.2. Požární bezpečnost – s přihlédnutí k řešení požadavků PO je vhodnější odkaz,
v předposlední větě, na vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

2

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje,
oddělení hygieny obecné a komunální,
Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.

3

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Středočeský kraj,
Černoleská 1929,
256 38 Benešov u Prahy

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.

4

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor dopravy,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

037144/2016/KUSK
ze dne 25. 4. 2016,
Ing. Jan Šefl
(Helena Lacková)

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní
úřad uplatňující stanovisko k ÚPD z hlediska řešení silnic II. a III. třídy podle
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, nemá k návrhu ÚP Čelákovic připomínky.

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

037144/2016/KUSK
ze dne 25. 4. 2016,
Ing. Jan Šefl

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí vydává následující:
Stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Ing. L. Šíma)
Orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. x) zákona, k návrhu ÚP
Vzato na vědomí.
Čelákovic nemá připomínky. Návrh počítá s respektováním příslušných skladebných částí regionálního a nadregionálního ÚSES vymezených v ZÚR Středočeského
kraje (jedná se o „NRBK Stříbrný roh – Polabský luh“, „RBC Niva Labe u Čelákovic
a Přerova“ a „NRBK Vidrholec – K68“). Dále nedochází ke kolizi se zvláště chráněnými územími v kategoriích přírodní rezervace a přírodní památka ani s jejich ochrannými pásmy. Charakter koncepce s vymezením nových rozvojových ploch na převážně zemědělsky využívaných a urbanizovaných pozemcích situovaných většinou
v návaznosti na zastavěné území a (v případě ploch přestavby) v zastavěném území
bez dotčení přírodních/přírodě blízkých ekosystémů a specifických stanovištních
podmínek a zdrojů také nepředpokládá škodlivé zasahování do přirozeného vývoje
nebo do biotopu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
Jako orgán ochrany přírody dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona, sděluje, Vzato na vědomí.
že v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona byl stanoviskem vydaným pod
čj. 050245/2015/KUSK ze dne 1. 4. 2015 k návrhu zadání ÚP Čelákovic vyloučen
významný vliv předložené koncepce samostatně i ve spojení s jinými koncepcemi

5a

3 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

——————

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit nebo ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními – toto stanovisko zůstává i nadále v platnosti.
Dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon) (Bc. J. Bačovský)
Orgán ochrany ZPF příslušný dle §17a zákona na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona souhlasí s nezemědělským využitím následujících ploch uvedených v dokumentaci ÚP Čelákovic z prosince 2015 v tabulce „Předpokládaný zábor ZPF: Z1, Z2,
Z10, Z8, Z3, Z4 – plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ, Z21, Z20, Z22, Z9, Z25, Z5,
Z24, Z19 – plocha pro dopravní infrastrukturu, Z6, Z27, Z15 – plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ, Z14 – plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ, Z18, Z23, Z26, ZK9, ZK13 –
plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ, ZK10 – plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ, ZK3 –
plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ, ZK5, ZK6 – plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ,
ZK8 – plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ, ZR1 – plocha dříve vymezena v ÚPnSÚ,
ZK14 – plocha vymezená jako LBK, ZK12 – plocha vymezená jako LBK, ZK15 –
plocha vymezená jako LBC, ZK11 – plocha vymezená jako LBC, ZK2 – plocha vymezená jako LBC, ZK4 – plocha vymezená jako LBC.
Orgán ochrany ZPF na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona nesouhlasí s nezemědělským využitím následujících ploch uvedených v dokumentaci ÚP Čelákovic
z prosince 2015 v tabulce „Předpokládaný zábor ZPF“: Z7, Z11, Z16, Z12, Z13,
ZK1, ZK7. Všechny lokality se nachází na nejkvalitnějších půdách zařazených dle
bonity do I. nebo II. třídy ochrany, které lze v souladu s § 4 odst. 3 zákona odejmout
ze ZPF pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným
zájmem ochrany ZPF.
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Vzato na vědomí.

Akceptováno dle změny koordinovaného stanoviska, jak je uvedeno pod poř. č. 5c tohoto vyhodnocení.
Pořizovatel požádal dne 31. 1. 2017 orgán ochrany
ZPF, Krajský úřad Středočeského kraje, dopisem
čj. 2017/014/Vi ze dne 31. 1. 2017 o změnu předmětného koordinovaného stanoviska, podle této
žádosti bude návrh ÚP Čelákovic upraven takto:
1. Z lokality Z7, kterou tvoří dle návrhu ÚP zastavitelné plochy Z7a, Z7b a Z7c s využitím BInávrh „plochy bydlení v rodinných domech“
bude zastavitelná plocha Z7c vypuštěna a nahrazena stabilizovanou plochou OS-stav „plochy občanského vybavení – sport a sportovní
zařízení“ v souladu s tím, jak je předmětná plocha definována platným ÚPnSÚ Čelákovice, a
to jako polyfunkční plocha SP-stav „sportu a
rekreace – sloužící sportu“ – viz Pokyny (bod
SJ-I*3).
2. Zastavitelné plochy Z7a a Z7b budou v návrhu
ÚP ponechány, protože jejich vymezením nedochází ke zvětšení zastavitelné plochy oproti tomu, jak jsou tyto plochy vymezeny v platném
ÚPnSÚ.

poř.
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čj. ze dne,
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3. Zastavitelná plocha Z11 bude v návrhu ÚP ponechána, protože jejím vymezením nedochází ke
zvětšení zastavitelné plochy oproti tomu, jak je
tato plocha vymezena v platném ÚPnSÚ Čelákovice.
4. Zastavitelná plocha Z12 s využitím BH-návrh II.
etapa „plochy bydlení v bytových domech“ bude
z návrhu ÚP vypuštěna a nahrazena stabilizovanou plochou NZO-stav „plochy smíšené nezastavěného území“. Tím bude využití dotčeného
pozemek parc. č. 3518, k. ú. Čelákovice, uvedeno v návrhu ÚP Čelákovic do souladu s jeho
druhem „orná půda“ – viz Pokyny (bod SJ-I*4).
5. Zastavitelná plocha Z13 s využitím BI-návrh II.
etapa „plochy bydlení v rodinných domech“
bude z návrhu ÚP vypuštěna a nahrazena stabilizovanou plochou NZO-stav „plochy smíšené
nezastavěného území“. Tím bude využití dotčených pozemků parc. č. 3663/52, 3663/54 a
3663/55, k. ú. Čelákovice, uvedeno v návrhu ÚP
Čelákovic do souladu s jejich druhem „orná
půda“ – viz Pokyny (bod SJ-I*5).
6. Zastavitelná plocha Z16 bude v návrhu ÚP ponechána, protože jejím vymezením nedochází ke
zvětšení zastavitelné plochy oproti tomu, jak je
tato plocha vymezena v platném ÚPnSÚ Čelákovice.
7. Lokality ZK1 a ZK7 budou v návrhu ÚP ponechány. Podle výkresu B.2A „Výkres urbanistické
koncepce“ návrhu ÚP se jedná o nezastavěné
území s využitím ZK-návrh „plochy přírodní –
krajinná zeleň“ za účelem vytvoření ÚSES. V souladu se zásadami ochrany ZPF stanovenými zákonem č. 334/1992 Sb., vyhláškou č. 13/1994
Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany
půdního fondu, ve znění vyhlášky č. 153/2016
Sb., a přílohy č. 3 této vyhlášky, metodického
pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze
dne 1. 10. 1996, čj. OOLP/1067/96, k odnímání
půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb., a
společného metodického doporučení Odboru
územního plánování MMR a Odboru hornino-
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vého a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení
na ZPF v územním plánu“ (zveřejněno 26. 8.
2013), se zábory ZPF pro ÚSES nevyhodnocují.
Zpracovateli návrhu ÚP bude dán pořizovatelem pokyn, aby v textové části odůvodnění, v
části týkající se ochrany ZPF, uvedl odkaz na
příslušnou kapitolu textové části návrhu ÚP,
kde je tento záměr ÚSES popsán a zdůvodněn –
viz Pokyny (bod SJ-I*6).
8. Upravené „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa“
podle předchozích bodů 1, 3, 4 a 6 bude součástí textové části odůvodnění návrhu ÚP předloženém při veřejném projednání – viz Pokyny
(bod SJ-I*7).

Stanovisko dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) (Ing. D. Zemanová)
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný podle ust. § 10i a § 22 písm. e)
zákona vydá stanovisko k posouzení vlivů provádění ÚP Čelákovic na životní
prostředí samostatně v souladu s ustanovením § 10g zákona ve lhůtě 30 dnů od
obdržení podkladů v souladu s ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona.
Orgán posuzování vlivů na životní prostředí jako dotčený orgán dle ust. § 22 písm. e)
zákona (dále jen příslušný úřad) má k předloženým podkladům ke společnému
jednání o návrhu ÚP Čelákovic připomínky:
– příslušný úřad požaduje řádně zapracovat závěry vyhodnocení do ÚPD v souladu
s ustanovením § 53 odst. 5 stavebního zákona, tj. v odůvodnění ÚP uvést informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací,
jak jsou zohledněny výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), popř.
zdůvodnit, proč některé výsledky nebo jejich část nejsou respektovány,
– přehodnotit potřebu vymezení zastavitelných ploch pro bydlení Z7, Z12 a Z13,
plochy pro větší komerční zařízení Z11, plochy pro sport a rekreaci Z16 a plochy
zeleně a ploch krajinné zeleně ZK1, ZK7 z důvodu, že uvedené lokality se nacházejí na nejkvalitnějších zemědělských půdách I. a II. třídy ochrany. Plocha Z16 je
navíc umístěna uvnitř vymezené aktivní záplavové zóny řeky Labe.
Dále upozorňujeme, že po novele cit. zákona platné od 1. 4. 2016, jsou předmětem
posouzení též záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha, tj. i větší plochy určené pro
bydlení – obytné soubory.
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Vzato na vědomí.
Stanovisko k posouzení vlivů provádění ÚP Čelákovic na životní prostředí a závěry pořizovatele
jsou uvedeny pod poř. č. 5b tohoto vyhodnocení.

– Vzato na vědomí.
Závěry vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic
na životní prostředí budou zohledněny a v textové části odůvodnění uvedeny.
– Vzato na vědomí.
Orgán ochrany ZPF své stanovisko změnil, jak
je uvedeno pod poř. č. 5c tohoto vyhodnocení,
na základě odůvodněné žádosti pořizovatele.
Vzato na vědomí.

poř.
číslo

5b

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, na základě jemu svěřených kompetencí podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí: zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu ÚP Čelákovic připomínky. Návrhem ÚP Čelákovic nejsou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony.

——————

074717/2016/KUSK
STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVÁDĚNÍ ÚP NA ŽIVOTNÍ
ze dne 14. 6. 2016,
PROSTŘEDÍ
Ing. Daniela Zemanová podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Na základě předloženého vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a vyjádření
k němu uplatněných
vydává
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle ust. § 20 písm. b) a § 22 písm. e) zákona, v souladu s § 10g zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vydává
souhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provádění ÚP Čelákovic na životní prostředí.
V rámci navazujícího stupně řešení ÚP a navazujících samostatných správních řízení
bude kromě níže uvedených podmínek a doporučení v plném rozsahu zajištěn systém
limitů a regulativů, vyplývajících z obecně závazných zvláštních právních předpisů.
Pro fázi vydání a uplatňování ÚP Čelákovic se navrhují následující podmínky:
– Konkrétní záměry připravované v navrhovaných lokalitách řešeného území, uvede- – Akceptováno.
V textové části návrhu ÚP bude stanovena podné v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou pomínka posouzení konkrétních záměrů připravosouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí (projektová EIA). (Dle platné novely
vaných v řešeném území a uvedených v příloze
citovaného zákona se jedná i o rozsáhlé plochy obytné zástavby).
č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., z hlediska jejich vlivů na životní prostředí (projektová EIA) – viz
Pokyny (bod SJ-I*8).
– Koridor D135 – obchvat Záluží vybudovat dříve než mimoúrovňovou křižovatku
– Akceptováno.
pro napojení na dálnici D11 u obce Nehvizdy. V opačném případě lze předpokládat
Kapitola 14 „Stanovení pořadí změn v území
nadměrné dopravní zatížení zastavěného území obce.
(etapizace)“ textové části návrhu ÚP bude doplněna o podmínku realizace obchvatu Záluží před
realizací napojení na dálnici D11 – viz Pokyny
(bod SJ-I*9).
– Doporučujeme vyřadit z návrhu ÚP vymezení zastavitelných ploch pro bydlení Z7, – Akceptováno v souladu se změnou koordinovaZ12, 713, větší komerční zařízení a parking Z11, sport a rekreace u Labe Z16
ného stanoviska orgánu ochrany ZPF, jak je
a plochy pro krajinnou zeleň ZK1, ZK7 navrhované na ZPF I. a II. třídy ochrany.
uvedeno pod poř. č. 5c tohoto vyhodnocení.
Výsledkem je ponechání zastavitelných ploch
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poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

– Z14, Z15 – výstavbu na vymezených zastavitelných plochách v obci Záluží podmínit vybudováním kanalizace.

– P20 – při zpracování územní studie klást důraz na přírodní charakter vymezené
plochy zeleně ZV1 a suchého poldru VR4 (ověřit hydrogeologickým posudkem
budoucí funkčnost navrhovaného suchého poldru), 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 vyžadující odkanalizování musí být
podmíněna prokázáním dostatečné kapacity ČOV, pro plánovaný rozvoj je nutné
navýšit kapacitu ČOV na 14 000 EO.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Z7a, Z7b, Z11 a Z16 a ploch ZK1 a ZK7 v návrhu ÚP a vypuštění zastavitelných ploch Z7c, Z12
a Z13 – viz Pokyny (body SJ-I*3 až SJ-I*7).
– Akceptováno.
Podmínka bude doplněna do podmínek stanovených pro využití plochy smíšené obytné venkovského charakteru (SV) zastavitelných ploch Z14
a Z15 kapitoly 6 textové části návrhu ÚP – viz
Pokyny (bod SJ-I*10)
– Akceptováno.
Podmínky pro pořízení ÚS 3 plochy přestavby
P20 v lokalitě VI – „Nábřeží“ článku 133 písm. c)
kapitoly 11 textové části návrhu ÚP budou doplněny – viz Pokyny (SJ-I*11).
– Akceptováno.
Podmínka bude doplněna do podmínek stanovených pro využití plochy občanského vybavení –
sport a sportovní zařízení (OS) zastavitelných
ploch Z4 a Z16 kapitoly 6 textové části návrhu
ÚP – viz Pokyny (bod SJ-I*12)
– Akceptováno.
Podmínka bude doplněna do subkapitoly 4.3
„Odkanalizování, čištění odpadních vod“ kapitoly 4 „Koncepce veřejné infrastruktury“ textové
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-I*13).
– Akceptováno.
Kritérium pro vstup do zastavitelných ploch
II. etapy bude doplněno do kapitoly 14 „Stanovení pořadí změn v území (etapizace)“ textové
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-I*14).

– Pro zmírnění negativních vlivů na životní prostředí je zásadní důsledné dodržování
navržené etapizace výstavby. Plochy Z26, Z23, Z12 a Z13 využít jako zastavitelné
až po vyčerpání ploch I. etapy. Pro rozhodování o zahájení výstavby ve II. etapě
stanovit jako jednoznačné kritérium – například vydání stavebního povolení na minimálně 75 % plochy obdobného funkčního využití vymezené jako zastavitelné
v I. etapě.
– Na hranici sousedících ploch s rozdílným funkčním využitím počítat s plochou pro – Akceptováno.
realizaci dostatečně širokého pásu izolační zeleně.
Podmínka bude stanovena pro řešení urbanistické koncepce a systému sídelní zeleně návhru ÚP
– viz Pokyny (bod SJ-I*15).
Zároveň Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10g odst. 4 zákona, podle kterého Vzato na vědomí.
je schvalující orgán povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoUpozornění krajského úřadu jako orgánu posuzoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje vání vlivů na životní prostředí bude při pořizování
a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty jen z části, je schvalující orgán
ÚP Čelákovic respektováno.
povinen svůj postup odůvodnit. Schválenou koncepci je povinen zveřejnit. Dále je
schvalující orgán povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s § 10h zákona.
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poř.
číslo

5c

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)
Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor životního prostředí
a zemědělství,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

čj. ze dne,
vyřizuje
016584/2017/KUSK
ze dne 21. 2. 2017,
Ing. Jan Šefl

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako
věcně a místně příslušný správní orgán, uplatňuje u pořizovatele podle ustanovení
§ 50 odst. 2, v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona tuto
ZMĚNU STANOVISKA
k návrhu územního plánu Čelákovic
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů
vydaného v koordinovaném stanovisku čj. 037144/2016/KUSK ze dne 25. 4. 2016
Dne 31. 1. 2017 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel od Městského úřadu Čelákovice, žádost o změnu stanoviska
uplatněného k návrhu ÚP Čelákovic z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Zdejší odbor jako orgán ochrany ZPF příslušný podle ust. § 17a písm. a) zákona ve
svém stanovisku čj. 037144/2016/KUSK, na základě § 5 odst. 2a zákona nesouhlasil
s nezemědělským využitím lokalit Z7, Z11, Z12, Z13, Z16, ZK1 a ZK7.
V žádosti o změnu koordinovaného stanoviska pořizovatel přiložil upřesnění předmětných lokalit:
Z7, Z7c bude vypuštěna a nahrazena jako OS-stav, Z7a a Z7b jsou vymezeny ve
stejné výměře jako v platné ÚPD,
Z11, Z16 přebírány ve stejné výměře, jako v platné ÚPD,
Z12, Z13 budou z návrhu ÚP vypuštěny,
ZK1, ZK7 v souladu s generelem ÚSES i platnou ÚPD.
Na základě předložené žádosti a navrhovaného řešení Krajský úřad Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydává následující stanovisko dle
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon) (Ing. J. Bačovský)
Orgán ochrany ZPF příslušný dle § 17a zákona na základě ustanovení § 5 odst. 2
zákona souhlasí s nezemědělským využitím následujících ploch uvedených v dokumentaci „Žádost o změnu koordinovaného stanoviska“ z ledna 2017:
Plochy převzaté z platné ÚPD: Z7, Z11, Z16
ZK1, ZK7: plochy určené pro ÚSES
Ostatní stanoviska vydaná koordinovaně pod čj. 037144/2016/KUSK ze dne
25. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Závěry pořizovatele, vyplývající ze změny koordinovaného stanoviska k návrhu ÚP Čelákovic jsou
zapracovány do závěrů pořizovatele uvedených
u stanoviska orgánu ochrany ZPF pod poř. č. 5a
tohoto vyhodnocení.

6

Městský úřad Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav,
odbor dopravy,
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.

7

Městský úřad Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav,
odbor územního rozvoje
a památkové péče,
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.
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poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

8

Městský úřad Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav,
odbor životního prostředí,
Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3

9

Ministerstvo dopravy,
odbor infrastruktury
a územního plánu,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.
264/2016-910-UPR/2
ze dne 29. 4. 2016,
Ing. Jarmila Šrámková

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst. 2
písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasílá následující vyjádření k návrhu ÚP
Čelákovic podle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.
Drážní doprava
Řešeným územím jsou vedeny dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 231 Praha –
Lysá nad Labem – Kolín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
zařazena do kategorie dráhy celostátní a jednokolejné neelektrizované železniční tratě
č. 074 Čelákovice – Neratovice a trať Čelákovice – Mochov, které jsou ve smyslu § 3
zákona c 266/1994 Sb., o dráhách, zařazeny do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.
Z hlediska výhledových záměrů je připravována stavba Optimalizace trati Lysá
nad Labem – Praha-Vysočany, pro kterou je v rámci ZÚR Středočeského kraje
vymezen koridor VPS.

Vzato na vědomí.
Železniční tratě č. 231 Praha – Lysá nad Labem –
Kolín, č. 074 Čelákovice – Neratovice a č. 233 Čelákovice – Mochov a jejich ochranná pásma jsou
v návrhu ÚP respektována jako limit využití území.

Vzato na vědomí.
Návrh ÚP zpřesňuje v textové i grafické části vymezení plochy pro veřejně prospěšnou stavbu WD1
„Koridor konvenční železniční dopravy C-E61 –
optimalizace trati č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad
Labem“ nadřazené stavby dopravní infrastruktury,
vymezené v ZÚR Středočeského kraje jako veřejně
prospěšná stavba D207.
Plochy vymezené pro přeložku trati v úseku Čelákovice – Mstětice neodpovídají
Akceptováno.
Vymezení plochy pro přeložku trati v úseku Čelákozcela aktuální dokumentaci pro územní rozhodnutí a požadujeme je upravit
podle záborové situace z DÚR pro stavbu „Optimalizace traťového úseku Čelákovice vice – Mstětice bude upraveno podle aktuální doku(mimo) – Mstětice (včetně)“, kterou zasíláme na přiloženém CD.
mentace pro územní rozhodnutí, která bude vyžádána pořizovatelem od investora stavby, Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, jehož připomínky jsou uvedeny pod poř. č. 59 tohoto vyhodnoVodní doprava
cení – viz Pokyny (bod SJ-I*16).
V řešeném území se nachází řeka Labe, která je využívanou vodní cestou a požaVzato na vědomí.
dujeme ji respektovat.
Labská vodní cesta je návrhem ÚP respektována.
Z hlediska silniční a letecké dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny
Vzato na vědomí.
námi sledované zájmy.
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poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje
86527/2015-8201OÚZ-PHA
ze dne 31. 3. 2016,
Jaroslav Janoušek

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková Praha, sděluje, že obdržela
žádost o projednání návrhu ÚP Čelákovic.
Návrh ÚP Čelákovic byl posouzen Ministerstvem obrany na základě ustanovení § 6
odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
v platných zněních a resortních předpisů.
Ministerstvo obrany – Česká republika,
souhlasí
s předloženým „Návrhem ÚP Čelákovic“.
Katastrální území Čelákovice se nachází v zájmovém území AČR dle stavebního
zákona, § 175 (jev 102). Rozsah a průběh těchto zájmových území byl předán v rámci aktualizace dat pro ÚAP. Je nutno dodržet ustanovení § 175 stavebního zákona.

Vzato na vědomí.
Ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru neveřejného mezinárodního vojenského letiště Praha-Kbely AČR – jev 102, je uvedeno v odůvodnění návrhu ÚP Čelákovic a je respektováno.
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Ministerstvo obrany,
sekce ekonomická a majetková,
odbor ochrany územních zájmů
a řízení programů nemovité
infrastruktury Praha,
oddělení ochrany územních zájmů,
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

11

Ministerstvo průmyslu a obchodu, MPO 14853/2016
odbor hornictví,
ze dne 3. 3. 2016,
využívání nerostných surovin,
Košatka
Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných
surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona k návrhu ÚP Čelákovic žádné připomínky, protože
v k. ú. Čelákovice, Záluží u Čelákovic, a Sedlčánky se nenacházejí výhradní ložiska
nerostných surovin.

Ministerstvo zdravotnictví,
Český inspektorát lázní a zřídel,
Palackého náměstí 375/4,
128 01 Praha 2

Ministerstvo zdravotnictví, OZD/2 – Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „inspektorát“), jako dotčený orgán podle § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lázeňský zákon“), k návrhu ÚP Čelákovic sděluje:
V koordinačním výkresu jsou zakreslena revidovaná ochranná pásma I. a II. stupně
přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň
stanovená vyhláškou č. 13/2012 Sb. ze dne 2. ledna 2012, která se nacházejí v severozápadní části řešeného území. Inspektorát upozorňuje, že tato ochranná pásma
nahrazují původní ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerálních vod
a peloidů Lázní Toušeň stanovená výměrem Ministerstva zdravotnictví čj. LZ/32884-6.4.60 ze dne 21. dubna 1960, která jsou však stále zakreslena v koordinačním
výkresu jako „OP II. stupně lázeňského vodního zdroje Lázně Toušeň“. Přírodní léčivý zdroj minerální vody v Lázních Toušeň, který byl tradičním zdrojem využívaným
v minulosti pro léčebné účely, není osvědčen jako přírodní léčivý zdroj ve smyslu § 5
lázeňského zákona a v současné době již není využíván. Inspektorát proto požaduje původní neplatná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů z návrhu ÚP
Čelákovic vypustit.
Do návrhu projednávaného ÚP byly zapracovány požadavky inspektorátu z vyjádření
čj. MZDR 10256/2015-2/OZD-ČIL ze dne 31. března 2015 k návrhu zadání ÚP.
Z navrženého funkčního využití ploch nevyplývá přímá možnost negativního ovlivnění
vlastností přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště ve smyslu § 22 odst. 5 a §
23 odst. 3 lázeňského zákona a ustanovení vyhlášky č. 13/2012 Sb., kterou byla návaznosti na místní geologické podmínky vymezena konkrétní ochranná opatření.
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MZDR 16561/20162/OZD-ČIL-L
ze dne 27. 2. 2016,
Mgr. Zdeněk Třískala
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——————

Akceptováno.
V odůvodnění návrhu ÚP Čelákovic bude informace
o původním neplatném ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů minerálních vod a peloidů Lázní
Toušeň vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ-I*17).

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Na základě výše uvedených skutečností tedy inspektorát neuplatňuje z hlediska
ochrany přírodních léčivých zdrojů k projednávanému návrhu ÚP Čelákovic další
požadavky.
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Ministerstvo životního prostředí,
odbor výkonu státní správy I,
ochrana nerostného bohatství,
Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

643/500/16,
16488/ENV/16
ze dne 27. 4. 2016,
Mgr. Daniela Bauerová

Jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany nerostného bohatství, ve
smyslu § 15 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, v platném znění, a § 13 zákona
č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, v platném znění, sdělujeme:
Vzhledem k tomu, že do zájmového území nezasahují výhradní ložiska nerostných
surovin, chráněná ložisková území ani dobývací prostory a na území nejsou evidovány sesuvy ani poddolovaná území, nemáme k návrhu ÚP Čelákovic žádné připomínky.

——————

14

Obvodní báňský úřad
pro území Hlavního města Prahy
a kraje Středočeského,
Kozí 748/4, PO BOX 31,
110 01 Praha 1

15

Státní energetická inspekce,
Územní inspektorát
pro hlavní město Prahu
a Středočeský kraj,
Legerova 1825/49, 120 00 Praha 2

16

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj,
pobočka Nymburk,
Soudní 17/3, 288 02 Nymburk

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 5. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.

17

Státní úřad pro jadernou
bezpečnost,
Senovážné náměstí 1589/9,
110 15 Praha 1

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 5. 3. 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Stanovisko nebylo ve stanovené lhůtě do 29. 4 2016, ani po ní, uplatněno.
SEI 0489/16/10.101/Pš
ze dne 6. 4. 2016,
Ing. Pšenička

K návrhu ÚP Čelákovic vydává Státní energetická inspekce jako dotčený orgán
Vzato na vědomí.
příslušný podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění Změna není v rozporu s Územní energetickou koncepcí Středočeského kraje.
pozdějších předpisů následující stanovisko:
Za předpokladu plnění cílů a zásad nakládání s energií v souladu s Územní energetickou koncepcí Středočeského kraje ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. a nařízení
vlády č. 195/2001 Sb., dle § 4 odst. 1 a 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, nemáme z energetického hlediska k výše
uvedenému návrhu ÚP Čelákovic další připomínky.

II. Stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu (§ 50 odst. 7 a 8 stavebního zákona) – 18
18a

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor regionálního rozvoje,
oddělení územního řízení,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

086141/2016/KUSK
ze dne 13. 6. 2016,
Mgr. Pavla Nováková

Stanovisko k návrhu ÚP Čelákovic
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní
orgán územního plánování pro obce (dále jen „krajský úřad“) podle ust. § 178 správního řádu, příslušný podle ust. § 5 odst. 2 stavebního obdržel žádost o posouzení návrhu ÚP Čelákovic (dále jen „návrh územního plánu“), podle ust. § 50 odst. 7 staveb-
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Akceptováno.
Pořizovatel zajistil změnu stanoviska Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, orgán ochrany ZPF – viz poř. č. 5c
tohoto vyhodnocení, ve kterém souhlasí s nezemě-

poř.
číslo

18b

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

Krajský úřad Středočeského kraje,
odbor územního plánování
a stavebního řádu,
oddělení územního plánování,
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

čj. ze dne,
vyřizuje

059555/2017/KUSK
ze dne 9. 5. 2017,
Mgr. Pavla Nováková

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

ního zákona, kterou dne 20. 5. 2016 podal Městský úřad Čelákovice (dále jen „pořizovatel“). Předloženou ÚPD zpracovala Ing. arch. Jitka Fikarová, autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory architektů 00810, která je oprávněnou osobou
dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona.
Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh ÚP
z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní
vztahy a z hlediska souladu s nadřazenou ÚPD, tj. „Politikou územního rozvoje ČR
ve znění aktualizace č. 1“ (dále jen „PÚR“) a ÚPD vydanou krajem, tj. „ZÚR Středočeského kraje“ a zjistil následující závady:
Návrh ÚP není v souladu s PÚR (čl. 19 a 20), která deklaruje ochranu krajiny
a nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy). Konkrétně se jedná
o plochy vymezené na zemědělských půdách I. a II. tř. ochrany, tj.:
– plochy zastavitelné určené pro bydlení – Z7, Z12 a Z13
– plochy pro komerční zařízení – Z11
– plocha pro rodinnou rekreaci – Z16
– plochy zeleně a plochy krajinné zeleně – ZK1 a ZK7.
Dotčený orgán na úseku ochrany ZPF, tj. Krajský úřad Středočeského kraje – odbor ŽP (dále jen „KUSK-ŽP“), neudělil souhlas s nezemědělským využitím uvedených ploch, což vyjádřil ve svém stanovisku čj. 0037144/2016/KUSK ze dne 25. 4.
2016. Aby bylo možné navrhované funkční využití ploch Z7, Z12, Z13, Z11, Z16,
ZK1 a ZK7 v návrhu ÚP Čelákovic ponechat, je nutné doložit souhlasné stanovisko uvedeného dotčeného orgánu.
Krajský úřad dále uvádí, že návrh ÚP je v rozporu s PÚR čl. 25 a 26, neboť vymezuje plochu Z16 navrženou v aktivní záplavové zóně řeky Labe, která je určena
k rodinné rekreaci pro výstavbu objektů individuální rekreace – chaty. Jedním z požadavků čl. 25 PÚR je vytváření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, …)
s cílem minimalizovat rozsah případných škod, současně čl. 26 PÚR umožňuje vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích pouze pro výstavbu veřejné
infrastruktury a to jen výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech.
Krajský úřad v předloženém materiálu shledal výše uvedené nedostatky, proto
lze podle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit řízení o územním plánu až na
základě potvrzení o odstranění nedostatků.

dělským využitím ploch převzatých z platné ÚPD:
Z7 (a+b), Z11 a Z16; a ploch určených pro ÚSES:
ZK1 a ZK7. Zastavitelné plochy Z7 (c), Z12 a Z13
budou z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěny – viz
Pokyny (body SJ-I*3, SJ-I*4 a SJ-I*5).
Návrh ÚP vymezuje zastavitelnou plochu Z16
s využitím OS, tj. jako plochu občanského vybavení – sport a sportovní zařízení, nikoliv jako plochu
rekreace – rodinná rekreace (RI). Zastavitelná
plocha Z16 je zbytkem po redukci zastavitelného
území polyfunkční plochy SO (sport a rekreace –
sloužící oddechu), vymezené takto v záplavovém
území Q100 řeky Labe platným ÚPnSÚ Čelákovice,
právě z důvodu jejího vymezení v záplavovém
území a jeho aktivní zóně. V záplavovém území
řeky Labe a její aktivní zóně je vedle zastavitelné
plochy Z16 vymezena i zastavitelná plocha Z4 se
stejným využitím pro občanské vybavení – sport
a sportovní zařízení (OS), ale taky stabilizované
plochy OS, a proto budou podmínky využití plochy
OS, stanovené textovou částí návrhu ÚP doplněny
tak, aby bylo zabráněno realizovat v těchto plochách záměry, které by mohly být v konfliktu
s vodním zákonem č. 254/2001 Sb., doplnění podmínek využití by mělo být zváženo i u ploch BI, RI,
SV, SC a VL, které jsou také dotčeny záplavovým
územím řeky Labe – viz Pokyny (bod SJ-I*12).

Potvrzení o odstranění nedostatků návrhu ÚP Čelákovic
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
nadřízený správní orgán územního plánování pro obce (dále jen „krajský úřad“)
podle § 178 správního řádu, příslušný podle § 5 odst. 2 stavebního zákona obdržel
žádost o posouzení návrhu ÚP Čelákovic (dále jen „návrh ÚP“), podle § 50 odst. 7
stavebního zákona, kterou dne 12. 4. 2017 opětovně podal Městský úřad Čelákovice
(dále jen „pořizovatel“). Předloženou ÚPD zpracovala Ing. arch. Jitka Fikarová, autorizovaný architekt, číslo autorizace u České komory architektů 00810, která je
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poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
oprávněnou osobou dle ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona.
Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh ÚP
a konstatuje, že nedostatky uvedené ve stanovisku sp. zn. SZ 074716/2016/KUSK
REG/No čj. 086141/2016/KUSK ze dne 13. 6. 2016 spočívající v rozporu s „Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1“ (dále jen „PUR“) byly odstraněny. Konkrétně se jedná o odstranění rozporu návrhu ÚP
– s čl. 19 a 20 PUR u ploch určených pro bydlení – Z7, Z12 a Z13, plochy pro komerční zařízení – Z11, plochy pro rodinnou rekreaci – Z16 a plochy zeleně a plochy krajinné zeleně – ZK1 a ZK7, vymezené na zemědělských půdách I. a II. tř.
ochrany bez souhlasu dotčeného orgánu na úseku ochrany ZPF;
– s čl. 25 a 26 PUR u plochy Z16 navržené v aktivní záplavové zóně řeky Labe, určené k rodinné rekreaci pro výstavbu objektů individuální rekreace – chat.
Krajský úřad k tomuto uvádí, že pořizovatel doložil souhlasné stanovisko dotčeného
orgánu na úseku ochrany ZPF, tj. Krajského úřadu Středočeského kraje – odboru ŽP
(dále jen „KUSK-ŽP“), s nezemědělským využitím ploch Z7, Z11, Z16, ZK1 a ZK7
(čj. 016584/2016/KUSK ze dne 21. 2. 2017). Současně pořizovatel uvádí, že plochy
určené pro bydlení – Z12 a Z13 budou z návrhu ÚP vypuštěny, plocha Z16 nebude
sloužit k umisťování staveb, přičemž doplněním nepřípustných podmínek pro využití
tohoto území bude zabráněno realizaci záměrů kolidujících se zák. č. 254/2001 Sb.
S ohledem na uvedená zjištění krajský úřad konstatuje, že lze postupovat v dalším
řízení o ÚP.
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na povinnosti následující po vydání ÚP:
– Opatřit záznamem o účinnosti ÚP všechna paré ÚP a 1 paré včetně dokladů o jeho
pořízení uložit u obce, pro kterou byl pořízen a dále pak jednotlivě poskytnout ÚP
příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu ve
smyslu ust. § 165 odst. 1 stavebního zákona.
– Zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech,
kde je možné do této ÚPD a do její dokladové dokumentace nahlížet, toto oznámit
dotčeným orgánům neuvedeným v ust. § 165 odst. 1 stavebního zákona, jednotlivě.
– Pro účely vyhodnocení územně plánovací činnosti zaslat vyplněný registrační list
(příloha č. 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) nadřízenému orgánu územního plánování.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Vzato na vědomí.

Vzato na vědomí.
Vzato na vědomí.
Krajský úřad upozorňuje pořizovatele na úkony,
které je pořizovatel povinen provést dle stavebního
zákona – budou respektovány.

III. Připomínky obce, pro kterou se územní plán pořizuje (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 19
19

Město Čelákovice,
náměstí 5. května 1/11,
250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 29. 4. 2016 1. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostoro- 1. Připomínky akceptovány.
pod
vého uspořádání:
Subkapitoly 6.1 „Vymezení pojmů“ a 6.2 „Podčj. MUC/05735/2016
a) Obecně:
mínky pro využití ploch s rozdílným způsobem
i. Stanovit pro plochy minimální podíl zeleně.
využití a jejich prostorové uspořádání“ textové
ii. Stanovit pro plochy s různým využitím různé procento zastavitelnosti, např.
části návrhu ÚP budou doplněny, upraveny nebo
u SV je 40 % možná příliš.
pozměněny – viz Pokyny (body SJ-III*1 a SJiii. U všech ploch určených k zastavění stanovit podmínku likvidace dešťových
III*2).
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poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
vod na vlastních pozemcích.
iv. Prověřit možnost stanovení výškové hladiny zástavby určením maximální
výšky objektu ve vztahu k niveletě přilehlé komunikace.
v. Kde jsou stanoveny podmínky, které připouští využití dané plochy pro funkce
vymezené v odstavci 3 – funkce podmínečně přípustné – vymezeno u BI, SC
a SM.
vi. Zpracovat, doplnit definice pojmů, které nejsou stanoveny v platných právních předpisech, např. viladům, integrovaný dům atp.
b) Plochy BH
i. Chybí obecná definice plochy, tedy výšková hladina, zastavitelnost…
ii. Jaká je definice pojmu integrovaný dům?
c) Plochy BI
i. Prověřit možnost doplnění přípustných funkcí o dětská hřiště a drobná sportoviště.
ii. Jaká je definice pojmu vilový dům?
d) Plochy SC
i. Prověřit možnost využití ploch pro výstavbu rodinných domů – je žádoucí
zachovat stávající charakter území (ul. Kostelní).
e) Plochy SM
i. Uvažuje podlažnost 4 NP, není-li stanoveno jinak – nenalezli jsme, kde je
stanoveno jinak, prosíme uvést odkaz.
ii. Zastavitelnost pozemků 60 % pro celou Krátkou Linvu je neúnosné, zejména
z hlediska likvidace dešťových vod.
f) Plochy SV
i. Je někde stanoveno, jak se vysvětluje pojem krajní poloha ploch a okraj zástavby, nutné vymezit pro jednoznačné rozhodování příslušného stavebního
úřadu.
ii. Bydlení v rodinných domech a vesnických usedlostech – žádáme o prověření
možnosti uvedení podmínky převažujícího charakteru zástavby – sedlová
střecha, orientace objektů vůči uliční čáře, převažující tvar půdorysu, umístění objektů na uliční čáru atp.
g) Plochy RI
i. Nejsou zde povoleny stavby nezbytné související infrastruktury, prověřit
možnost jejich umožnění.
ii. Je stanoven zákaz chovu hospodářských zvířat – prověřit nutnost vymístění
všech druhů hospodářských zvířat.
h) Plochy OK
i. Jaká je definice pojmu zábavní zařízení?
ii. Prověřit možnost umisťování staveb pro sport.
i) Plochy OS
i. Prověřit možnost umožnění umístění služebního bytu – dle OV.
j) Plochy OH
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

i. Prověřit možnost umístění související dopravní a technické infrastruktury,
např. vodovod pro veřejné WC atp.
k) Plochy VT
i. Prověřit možnost vyloučení ubytovacích zařízení.
l) Plochy VL, VK a VZ
i. Není řešeno využití pro bydlení, ubytovací zařízení a služební byty, prověřit
možnost vyloučení staveb pro bydlení a ubytovacích zařízení. Služební byty
stanovit jako podmínečně přípustné.
m) Plochy VZ
i. Prověřit možnost umisťování čerpacích stanic pohonných hmot pro potřeby
areálu.
2. Odstavec 5.3.3 odůvodnění – odborný odhad kapacity navržených ploch pro byd- 2. Připomínka akceptována.
Na chybu bude projektant upozorněn – viz Polení, plochy SM – pro výpočet stanovena hustota obyvatel 55 obyvatel/ha, ve výpočtu je následně použito 45 obyvatel/ha.
kyny (bod SJ-III*3).
3. Dešťová kanalizace – lokalita „Kovohutě“ (P12, 13, 14a, 14b a 16) – žádáme
3. Připomínka vzata na vědomí.
o řešení odkanalizovaní přes jinou, samostatnou? ČSOV.
Připomínka je vnitřně rozporná. Dešťová kanalizace v lokalitě „Kovohutě“ je gravitační a není odkanalizována přes žádnou čerpací stanici
odpadních vod (ČSOV), protože ty jsou na
splaškové kanalizaci. Připomínku nelze řešit.
4. Lokality – členění – dílčí i komplexní do výkresu, nebo alespoň schéma. Pro růz- 4. Připomínka akceptována.
né lokality jsou stanovena různá pravidla, je tedy nutné znát přesné hranice lokalit,
Grafická část odůvodnění návrhu ÚP bude doplnapř. pro stanovení plochy pro zpracování regulačních plánů atp. Není nutné zaněna o schéma členění území města na lokality,
chovat místní názvy, lokality lze i očíslovat.
jak jsou definovány v odstavcích 11 a 12 subkapitoly 3.1 „Urbanistická koncepce“ textové části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-III*4).
5. Nesouhlasíme se zrušením mostku přes mlýnský náhon.
5. Připomínka akceptována.
Stávající přemostění ramene Labe před zdymadlem, které mělo být výstavbou Přístaviště
v mlýnském náhonu zrušeno, aby lodě měly volný průjezd, zůstane zachováno a bude technicky
jinak řešeno – viz Pokyny (bod SJ-III*5).
6. Záluží – plochy ZV7 + Z15 – prověřit umístění plochy pro víceúčelové hřiště
6. Připomínka akceptována.
plochy cca 2000 m2.
Na území návrhové plochy veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň ZV7 – parkové plochy Záluží a zastavitelné plochy Z15 smíšené
obytné venkovského charakteru, pro které je
stanovena podmínka zpracování územní studie
ÚS9 dle kapitoly 11 textové části návrhu ÚP
bude požadováno vymezení plochy cca 2000 m2
pro víceúčelové hřiště – viz Pokyny (bod SJ-III*6).
7. Sýpka v Záluží – v Záluží chybí plochy pro městskou vybavenost, plochu SV
7. Připomínka akceptována.
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proto prověřit pro OM.

8. Oblast Vořechovka – Záluží – oblast by zasloužila přísnější regulaci – samostatný druh, který by podpořil zachování charakteru původní výstavby. Zřejmě chybí
index využití plochy – PV.
9. Plochy pro bydlení BI v Záluží – Z12 a Z13 (II. etapa) – nesouhlasíme s navyšováním rozvojových ploch pro bydlení i vzhledem k nevhodnému napojení na
technickou infrastrukturu + zábor ZPF.

10. Východní část Záluží – plocha VL – proč je barevně odlišen průmysl a plochy
dopravní infrastruktury – nesouhlasí se skutečností (v DP je pouze myčka, vedle
v navrženém VL se nachází čerpací stanice) + chybí index plochy.

11. Na hranici katastru Mochova pod obchvatem při Krátké Linvě prověřit možnost
umístění plochy pro kompostárnu – bioodpad.
12. Uvnitř zástavby doporučujeme ponechat maximálně plochy VL, nikoli VT –
Z20, Z21 atp.

13. Z9b – nevhodné rozšiřování zástavby na úkor ZPF, doporučujeme zachovat
arondovanou hranici.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Území bývalé sýpky v Záluží, nemovité kulturní
památky, vymezené v ploše smíšené obytné venkovského charakteru (SV-stav) bude změněno na
plochu občanského vybavení – městské vybavenosti, veřejné infrastruktury (OM-návrh) jako
plochy přestavby – viz Pokyny (bod SJ-III*7).
8. Připomínka akceptována.
V oblasti Vořechovka sídla Záluží bude zvážena
potřeba přísnější regulace, popř. také stanovení
indexu využití plochy PV – plochy veřejných
prostranství – viz Pokyny (bod SJ-III*8).
9. Připomínka akceptována.
Zastavitelné plochy Z12 a Z13 (II. etapa) budou
z návrhu ÚP vypuštěny na základě závěrů pořizovatele ke stanovisku orgánu ochrany ZPF,
Krajského úřadu Středočeského kraje, uvedeného pod poř. č. 5a a 5c tohoto vyhodnocení – viz
Pokyny (body SJ-I*4 a SJ-I*5).
10. Připomínka akceptována.
Východní část Záluží bude vymezena celá jako
plocha výroby a skladování – lehký průmysl
(VL-stav) bez dalšího vnitřního členění na plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-stav) a stabilizovanou plochou dopravní infrastruktury – ostatní místní komunikace v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice – viz
Pokyny (bod SJ-III*9).
11. Připomínka akceptována.
Požadavek na vymezení plochy pro kompostárnu bude prověřen – viz Pokyny (bod SJ-III*10).
12. Připomínka akceptována.
Využití plochy výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav) areálu spol. FV – Plast, a.s., ležící mezi zastavitelnými plochami Z20 a Z21 výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-návrh), bude změněno na plochu VLstav – viz Pokyny (bod SJ-III*11).
13. Připomínka akceptována.
K zachování arondované hranice zástavby bude
východní hranice zastavitelné plochy Z9b na
kontaktu se silnicí II/245 vedena po východní
hranici pozemku parc. č. 3301/91, k. ú. Čeláko-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

vice – viz Pokyny (bod SJ-III*12).
14. Připomínka neakceptována.
Zastavitelná plocha Z27 je již zčásti rozparcelována a připravována pro výstavbu podle platného ÚPnSÚ Čelákovice, změna využití by znemožnila pokračovat v přípravě zástavby.
15. Z7c – prověřit vhodnější využití pro OS nebo zeleň.
15. Připomínka akceptována.
Zastavitelná plocha Z7c s využitím BI-návrh
„plochy bydlení v rodinných domech“ bude vypuštěna na základě závěrů pořizovatele ke stanovisku orgánu ochrany ZPF, Krajského úřadu
Středočeského kraje, uvedeného pod poř. č. 5a
a 5c tohoto vyhodnocení, a nahrazena stabilizovanou plochou OS-stav „plochy občanského vybavení – sport a sportovní zařízení“ v souladu
s tím, jak je předmětná plocha definována platným ÚPnSÚ Čelákovice, a to jako polyfunkční
plocha SP-stav „sportu a rekreace – sloužící
sportu“ – viz Pokyny (bod SJ-I*3).
16. P15 – SM – nevhodné do stávající nízkopodlažní zástavby umisťovat plochy pro 16. Připomínka akceptována.
vyšší zástavbu – změna charakteru zástavby, doporučujeme plochy pro BI.
Plocha přestavby P15 „přestavba na plochy
smíšené městského charakteru“ lokality VII –
Jiřina návrhu ÚP bude vypuštěna a způsob využití tohoto území, stanoveného návrhem ÚP jako
plochy smíšené obytné městského charakteru
(SM-návrh) bude změněno na plochu bydlení
v rodinných domech (BI-stav). Současně s tím
budou opraveny chybné kódy plochy „SM“ na
„BI“ sousedních tří ploch zastavěného území na
sever od plochy P15 – viz Pokyny (bod SJIII*13) v souladu s obdobným využitím plochy
dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.
17. Z7b – doplnit o plochu pro park. Dáváme tímto požadavek na vymezení shro- 17. Připomínka akceptována.
mažďovací, respektive „setkávací“ plochy – parcela p. č. 3239/6, obecně v ÚP
V zastavitelné ploše Z9b s využitím plochy bydvymezeno málo ploch pro tento druh využití.
lení v rodinných domech (BI-návrh) bude v rozsahu pozemku parc. č. 3239/6, k. ú. Čelákovice,
změněno využití na plochy veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-návrh) – viz Pokyny (bod SJ-III*14).
18. Plocha mezi tratí, Kovohutěmi a dělnickými domky – chybí index plochy.
18. Připomínka akceptována.
Prověřit, zda zde má plocha pro rekreaci perspektivu. Vhodnější ponechat ve VL
Využití území vymezeného pozemky parc.
nebo možná OK.
č. 1789, 1790/1, 1790/2, 1790/3 a 1790/4, k. ú.
14. Z27 – WD11 – prověřit možnost využití celé plochy pro parky a zeleň.
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19. Plochy ASA – zahrádky při ulici Jiřinské – zvážit, zda je vhodnější ÚS nebo
RP.

20. Plocha OM vedle haly BIOS – ul. Matěje Červenky – prověřit možnost změny
využití z OM na OS i pozemek p. č. 1583/1.

21. Garáže z plochy P18 (DP-G) nelze kompenzovat na ploše Z2 (DP) – plocha Z2
společně s plochou Z1 (BH) jsou dotčeny územním rozhodnutím na Obytný soubor V Prokopě.

22. Na sídlišti Spojovací – Zeyerova vymezit plochy zeleně – ZV, znemožnit zahuštění zástavby.

19 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Čelákovice, v trojúhelníku mezi železniční tratí
a areálem spol. KOVOHUTĚ HOLDING DT,
a.s., vedle „Dělnických domků“ v lokalitě V –
Nedaniny návrhu ÚP, neoznačeného ve výkresech návrhu ÚP kódem plochy „RZ“ plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady (RZ-stav),
bude změněno na plochu přestavby pro výrobu a
skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VLnávrh) – viz Pokyny (bod SJ-III*15).
19. Připomínka akceptována.
Podmínka zpracování územní studie ÚS6 pro
rozhodování o změnách v území plochy přestavby P21 s využitím převážně jako plochy smíšené
obytné v centru města (SV-návrh) bude změněna
na podmínku vydání RP z podnětu – viz Pokyny
(bod SJ-III*16).
20. Připomínka akceptována.
Stabilizovaná plocha občanského vybavení –
sport a sportovní zařízení (OS-stav) tělocvičny
BIOS bude rozšířena o pozemek parc. č. 1583/1,
k. ú. Čelákovice, u kterého bude změněno využití
z plochy občanského vybavení – městské vybavenosti, veřejné infrastruktury (OM-stav) – viz
Pokyny (bod SJ-III*17).
21. Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní infrastruktury – nadřazené místní komunikace (návrh) pro prodloužení pozemní komunikace, ulice Stankovského v lokalitě II – TOS,
V Prokopě, bude změněna na územní rezervu této plochy podle § 43 odst. 1 stavebního zákona,
protože je nutno prověřit její potřebu a plošné
nároky. V souvislosti s tím bude z návrhu ÚP
Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 –
asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh)
a veřejně prospěšná stavba WD16 garážového
dvora – kompenzace za asanaci garáží v ul.
Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).
22. Připomínka akceptována.
V lokalitě III – Sídliště, V Rybníčkách, zahrnují-
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cí převážně stabilizované plochy bydlení v bytových domech (BH-stav), budou vymezeny další
stabilizované plochy veřejných prostranství –
parky, veřejná zeleň (ZV-stav) k zamezení zahuštění zástavby – viz Pokyny (bod SJ-III*19).
23. Z3 (VL) – prověřit vhodnost vymezení této plochy. Jako průmyslová plocha není 23. Připomínka akceptována.
dobře dopravně napojitelná, prověřit možnost využití v návaznosti na dopravní obVyužití zastavitelné plochy Z3 v lokalitě IX –
služnost.
Obchodní zóna dle návrhu ÚP jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-návrh) bude změněno na plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ-návrh) v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice – viz Pokyny
(bod SJ-III*20).
24. Hala VIKOMT – chybí index + prověřit možnost rozšíření OS i na část po24. Připomínka akceptována.
zemku p. č. 1333/2.
Stabilizovaná plocha občanského vybavení –
sport a sportovní zařízení (OS-stav) sportovní
haly Vikomt, parc. č. st. 1333/41, k. ú. Čelákovice, bude rozšířena o navazující plochu související s provozem haly, která je zařazena do plochy
bydlení v bytových domech (BH-stav) lokality III
– Sídliště, V Rybníčkách, na pozemku parc.
č. 1333/2 – viz Pokyny (bod SJ-III*21).
25. Sedlčánky – hnojné plato – nepřípustné umístění zemědělského průmyslu –
25. Připomínka akceptována.
nesouhlas s VZ, prověřit možnost využití této plochy obecně.
Hnojné plato na pozemcích parc. č. 815/2,
815/3, 815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23
a st. 407, k. ú. Sedlčánky, u jezera Cucovna
v lokalitě XIV – Pískovny, zařazené návrhem ÚP
do stabilizované plochy výroby a skladování –
zemědělské areály (VZ-stav) zastavěného území
bude vymezeno jako plocha přestavby na plochu
smíšenou nezastavěného území (NZO-návrh) –
viz Pokyny (bod SJ-III*22).
26. Doplnit chybějící indexy ploch v grafické části.
26. Připomínka akceptována.
Výkresy grafické části a grafické části odůvodnění návrhu ÚP budou doplněny o chybějící,
popř. opraveny, kódy ploch s rozdílným způsobem využití – viz Pokyny (bod SJ-III*23).
27. ZR × RN – zdvojení totožné funkce v legendě, v textové části je pouze ZR. ZR 27. Připomínka akceptována.
je v legendě bez barvy, respektive bíle.
Vnitřní rozpor v legendách výkresů grafické
části a grafické části odůvodnění návrhu ÚP
u stejného označení plochy ZR – plochy rekreace na plochách přírodního charakteru a RN –
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plochy rekreace na plochách přírodního charakteru, a také s textovými částmi návrhu ÚP
bude odstraněn – viz Pokyny (bod SJ-III*24).
28. Provozovatel vodohospodářské infrastruktury je společnost 1. SčV, a.s., ne
28. Připomínka akceptována.
VaK MB.
V subkapitole 6.2.5 Splašková kanalizace kapitoly 6.2 ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ textové části odůvodnění
návrhu ÚP bude opraveno označení provozovatele splaškové kanalizace města Čelákovice místo společnosti Vodovody a kanalizace Mladá
Boleslav, a.s., správně společnost 1. SčV, a.s. –
viz Pokyny (bod SJ-III*25).
29. Generální oprava ČOV je 2011, nikoliv 2013.
29. Připomínka akceptována.
V subkapitole 6.2.5 „Splašková kanalizace“ kapitoly 6.2 „ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ“ textové části odůvodnění návrhu ÚP bude opraveno datum generální
opravy z „2013“ na „2011“ – viz Pokyny (bod
SJ-III*25).
30. Prověřit výplně ploch ve výkresu urbanistické koncepce ve smyslu úpravy ploch 30. Připomínka akceptována.
stabilizovaných a ploch změn (např. zahrádky u dělnických domků).
Výplně ploch ve výkresu B.2A „Výkres urbanistické koncepce“ grafické části návrhu ÚP budou
prověřeny – viz Pokyny (bod SJ-III*26).
31. Textová část, str. 13 – plocha Z23 – lokalita VII – Krátká Linva – chybně uve- 31. Připomínka akceptována.
den popis lokality – okopírován z plochy Z9.
Popis zastavitelné plochy Z23 v lokalitě VIII –
Krátká Linva bude v tabulce odst. 20 subkapitoly 3.3 „Vymezení zastavitelných ploch a ploch
přestavby“ na straně 13 textové části návrhu
ÚP opraven – viz Pokyny (bod SJ-III*27).
32. Vymezení veřejně prospěšných staveb – zvážit vymezení cyklostezek a dalších 32. Připomínka akceptována.
staveb dopravní a technické infrastruktury – např. cyklostezka Čelákovice – SedlPotřeba vymezení cyklostezek a dalších staveb
čánky podél silnice III/2454.
dopravní a technické infrastruktury bude revidována a popř. doplněna do výkresu B.3 „Výkres
veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací“ grafické části a do kapitoly 7 „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření, …“ textové části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-III*28).
33. Vybudovat záchytná parkoviště, jako plánované veřejně prospěšné stavby,
33. Připomínka akceptována.
u návrhu komunikace WD11 (obslužná místní komunikace za hřbitovem) v navrV návrhu ÚP bude prověřena možnost vymezení
žených zónách Z9a (pro příjezd z jižního směru – stávající hřbitov) a Z8 (pro přízáchytných parkovišť jako veřejně prospěšných
jezd ze severního směru – u návrhu rozšíření hřbitova) – návrh splňuje podmínky
staveb v návaznosti na veřejně prospěšnou stav-
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zákona č. 256/2001 Sb. V návrhu ÚP na plochách P11, Z8 a Z9a – uplatnit a dobu WD11 – obslužná místní komunikace za hřbidržet zákon č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o pohřebnictví).
tovem a vypuštění parkoviště u hřbitova z plochy
Dle § 17 je navrženo ochranné pásmo = 100 m omezení pro výstavbu RD. Po zkuP22 – viz Pokyny (bod SJ-III*29).
šenostech ze stávající zástavby, kde toto omezení nebylo uplatněno, je v lokalitě
Třebízského narušen pokojný stav – parkování v ul. Jungmannova.
Navržením parkoviště P22 může být způsobeno opětovné narušení pokojného
stavu, neboť návrh 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). Vybudované komunikace v těchto zónách jsou pro obousměrný provoz v šíři cca 3,5 m.
Navíc dostupnost z navrženého parkoviště na hřbitov, v ohledu ke starší generaci,
je netaktní a neumožňuje zvolit si vstup do areálu dle jejich potřeb a schopností.
34. Prověřit možnost napřímení komunikace III/2454 v křížení s dráhou. V sou34. Připomínka akceptována.
časném stavu je umístění komunikace III/2454 pod dráhou v zatáčce.
V návrhu ÚP bude prověřena možnost napřímení silnice III/2454 Čelákovice – Přerov nad Labem v místě křížení s dráhou – viz Pokyny (bod
SJ-III*30).
35. Žádáme o prověření možnosti doplnit v odstavci č. 13 Návrhu pro společné
35. Připomínka akceptována.
jednání mezi vyjmenované objekty celou centrální část města, Masarykovu ul.,
Bude prověřena možnost doplnění kapitoly 13
lokalitu Kostelní, Rybářská a oblasti významné z hlediska rozvoje – nábřeží Labe,
„Vymezení architektonicky nebo urbanisticky
středy městských částí a dále plochy a objekty s návazností na významný veřejný
významných staveb, pro které může vypracováprostor, prostor před základní školou, přednádražní prostor.
vat architektonickou část projektové dokumenZóny je vhodné vyjmenovat čísly popisnými, katastrálními. Měly by být uvedeny
tace jen autorizovaný architekt“ a doplnění kacharaktery jednotlivých lokalit a důvody navrženého dělení a prostorově vymezené
pitoly 6 „Stanovení podmínek pro využití ploch
plochy.
s rozdílným způsobem využití a podmínek proV kapitole 6 doporučujeme propojit a zkonkrétnit regulativy ve vztahu k lokalistorového uspořádání“ textové části návrhu ÚP
tám, jak jsou definovány v návrhu urbanistické koncepce kap. 3. Plochy přestavby
– viz Pokyny (body SJ-III*31 až SJ-III*33).
P1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 12, 13 a plocha Z20, 25 – doporučujeme, aby definice funkčního využití plochy byla rozšířena o vymezení ochranného – přechodového
pásma s okolními plochami určenými zejména pro bydlení.
36. I – Centrum
36. Připomínka vzata na vědomí.
Je třeba rozlišit charakter území v rámci lokality (Hrádek a okolí náměstí).
V podrobnosti měřítka návrhu ÚP je charakter
území lokality I – Centrum dostatečně rozlišen.
37. II – TOS, V Prokopě
37. Připomínka akceptována.
Tato zóna by měla být rozdělena na samostatné zóny bývalého areálu TOS a sídŘešení lokality II – TOS, V Prokopě bude prověliště V Prokopě. Doporučujeme funkční využití v areálu bývalého TOSu směrovat
řeno v souladu s připomínkou a s akceptováním
vydaných územních rozhodnutí, včetně řešení
k budoucímu začlenění prostoru do struktury města (lehká výroba, služby…),
doporučujeme prověřit soulad Návrhu, resp. jeho zkvalitnění vůči platnému
napojení ulice Stankovského na silnici II/245 –
viz Pokyny (body SJ-III*34 a SJ-III*35).
ÚP a jeho změnám [komise upozorňuje na funkční využití dílčích ploch, které jsou
oproti platnému ÚP definovány v rozporu se záměrem revitalizace území (jsou nahrazeny plochy SVO a SIM plochami VL a OM)]. U lokality Z1 komise doporučuje prověřit soulad návrhu ÚP s platnými ÚR. Komise preferuje řešení dle ÚR
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obytného souboru V Prokopě s výhledem napojení lokality na silnici II/245
v trase původní komunikace na Lázně Toušeň.
Navržená komunikace spojující komunikaci Stankovského a silnici II/245 není
dle názoru komise zásadně vhodná pro vedení nákladní dopravy pro obsluhu výroby v TOS.
38. III – Sídliště, V Rybníčkách
38. Připomínka akceptována.
Požadavek na řešení veřejného prostoru v ploŽádáme o rozčlenění plochy BH. Území doplnit o plochy veřejného prostranství
chách s rozvolněnou sídlištní zástavbou ploch
a plochy městské zeleně jako součásti veřejného prostoru. Toto doporučení lze
BH, BI a SV bude předmětem řešení návrhu ÚP
uplatnit na všechny plochy s rozvolněnou sídlištní zástavbou (BH, BI, SV) v ostat– viz Pokyny (bod SJ-III*36).
ních lokalitách města.
39. IV – U Nádraží
39. Připomínka akceptována.
U této lokality je nutný popis zástavby a regulativy, jde o specifickou lokalitu.
V návrhu ÚP bude požadováno stanovení specifických podmínek pro lokalitu IV – U Nádraží –
viz Pokyny (bod SJ-III*37).
40. V – Nedaniny
40. Připomínka akceptována.
Žádáme vyjmout areál Kovohutě z lokality Nedaniny. Město by mělo být přiAreál bývalých Kovohutí bude vyčleněn z lokality
praveno na užší jednání s majitelem areálu a diskutovat o bližší představě o využití
V – Nedaniny jako samostatná lokalita, naznaareálu. Současný návrh nejasně definuje využití a uspořádání zóny přestavby P13
čené vjezdy budou z návrhu ÚP vypuštěny a naa souvisejícího okolí. Záměr na další využití areálu byl prezentován zástupcem
hrazeny centrálním vjezdem do areálu jako domajitele na předchozí KRM jako uzavřený areál, který využívají nájemníci v souposud. Míra podrobnosti areálu Kovohutí je doladu s platnou ÚPD. S přihlédnutím k tomuto faktu konstatujeme, že grafické
stačující měřítku návrhu ÚP, podrobnější řešení
znázornění přístupu do areálu továrny je v rozporu s filozofií majitele a dle
bude předmětem ÚS, kterou je rozhodování
názoru komise i v rozporu se zájmy města. Vstupy tak, jak jsou naznačeny, jsou
o změnách v území návrhem ÚP podmíněno –
nevhodné, měl by být zachován jeden centrální vstup, aby nedocházelo k zatížení
viz Pokyny (body SJ-III*38 a SJ-III*39).
okolního území. Doporučujeme zvolit zvýšenou míru detailu v rámci území areálu bývalé továrny Kovohutě a přilehlého okolí.
41. VI – Nábřeží Labe
41. Připomínka akceptována částečně.
Malá plocha veřejného prostranství (PV-stav,
Malou plochu mezi stávajícími zahrádkami a přístupem k lávce navrhujeme ponechat jako veřejnou zeleň. Funkční určení ploch stávajících zahrádek: v návrhu
PV-návrh) mezi stávajícími zahrádkami a přístupem k lávce bude v návrhu ÚP nahrazena
ÚP nyní vymezené jako plochy RI což, vzhledem k celoměstskému významu území, doporučujeme z návrhu vyjmout a nahradit funkčním využitím plochami replochou veřejných prostranství – parky, veřejná
zeleň (ZV-stav). Plocha rekreace – rodinná rekreace na plochách přírodního charakteru (RN).
kreace (RI-stav) bude změněna 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 – viz Pokyny (bod SJIII*40 a SJ-III*41).
42. VII – Jiřina
42. Připomínka akceptována.
Žádáme plochu P15, i vzhledem k těsné blízkosti historického jádra Jiřiny (úzePlocha přestavby P15 „přestavba na plochy
mí, které by mělo být řešené architektem), regulovat v souladu s regulativy
smíšené městského charakteru“ lokality VII –
okolního území (BI, zejména s ohledem na výškové uspořádání území).
Jiřina návrhu ÚP bude vypuštěna a způsob vyu-
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žití tohoto území, stanoveného návrhem ÚP jako
plochy smíšené obytné městského charakteru
(SM-návrh) bude změněno na plochu bydlení
v rodinných domech (BI-stav). Současně s tím
budou opraveny chybné kódy plochy „SM“ na
„BI“ sousedních tří ploch zastavěného území na
sever od plochy P15 – viz Pokyny (bod SJ-III*13)
v souladu s obdobným využitím plochy dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.
43. VIII – Krátká Linva
43. Připomínka akceptována.
Upozorňujeme na faktický nesoulad výkresu a textu: výroba těžká × lehká. V zóVyužití zastavitelných ploch Z20 a Z21 v lokalitě
nách Z20 a Z21 doporučujeme funkční využití OM či SM vzhledem k usnesení
VIII – Krátká Linva návrhu ÚP bude změněno
č. 2. Dále doporučujeme jiné funkční uspořádání v lokalitách za nádražím, mezi
z plochy výroby a skladování – lehký průmysl,
IV a VIII (podél trati).
drobná výroba (VL-návrh) na plochy občanského vybavení – městské vybavenosti, veřejné infrastruktury (OM-návrh) nebo plochy smíšené
obytné městského charakteru (SM-návrh) s doporučením jiného uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití v území za nádražím, mezi lokalitami IV – U Nádraží a VIII – Krátká Linva
(podél trati) – viz Pokyny (bod SJ-III*42).
44. IX – Obchodní zóna
44. Připomínka akceptována částečně.
Vzhledem k tomu, že území, které sousedí se současnou občanskou vybaveností,
Zastavitelná plocha Z11 bude ponechána, je
bylo v procesu návrhu zpracovatelem označeno jako území s přírodním charaktetakto vymezena i v platném ÚPnSÚ Čelákovice
rem, doporučujeme zrušit plochu Z11 – není v souladu s přírodním charakterem
a dle schváleného Zadání ÚP Čelákovic nebylo
lokality. A dále doporučujeme zrušit plochu Z3 – není v souladu s funkcí soupožadováno její vypuštění. Využití zastavitelné
sedních ploch – rekreace a zahrádky.
plochy Z3 v lokalitě IX – Obchodní zóna dle návrhu ÚP jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-návrh) bude
změněno na plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ-návrh) v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice – viz Pokyny (bod SJ-III*20).
45. X – Mezi tratěmi
45. Připomínka akceptována.
VK – doporučujeme úpravu definice funkčního využití s důrazem na upevnění
Stanovené podmínky využití plochy výroby
současného funkčního využití (depozitáře s potenciálem budoucího rozvoje pro dea skladování – plochy skladování (VK-stav)
tašované výstavní prostory).
v lokalitě X – Mezi tratěmi návrhu ÚP budou
R1 – vymezení rozvojové plochy je v rozporu s koncepční zásadou návrhu ÚP,
upraveny pro potřeby depozitáře Národního
která navrhuje oddělení části města s vesnickým charakterem od samotného města
technického musea – viz Pokyny (bod SJ-III*43).
(podpora přirozené sídelní struktury). Plochu R1 doporučujeme vypustit z návrhu.
Územní rezerva R1 plochy výroby a skladování
Dále nedoporučujeme rozvoj území Z12 a Z13, plochu označenou VL doporu– lehký průmysl, drobná výroba (VL-rezerva)
čujeme ponechat s funkčním využitím dle platného ÚP. Naopak navrhujeme
bude z lokality X – Mezi tratěmi návrhu ÚP vyvymezení propojení lokality Záluží s obchodní zónou cestou, která je v návrhu
puštěna – viz Pokyny (bod SJ-III*44). Zastavi-

24 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
ukončena uprostřed území mezi tratěmi na západ od zastavěného území.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

telné plochy Z12 s využitím BH-návrh II. etapa
„plochy bydlení v bytových domech“ a Z13 s využitím BI-návrh II. etapa „plochy bydlení v rodinných domech“ lokality X – Mezi tratěmi budou z návrhu ÚP vypuštěny a nahrazeny stabilizovanou plochou NZO-stav „plochy smíšené nezastavěného území“ – viz Pokyny (bod SJ-I*4
a SJ-I*5). Stabilizovaná plocha výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VLstav) na pozemcích parc. č. 3532/1 až 3532/4,
k. ú. Čelákovice, vymezená v lokalitě X – Mezi
tratěmi návrhem ÚP bude změněna na plochu
výroby a skladování – zemědělské areály (VZstav) v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice –
viz Pokyny (bod SJ-III*45). Návrh propojení
sídla Záluží pěší cestou s lokalitou IX – Obchodní
zóna bude do návrhu ÚP doplněno – viz Pokyny
(bod SJ-III*46).
46. XI – Záluží
46. Připomínka akceptována částečně.
Doporučujeme doplnit popis zástavby včetně definice a odůvodnění charakteru
V návrhu ÚP bude požadováno doplnění popisu
zástavby a jejích regulativů. Komise doporučuje preferovat variantu 2 obchvatu
zástavby včetně definice a odůvodnění charakteZáluží, doporučujeme odsun koridoru obchvatu dále od hranice zastavěného úzeru zástavby a jejích regulativů pro lokalitu XI –
mí. V každém případě navrhujeme označit vzdálenější variantu jako variantu 1.
Záluží – viz Pokyny (bod SJ-III*47). Zadání ÚP
Čelákovic nestanovilo žádný požadavek na variantní řešení přeložky silnice II/245 ani kritéria
pro její výběr, proto není rozhodování o vybrané
variantě na místě. V návrhu ÚP bude vymezen
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 a dále již nebudou varianty v návrhu ÚP uváděny – viz Pokyny (bod SJ-III*48).
47. XII – Sedlčánky
47. Připomínka akceptována.
Využití nábřeží Labe v oblasti přívozu (přístaviště) doporučujeme definovat
Doporučení na řešení lokality XII – Sedlčánky
v propojení s plochou Z16 tak, aby byl zachován charakter venkovské zástavby na
budou doplněna do návrhu ÚP – viz Pokyny
břehu regulovaného koryta Labe. Navržené mostky přes Výmolu v rámci pěší trasy
(bod SJ-III*49).
C7 zkoordinovat s řešením protipovodňových a protikorozních opatření na Výmole.
48. XIV – Pískovny
48. Připomínka akceptována.
Nesouhlasíme s funkčním využitím plochy hnojného plata, která je v návrhu
Hnojné plato na pozemcích parc. č. 815/2,
definována jako VZ – plochy výroby a skladování – zemědělské areály.
815/3, 815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23
Navržené funkční využití je v rozporu s krajinným rázem středního Polabí.
a st. 407, k. ú. Sedlčánky, u jezera Cucovna
v lokalitě XIV – Pískovny, zařazené návrhem ÚP
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do stabilizované plochy výroby a skladování –
zemědělské areály (VZ-stav) zastavěného území
bude vymezeno jako plocha přestavby na plochu
smíšenou nezastavěného území (NZO-návrh) –
viz Pokyny (bod SJ-III*22).
49. XV – Třetina
49. Připomínka akceptována.
Doporučení pro trasování veřejně prospěšné
Doporučujeme zvážit trasování VL 3, WD 19, VK6 a C2 ve stopě původní trasy cesty dle katastru (severně od navrhované trasy) s napojením na Toušeňskou
stavby WD19 Obslužná extravilánová trasa C2,
ulici v prostoru vlečky včetně přechodu železniční trati. Tento princip trasování
veřejně prospěšných opatření VK6 Koryto pro
polních cest a komunikací v příměstské krajině na podkladě katastru nemovitostí
svedení Q100 a VL3 Liniová zeleň L3 návrhu ÚP
a původních cest doporučujeme dodržet pro celé řešené území města a jejího
bude použito i pro řešení i na ostatním území
okolí.
města – viz Pokyny (bod SJ-III*50).

IV. Připomínky sousedních obcí (§ 50 odst. 2 stavebního zákona) – 20 až 27
20

Město Lysá nad Labem,
Husovo náměstí 23/1,
289 22 Lysá nad Labem

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.

21

Městys Lázně Toušeň,
Hlavní 56,
250 89 Lázně Toušeň

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.

22

Městys Nehvizdy,
Pražská 255,
250 81 Nehvizdy

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.

23

Obec Káraný,
Václavská 19,
250 75 Káraný

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.

24

Obec Mochov,
Sokolovská 92,
250 87 Mochov

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.

25

Obec Přerov nad Labem,
Přerov nad Labem 38,
289 16 Přerov nad Labem

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.

26

Obec Vyšehořovice,
Vyšehořovice 23,
250 87 Vyšehořovice

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.

27

Obec Zeleneč,
Kasalova 467,
250 91 Zeleneč

Oznámení o místě a době konání společného jednání o návrhu ÚP Čelákovic podle § 50 odst. 2 stavebního zákona
bylo doručeno dne 7. 3 2016 (doručenka uložena u pořizovatele).
Připomínka nebyla ve stanovené lhůtě do 29. 4. 2016, ani po ní, uplatněna.
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V. Připomínky právnických osob a fyzických osob podnikajících (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 28 až 63
28

AMIRRO, s.r.o.,
IČO 25130650,
Křižíkova 1859, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05662/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
K. ú. Čelákovice, pozemky č. 1758/32, 1758/24, 1758/38, 1758/33, 1758/34,
1758/26, 1758/28, 1758/42, 1703/45, 1758/13, lokalita: areál firmy AMIRRO, s.r.o.
Žádáme o vybudování plnohodnotné komunikace „spojnice mezi ulicemi Jiřinská
a Přístavní, v lokalitě V – Nedaniny“.

Připomínka akceptována částečně.

Vzato na vědomí.
Návrh ÚP navrhuje místní komunikaci funkční
skupiny „C“, propojující ulici Jiřinskou a Přístavní, jako veřejně prospěšnou stavbu WD9 „Obslužná místní komunikace k lokalitám P20 a P13“. Její
realizace není předmětem ÚP.
Žádáme o zakreslení vstupu do areálu:
Neakceptováno.
– vstup č. 1 v šíři cca 6 m do areálu firmy AMIRRO, s.r.o., na západní straně cca
V podrobnosti ÚP se vstupy či vjezdy nezakreslují.
36 m od severozápadního rohu pozemku firmy AMIRRO, s.r.o.
Naznačené vjezdy, např. ve výkresu B.2A „Výkres
– vstup č. 2 v šíři 6 m ze severní strany, cca 25 m na západ od severovýchodního
urbanistické koncepce“ grafické části návrhu ÚP
rohu pozemku firmy AMIRRO, s.r.o.
v ploše přestavby P12 a P13 budou z návrhu ÚP
vypuštěny.
Žádáme o zrušení plánovaného parkoviště a vysazení zeleně na pozemku firmy
Akceptováno.
AMIRRO, s.r.o., podél komunikace „spojnice mezi ulicemi Jiřinská a Přístavní,
Plánované parkoviště vymezené ve výkresu B.2B
v lokalitě V – Nedaniny“, nebo jeho přeložení na opačnou stranu plánované komuni- „Výkres koncepce dopravy“ grafické části návrhu
kace na pozemky v majetku města Čelákovice. Pokud bude trváno na realizaci parÚP podél navrhované místní komunikace funkční
koviště na pozemku firmy AMIRRO, s.r.o., vyznívá toto jako snaha o zhodnocení
skupiny „C“ veřejně prospěšné stavby WD9 „Obpozemku města Čelákovice na úkor pozemků firmy AMIRRO, s.r.o.
služná místní komunikace k lokalitám P20 a P13“
a ve stejném místě navrhovaná liniová zeleň L30
„K lávce“ vymezená ve výkresu B.2A „Výkres
urbanistická koncepce“ grafické části návrhu ÚP
na pozemcích společnosti AMIRRO, s.r.o., budou
z návrhu ÚP vypuštěny – viz Pokyny (bod S-V*1).
Nemůžeme se vyjádřit k ÚP: pozemky firmy AMIRRO, s.r.o., jsou označeny sym- Akceptováno.
bolem VP, který jsme nenašli v legendě, tj. nevíme, co tento symbol znamená. Pro- Plocha vymezená pozemky parc. č. 1703/6, 1703/29,
síme o vysvětlení této zkratky, abychom se mohli vyjádřit k danému.
1703/38, 1703/39, 1703/40, 1703/42 a 1703/45, k. ú.
Žádáme o vynětí pozemku č. 1703/45 v majetku firmy AMIRRO, s.r.o., ze zákresu Čelákovice, bude vyjmuta z plochy přestavby P13
„přestavba areálu bývalých Kovohutí na lehký průplochy P13 a pozemků č. 1703/42, č. 1703/29, č. 1703/39, č. 1703/38, č. 1703/40
a 1703/6 v majetku firmy Kovohutě, a.s., ze zákresu plochy P13 z důvodu plánova- mysl“ a společně s pozemky areálu spol. AMIRRO,
ného odkupu těchto pozemků firmou AMIRRO, s.r.o., pro rozšíření opracování
s.r.o., parc. č. 1703/45, 1758/13, 1758/24, 1758/26,
plochého skla a zrcadel.
1758/28, 1758/32, 1758/33, 1758/34, 1758/38
a 1758/42, k. ú. Čelákovice, bude zařazena do stabilizované plochy výroby a skladování – lehký průmysl,
drobná výroba (VL-stav) – viz Pokyny (bod SJ-V*2).
Označení plochy „VP – průmyslová výroba“ bylo
převzato omylem z platného ÚPnSÚ Čelákovice.
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BTS diagnostika s.r.o.,
IČO 24710997,
Pláničkova 442/3, 162 00 Praha 6

ze dne 26. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
zapsáno dne 26. 4. 2016 Jedná se o pozemek, k. ú. Čelákovice, parc. č. 1790/4, lokalita Kovohutě.
pod
1. navržená změna je uvažována v místě mezi nadúrovňovým železničním koridorem
čj. MUC/05423/2016
a průmyslovým objektem bývalých Kovohutí, vzhledem k určitému sevřeni, území
mezi objekty průmyslové infrastruktury a dopravní infrastruktury je navržené
umístění „rekreace, zahrádky a zahrádkové oblasti“ zcela nevhodné, dobrá dopravní přístupnost a umístění mimo obytnou oblast Čelákovic je vhodná pro stávající účel využití, „průmyslová zóna smíšená“.
2. navržená změna území je zamýšlena v prostoru soukromých pozemků, které v nedávné době změnily vlastníka (ky), před nabytím pozemku, byl vznesen dotaz na
městský úřad města Čelákovice, zda je možné v této lokalitě realizovat uvažovaný podnikatelský záměr a toto bylo kladně potvrzeno ze strany městského úřadu. Nově nabytí vlastníci neměli šanci vzhledem k rychlému a bez předem veřejného oznámení záměru ze strany obce jakkoliv svůj záměr z hlediska koupě pozemku posoudit, zda je v souladu s finančními možnostmi.
3. o změně ÚP rozhoduje příslušná obec, ta má změnou mimo jiné sledovat veřejný
zájem, změnou ÚP na soukromých pozemcích nedojde v budoucnu ke změně na
zamýšlenou „plochy rekreace, zahrádky a zahrádkové oblasti“ vzhledem k tomu,
že stávající vlastník nemá v plánu oblast takto využívat, jelikož by to bylo finančně
nerentabilní a pro majitele, který investici zaúvěroval i likvidační.
4. vzhledem k účelu, ke kterému pozemek dřívějšímu majiteli (podniku Kovohutě –
výroba těžkých neželezných kovů) sloužil, je velký předpoklad, že pozemek z hlediska složení a kvality půdy je na plochy „rekreace, zahrádky a zahrádkové oblasti“ (pěstování potravinových plodin) nevhodný a tudíž navrhuji zachovat stávající možnost využití.

Připomínka akceptována.
Využití území vymezeného pozemky parc. č. 1789,
1790/1, 1790/2, 1790/3 a 1790/4, k. ú. Čelákovice,
v trojúhelníku mezi železniční tratí a areálem spol.
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., vedle „Dělnických domků“ v lokalitě V – Nedaniny návrhu ÚP,
neoznačeného ve výkresech návrhu ÚP kódem
plochy „RZ“ plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady (RZ-stav), bude změněno na plochu
přestavby pro výrobu a skladování – lehký průmysl,
drobná výroba (VL-návrh) – viz Pokyny (bod SJIII*15).

30

CZ. TECH Čelákovice, a.s.,
IČO 25946269,
Stankovského 1200/46,
250 88 Čelákovice

ze dne 20. 4. 2016;
zapsáno dne 25. 4. 2016
pod
čj. MUC/05335/2016

Připomínka akceptována.
Zařazení areálu nemovité kulturní památky Volmanovy vily, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejst. č. 16217/2-4124, s předmětem ochrany vila čp. 1200 na pozemku parc. č. st.
1441 a vrátnice na pozemku parc. č. st. 1442, park
a pozemky parc. č. 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1447,
1448, 1449, 1450 a pozemky parc. č. st. 1441,
1442, 1443, k. ú. Čelákovice, bude v návrhu ÚP
změněno tak, že bude odpovídat platnému ÚPnSÚ
Čelákovice s tím, že plocha s funkčním využitím
VN „území pro komerční využití, nerušící výrobu
a sklady“ dle ÚPnSÚ Čelákovice bude zařazena
v návrhu ÚP do plochy výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav), vyjma
pozemků parc. č. 1446/3, 1446/4 a st. 1442 s RD

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
Jedná se o východní část pozemku č. parc.1446/2, pozemek č. parc. st. 1442,
1446/3 a pozemek st. 1443 v katastrálním území Čelákovice.
Stávající ÚPnSÚ popisuje území jako VN – komerce, nerušící výroba, sklady.
Návrh nového ÚP popisuje území BI – plochy bydlení v rodinných domech.
Podle našeho názoru je návrh funkčního využití chybný a vzhledem k zadavateli
i zpracovateli ÚP uplatňujeme následující argumentaci:
Areál Volmanovy vily byl historicky vytvořen jako prostor spojený s podnikatelským záměrem Josefa Volmana, který plnil funkci rezidenční, servisní a výrobní. Ty
byly řazeny v popsaném pořadí od východu na západ s tím, že vlastní Volmanova
vila stála zhruba v těžišti celého areálu. Tato základní struktura byla celkem správně
zohledněna v ÚPnSÚ schváleném ZM dne 19. 9. 1994, resp, aktuálně platném.
Návrh nového ÚP však předpokládá posunutí hranice obytné funkce směrem na
západ, a to až blízko k okraji stávající servisní haly společnosti CZ. TECH. Do
takto změněného území jsou začleněny i hospodářské a výrobní objekty areálu, které
jsou stejně jako celý areál s vilou památkově chráněné a z hlediska jejich typologie
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s nimi nelze jako s bytovými objekty uvažovat. Naopak je téměř nemyslitelné, aby
v blízkosti vily byly umísťovány další rodinné domy, které návrh ÚP předpokládá, dostavěné tři RD v parku východním směrem byly v dříve vydaných závazných stanoviscích správního orgánu na úseku památkové péče označeny jako poslední možné rezidenční dostavby areálu. Pokud se má naplnit historické členění areálu a respektovat jeho památková ochrana, je třeba posunout hranici obytného
území (BI) na původní, resp. aktuálně platnou pozici. V opačném případě budou
při schválení nového ÚP případné stavební záměry v areálu v rozporu s funkčním
využitím území a vznikne i zásadní konflikt s požadavky státní památkové péče zakotvené v zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, resp. v zápisu areálu v rejstříku
Nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

čp. 1201, které budou společně se zbývající částí
areálu Volmanovy vily s funkčním využitím SIZ
„smíšené území zvláštní“ dle platného ÚPnSÚ
Čelákovice zařazeny v návrhu ÚP do nově stanovené plochy s rozdílným způsobem využití, nejlépe
plochy smíšené se specifickým využitím jako „indexovaná plocha“, vymezená pro účely jedinečného využití areálu Volamnovy vily – viz Pokyny
(bod SJ-V*3).

31

České dráhy, a.s.,
Generální ředitelství,
odbor správy a prodeje majetku,
stavební oddělení
IČO 70994226,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

2760/2016/O32
ze dne 27. 4. 2016,
Daniela Malinová;
zapsáno dne 3. 5. 2016
pod
čj. MUC/05877/2016

Čelákovice, návrh ÚP
V k. ú. Čelákovice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České
dráhy, a.s. (IČO 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 4279 a evidované v příslušném KN. Vlastnictví ČD, a. s., zejména parcela p. č. 3230/5 v k. ú. Čelákovice
je v rámci VPS dotčena návrhem dopravní infrastruktury č. WD1.3 (optimalizace
trati č. 231), návrhem č. WD2.1 (přeložka silnice II/245), č. Z10 (obslužná a pěší
cesta) a v sousedství návrhem č. WD14 (parkovací dům u nádraží).
S dotčením výše uvedeného majetku v k. ú. Čelákovice, souhlasíme za podmínky
jeho majetkoprávního vypořádání.
Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a jeho
prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a technický řád
drah“ v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby
a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR
a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků.
Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s., a SŽDC, státní organizací, úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích.
Případnou úpravu majetkoprávních vztahů doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném
rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků.
Mimo uvedené nemáme k návrhu ÚP Čelákovice námitek ani připomínek.

Připomínka vzata na vědomí.
Ze strany podatele připomínky, České dráhy, a.s.,
se jedná pouze o informaci. Ochranné pásmo
dráhy je jako limit využití území vyznačeno ve
výkresu D.2 „Koordinační výkres“ grafické části
odůvodnění návrhu ÚP. Majetkoprávní záležitosti
nejsou předmětem této ÚPD.
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FERMATA, a.s.,
IČO 60196351,
Zárubova 1678, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05517/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
Z návrhu na změnu ÚP není dostatečně zřejmé, že bude zachována komunikace na
pozemku p. č. 3031/24. Pokud ano, nemáme připomínky, pokud ne, pak požadujeme zachování komunikace.
Dále navrhujeme pozemky p. č. 3031/47, 3031/46, 3031/45, 3031/10 a 3031/44
využít pro napojení této komunikace na křížení ulic Zárubova a Majakovského.
Dotčené pozemky jsou barevně vyznačeny v návrhu změny ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP

Připomínka vzata na vědomí.
Pozemek parc. č. 3031/24, k. ú. Čelákovice, je ve
výkresu B.2A „Výkres urbanistická koncepce“
grafické části návrhu ÚP vymezen jako plocha
dopravní infrastruktury – ostatní místní komunikace (bez kódu plochy), popř. jako plocha veřejných
prostranství (PV-stav).
Pozemky parc. č. 3031/10, 3031/44, 3031/45,
3031/46, 3031/47, k. ú. Čelákovice, jsou využity
dle výkresu B.2B „Výkres koncepce dopravy“
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grafické části návrhu ÚP pro návrhovanou místní
komunikaci funkční skupiny „C“ vymezenou jako
veřejně prospěšnou stavbu WD12 „Obslužná komunikace k nově navrženému parkovišti u hřbitova“ od křížení ulic Zárubova a Majakovského.

33

FERMATA, a.s.,
IČO 60196351,
Zárubova 1678, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05518/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
Část pozemku p. č. 3031/52 a část pozemku p. č. 3031/53 a pozemek p. č. 3031/1
jsou vedeny jako DP (plocha pro parkování) a u těchto pozemků navrhujeme využití jako plochu všeobecně obytnou. Dotčené pozemky jsou barevně označeny v návrhu změn ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP

Připomínka neakcetována.
Pozemky parc. č. 3031/1, 3031/52 (část) a 3031/53
(část), k. ú. Čelákovice, zůstanou součástí vymezené plochy přestavby P22 v lokalitě VII – Jiřina
návrhu ÚP jako plocha dopravní infrastruktury –
dopravní vybavenbost (DP-návrh), navrhovaného
parkingu pro hřbitov a jeho rozšíření. Vymezovat
na předmětných pozemcích obytnou plochu je naprosto nevhodné a parkoviště je pro hřbitov nezbytné. Plocha DP proto zůstane zachována, pokud nebude upraveno celkové řešení parkovišť
u hřbitova – viz Pokyny (bod SJ-III*29).
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FERMATA, a.s.,
IČO 60196351,
Zárubova 1678, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05519/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
Pozemek p. č. 3031/12, p. č. 3031/13, část pozemku p. č. 3031/5, část pozemku p. č.
3031/49, část pozemku p. č. 3031/3 a pozemek p. č. 3031/48 jsou v novém návrhu
vedeny jako plocha lehké výroby. S touto změnou nesouhlasíme a trváme na zachování těchto pozemku dle platného ÚPnSÚ jako všeobecně obytné.
Dotčené pozemky jsou barevně označeny v návrhu změn ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP

Připomínka neakcetována.
Pozemky parc. č. 3031/3 (část), 3031/5 (část),
3031/12, 3031/13, 3031/48, 3031/49 (část), k. ú.
Čelákovice, zůstanou součástí stabilizované plochy
výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav) dle návrhu ÚP v lokalitě VII – Jiřina.
Důvodem ponechání je zachování ucelené plochy
VL a odstranění přímého styku této plochy s plochou bydlení dle platného ÚPnSÚ Čelákovice,
které omezí možné střety vzájemně neslučitelných
činností – viz § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2001 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů.
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FERMATA, a.s.,
IČO 60196351,
Zárubova 1678, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno
dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05520/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
Část pozemků p. č. 3031/52 a p. č. 3031/53 je navržena jako plocha veřejného prostranství, veřejné zeleně a parky. S návrhem této změny nesouhlasíme a trváme na
zachování těchto pozemků dle platného ÚP jako pozemky všeobecně obytné. Dotčené pozemky jsou barevně označeny v návrhu změn ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP

Připomínka neakcetována.
Pozemky parc. č. 3031/52 a 3031/53, k. ú. Čelákovice, zůstanou součástí vymezené plochy přestavby
P11 v lokalitě VII – Jiřina návrhu ÚP jako plochy
veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZVnávrh) vymezenou pro ochranou zeleň u stávajícího hřbitova a jeho navrhovaného rozšíření. Plocha ZV zůstane v návrhu ÚP zachována, protože
slouží odclonění hřbitova od plochy bydlení v rodinných domech (BI-návrh) a omezí se tak možné
střety vzájemně neslučitelných činností – viz § 3
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odst. 3 vyhlášky č. 501/2001 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, které by mohly vzniknout provozem hřbitova nebo by mohly ohrozit řádný provoz hřbitova
nebo jeho důstojnost – viz § 17 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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FERMATA, a.s.,
IČO 60196351,
Zárubova 1678, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05521/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
V návrhu změny ÚP jsou pozemky p. č. 3031/4, p. č. 3031/50 a p. č. 3031/55 uváděny jako plocha DPP – plocha dopravní infrastruktury-parking. Toto neodpovídá skutečnému stavu, parkovací plochy jsou pouze části těchto pozemků, větší část je
vzrostla zeleň. Dále na pozemku p. č. 3031/43 není zakreslena retenční nádrž. Viz
přiložena pozemková mapa a přiložený návrh změny ÚP.
Příloha:
– grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP
– pozemková mapa

Připomínka akceptována.
Využití plochy pozemků parc. č. 3031/4, 3031/50
a 3031/55, k. ú. Čelákovice, v lokalitě VII – Jiřina
návrhu ÚP jako plochy dopravní infrastruktury –
dopravní vybavenost – parking (DP-P-stav) bude
v návrhu ÚP změněno na plochu výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav) –
viz Pokyny (bod SJ-V*4).
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FV – Plast, a.s.,
IČO 26167654,
Bártlova 2791/17a, 193 00 Praha 9;
FV – Plast, a.s., Čelákovice,
odštěpný závod,
Kozovazská 1049, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05640/2016
a stejné podání
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05686/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic
Podatel se důvodně domnívá, že uvedené podmínky nepřípustně zasahují do jeho
vlastnického práva, když jej zásadně omezují v užívání jím vlastněného pozemku
– komunikaci vedenou v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, číslo parcely 3865/1.
Pořizovatel ÚP přitom v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu nesmí zasahovat do
vlastnického práva v rozporu se zásadou proporcionality, tj. zatěžovat nebo omezovat
vlastníka pozemku nepřiměřeně, a tedy nezákonně. K podmínkám, za nichž lze zásahy do práv vlastníků dotčených nemovitostí prostřednictvím regulace využití území
ÚP označit za přiměřený (proporcionální) a legitimní, se podrobně vyjádřil rozšířený
senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 21. 7. 2009, čj. 1 Ao 1/2009 –
120, www.nssoudd.cz. Uvedl, že ÚP může představovat zásadní omezení ústavně
zaručeného práva vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 Listiny základních práv a svobod
(LZPS).
Zásahy do vlastnického práva, činěné prostřednictvím ÚP, proto „musí mít zásadně
výjimečnou povahu, musí být prováděny z ústavně legitimních důvodů a jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému
cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle a být činěny na základě
zákona“. Předložený návrh ÚP však uvedeným základním kritériím „testu proporcionality“ nevyhovují.
V rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu je tak návrh ÚP stanoven
zcela libovolně a nešetrně k nabytým vlastnickým právům podatele.
Komunikace v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, č. p. 3865/1 (dále jen „Ulice Kozovazská“) je v současnosti jedinou přístupovou a nenahraditelnou komunikací pro
závod, tedy výrobní a podnikatelské prostory podatele (plynulost dopravy a setrvalá
přístupnost je pro výrobu a prodej zásadní) a podatel tuto komunikaci, resp. poze-

Připomínka vzata na vědomí.
Účelová komunikace na pozemku parc. č. 3865/1,
k. ú. Čelákovice, označená jako ulice Kozovazská,
je ve vlastnictví společnosti FV – Plast, a.s., podatele připomínky, a to od areálu této společnosti až
po křižovatku ulice Kozovazské s ulicí Mochovskou v lokalitě VIII – Krátká Linva. Tato účelová
komunikace není návrhem ÚP dotčena a provoz
na ní není návrhem ÚP nijak omezen. Podle koncepce dopravy stanovené předloženým návrhem
ÚP budou zastavitelná plocha Z10 dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh),
představující plochu pro parkovací dům pro nádraží veřejně prospěšné stavby WD14 „Parkovací
dům u nádraží“ spojený pěším podchodem s přednádražním prostorem v ulici Masarykova, a zastavitelná plocha Z20 výroby a skladování – lehký
průmysl, drobná výroba (VL-návrh) dopravně
obslouženy místní komunikací funkční skupiny
„C“ napojenou na místní komunikaci sběrnou
funkční skupiny „B“ s přímým napojením na Mochovskou ulici, tj. silnici II/245. Tyto místní komunikace jsou vymezeny plochou Z25 veřejného prostranství (PV-návrh) pro veřejně prospěšnou stavbu WD6 „Sběrná místní komunikace v ploše Z25“.
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

mek, na němž se účelová komunikace nachází, vlastní a za tím účelem jí takto využívá a za podmínky, že vlastní a téměř výlučně tuto účelovou komunikaci užívá, rozšířil původní výrobu do stávající velikosti, což ale znamená průjezd velkého množství nákladních vozidel (a osobních vozidel zaměstnanců a zákazníků). Zvýšení
množství vozidel na této komunikaci jí ve své podstatě učiní přetíženou, a to k újmě
vlastníka této komunikace – podatele.
Mimo výše uvedené je dále ul. Kozovazská rovněž jedinou přístupovou komunikací pro další ostatní podnikatelské subjekty, jejichž prostory určené pro podnikání se nacházejí za výrobními a prodejními prostory podatele.
Navíc, bude-li nutné vybudovat komunikace pro příjezd k nové rozvojové ploše
Z10 – DP (parkovišti), což je nepochybné, pak podavatel upozorňuje na to, že musí
dojít k zásahu do vlastnických práv majitelů pozemků dotčených nutností rozšíření
stávající účelové komunikace, a to 3430/4, 3430/6, 3430/8, 3430/10, 3430/11,
3430/12, 3430/104, 3439/3, 3439/4, 3439/5, 3439/7, 3439/8, 3439/9, 3439/10,
3439/12, 3439/28, 3439/29, 3443/6, 3443/7, 3443/8, 3443/58, 3443/59, 4217, 4218,
4222, 3430/3, 3430/13, 3430/14, 3430/69, 3430/70, 3430/71, 3430/72, 3430/73,
3430/74, 3430/75, 3430/76, 3430/77, 3430/78, 3430/85, 3430/87, 3430/89, 3430/92,
3430/93, 3430/96, 3430/97, 3430/99, 3430/108, 3430/139, 3439/11, 3439/14,
3443/48, 3865/1, 3865/2, 3865/9, 3865/12, 3865/14, 3865/16, 3865/17, 4292 a 4293.
Toto rozšíření by se potom dotýkalo velkého množství pozemků vlastníků pozemků)
a podatel je přesvědčen, že vlastníci s rozdělením svých pozemků (aby byla vyčleněna část přiléhající k stávající účelové komunikaci ve vlastnictví podatele pro stavbu
nové příjezdové komunikace k parkovišti) s tím souhlasit (stejně jako podatel) nebudou a vyvlastněn nepřichází podle názoru podatele v úvahu.
Stavbou parkoviště a logicky i stavbou nové komunikace by se zablokoval příjezd do výrobního a prodejního areálu podatele a konečně by došlo i k dotčení
vlastnického práva podatele.
Nová rozvojová plocha (parkoviště) je navíc v plánu vedle výrobních a prodejních
prostor podatele, kde je v současné době hustý dopravní provoz a dobrá dopravní
dostupnost je pro něj tedy klíčovou otázkou. Tím by taktéž mohlo dojít ke vzniku
škody spočívající ve zmenšení majetku (zvýšené náklady na provoz, dlouhé čekací
doby, kolize vozidel, atd.).
S ohledem na výše uvedené je proto naprosto nemyslitelné jakékoli uzavření či
omezení provozu na ul. Kozovazská.
Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že v důsledku nezákonného zásahu do vlastnického práva podatele bude podatel nepřiměřeně omezen i ve využití dalších pozemků v jeho vlastnictví a v rozvoji svých podnikatelských aktivit, rovněž z důvodu
nepřiměřeně omezeného využití pozemků poklesne cena jejich nemovitostí, dá se též
předpokládat pokles výroby, prodejů atd.
Jak uvedl Nejvyšší správní soud ve výše citovaném usnesení rozšířeného senátu ze
dne 21. 7. 2009, čj. 1 Ao 112009 – 120, v textu přiměřenosti při přezkumu opatření
obecné povahy (tj. zde územního plánu) je nutné zkoumat, zda způsob provedení

Z toho je zřejmé, že žádná z navrhovaných zastavitelných ploch nebude dopravně napojena na Kozovazskou ulici, tím nemůže dojít k ovlivnění provozu na příjezdové účelové komunikaci do areálu
společnosti FV – Plast, a.s.
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opatření má ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody, zda je provedeno
nejšetrnějším možným a nediskriminačním způsobem a s vyloučením libovůle (srov.
také rozsudek NSS ze dne 27. 9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005 – 98). Pokud soud shledá, že
některá z těchto kumulativních podmínek není splněna, je to zásadně důvodem pro
zrušení opatření obecné povahy (územního plánu).
Podatel uvádí, že jakékoli omezení nebo výjimku z určitého základního práva lze
uplatnit jen ve prospěch ochrany jiného základního práva nebo ve prospěch ústavně
chráněné hodnoty, přičemž tato výjimka musí být zároveň přiměřená k cíli, který se
omezením nebo výjimkou sleduje. Ústavní soud opakovaně dovodil tyto závěry z čl. 1
Ústavy, jakož i čl. 4 odst. 4 Listiny a zároveň vymezil základní kritéria hodnocení
proporcionality posuzování právních norem z hlediska jejich ústavnosti (srov. například nálezy ze dne 28. 1. 2001 sp. zn. PL. ÚS 41/02, nebo ze dne 14. 7. 2005, sp. zn.
PL. ÚS 34/04), které lze analogicky uplatnit i v rámci posouzení zákonnosti opatření
obecné povahy (ÚP). V daném případě podmínky dovozené ústavním soudem nejsou
návrhem ÚP, tak jak byl předložen veřejnosti k připomínkování, respektovány.
Vlastnické právo podatele užívat v souladu s legitimním očekáváním svůj majetek, je
omezováno na základě čisté libovůle pořizovatele, bez odůvodnění a zřejmě diskriminačně vůči jiným podnikatelským záměrům. Podatel uvádí, že výše uvedené nedostatky jsou vážnou překážkou schválení návrhu ÚP Čelákovic v jeho současné
podobě.
Podatel tímto podává v souladu s ustanovením 5 50 odst. 3 zákona 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující připomínky, které
směřují proti té části územního plánu, kterou dochází k zařazení nové rozvojové plochy Z1O - DP do územního plánu, neboť jediným přístupem na tuto novou rozvojovou plocha Z1O - DP je výhradně ul. Kozovazská, tj. komunikaci ve vlastnictví podatele.
Podatel tímto podává v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona
následující připomínky, které směřují proti té části ÚP, kterou dochází k zařazení nové rozvojové plochy Z10 – DP do ÚP, neboť jediným přístupem na tuto
novou rozvojovou plocha Z10 – DP je výhradně ul. Kozovazská, tj. komunikaci
ve vlastnictví podatele.
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HEIM Trade SE,
evropská společnost,
IČO 26970805,
Vídeňská 264/120b, Přízřenice,
619 00 Brno

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05638/2016

Připomínky k návrhu ÚP Čelákovic
Jsme vlastníkem těchto nemovitostí, které jsou zapsány na LV č. 5507 pro k. ú. Čelákovice (blíže viz přiložený výpis z KN):
Pozemky – parcela č.: st. 1703/10; součástí pozemku je stavba;
st. 1996; součástí pozemku je stavba
1997
Preambule:
Obchodní evropská společnost HEIM Trade SE je hlavou koncernu, zahrnujícího
mimo jiné ve své majetkové struktuře i akciovou společnost Kovohutě Holding DT
a.s. Současně je i přímým vlastníkem nemovitostí v katastru Čelákovic, zapsaných na
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(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
LV č. 5507.
Tyto připomínky byly zpracovány z pohledu přímého vlastníka nemovitostí, zapsaných na tomto LV.
Připomínky podávané za Kovohutě Holding DT a.s. samostatně jsou nám detailně
známy a rovněž se k nim připojujeme.
Úvod:
Předložený návrh ÚP města Čelákovic pracuje s nemovitostmi v našem vlastnictví
bez jakéhokoliv ohledu na naše zájmy, upřednostňuje akademická řešení problémů
jiných vlastníků a zájmů města na úkor našich zájmů, čímž nás závažnou měrou poškozuje.
Návrh zcela bezprecedentně zasahuje do našich vlastnických práv takovou měrou, že
v některých případech zcela a v některých částečně znemožňuje stávající či plánované
využití našich nemovitostí, které bylo plánováno v souladu s platnou legislativou i v
souladu s platným ÚP.
Přijetí ÚP v předložené podobě by zásadním způsobem narušilo naše plány i současné podnikání, znemožnilo by nám dostát našim smluvním závazkům a poškodilo by
naše renomé. V konečném důsledku by samozřejmě tyto škody měly i zásadní ekonomický dopad. Finanční újmu, která by nám takto vznikla, bychom byli nuceni
uplatnit u původce tohoto plánu, a to případně i soudní cestou. Tuto škodu odhadujeme v řádu stamilionů korun.
Naši vizi budoucího využívání, právě tak jako představy o možných vstřícných krocích a ústupcích městu, jsme zástupcům Čelákovic opakovaně předkládali jako podklad pro další jednání. Veškeré podklady k našim záměrům jsou městu známy:
1.1 schůzka s místostarostou Studničkou 4. 11. 2015 na radnici 16.00 h – představení
záměrů (viz výše), přítomni Vávra (Heim trade SE), Štěrba (ředitel Kovohutě),
1.2 schůzka se starostou Pátkem a oběma místostarosty Studničkou a Sekyrou 19. 11.
2015 v Kovohutích v 10.00 h – představení záměrů, přítomni: Dubš (majoritní
akcionář), Vávra (Heim trade SE), Štěrba (ředitel Kovohutě), Rajtarová, Herynk
a Macháček (členové představenstva),
1.3 Představení záměrů v komisi pro územní rozvoj města Čelákovic 4. 1. 2016
v 18.00 h představil Vávra (Heim trade SE).
Záměry Kovohutí byly představeny jako podnět k dalším jednáním, vnímáme je
mimo jiné jako vstřícný krok k městu, které do zadání ÚP zpracovateli vyjádřilo svůj
záměr „přehodnotit využití areálu Kovohutí a jeho okolí“. Návrhy vychází vstříc
snahám o tlumení výroby, a to konkrétně omezením ploch pro výrobu z JZ části.
Součástí návrhů byly i vstřícné kroky Kovohutí jako majitele pozemků před novou
cyklolávkou, které by vedly k řešení patové situace příjezdu k této lávce.
Jedinou reakcí města bylo vždy po osobní schůzce razantní odmítnutí čehokoliv,
nejen předložených a studiemi dokumentovaných záměrů, ale dokonce i skutečností,
které byly zmíněny pouze okrajově. Následovalo písemné zamítnutí podepsané starostou a doručené do DS i na záměry, které měly sloužit jen jako podklad k jednání
a nikdy nebylo vyjádření požadováno. Jednalo se nanejvýš o „zmínění podkladu pro
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další jednání“ či „nastínění směru, kterým Kovohutě uvažují“.
Naše návrhy řešení, které jsme městu předkládali v souvislosti se shora uvedenými schůzkami, přikládáme i k těmto našim připomínkám a žádáme o jejich
zohlednění v ÚP Čelákovic.
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY:
Oblast 1. – Vlastní areál Kovohutí
(v návrhu ÚP mimo jiné zahrnuje i plochy přestavby P12 a P13)
1. Návrh počítá se změnou funkčního využití v ploše označené P13 z původního
VP (průmyslová výroba) na VL (plocha výroby skladování – lehký průmysl, drobná výroba a služby). Tato změna znemožní využití průmyslových stávajících hal
k účelu, k jakému byly postaveny. Tím nám způsobí značnou finanční škodu. Zástupci města, tedy zadavatele ÚP, byli opakovaně informováni o našich záměrech
s rekultivací areálu, zahrnující mimo jiné i případné obnovení výroby anebo provozování obdobné výroby nájemcem.
Stabilizovaný výrobní areál, fungující na stejném místě již více než 150 1et a disponující technickým i logistickým zázemím by měl zadavatel ÚP chápat jako příležitost pro výrobní činnost na katastru města a tuto výrobu podporovat, nikoliv
omezovat. V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
– S touto změnou nesouhlasíme a požadujeme původní funkční využití, podle
metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
2. Výše popsaná změna funkčního využití v ploše označené P13 je navrhována jen
na části naší výrobní haly na pozemku parc. č. st 1703/10.
Využitelnost haly, která se nově podle návrhu ÚP nachází na rozhraní dvou funkčních ploch s tím, že vždy cca jedna polovina haly se nachází v jiné funkční ploše,
by byla velmi problematická. Takový přístup zpracovatele ÚP je nepochopitelný.
Celé skutečnosti se nedá rozumět jinak, než že, zpracovatel nevěnoval této oblasti
patřičnou pozornost a s poměry v místě se dostatečně neseznámil. Namísto toho
bez znalosti poměrů „od stolu“ namaloval zcela akademicky „nějakou čáru“.
O neznalosti svědčí navíc zavádějící označení, které tyto naše pozemky v textové
části označuje jako výrobní areál Amirro – rozvoj Amirro.
V tomto směru je návrh ÚP věcně chybný a v rozporu se zásadou proporcionality.
– S touto změnou nesouhlasíme a požadujeme původní funkční využití, podle
metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká) v celém rozsahu výrobní haly a i
přilehlých pozemků.
3. Návrh počítá se zpracováváním územní studie ÚS 4 pro vnitřní areál Kovohutí, řešící celkové uspořádání plochy pro nové využití, zejména vymezí veřejná
prostranství pro průjezdné komunikace areálem.
Jako vlastník nemovitostí uvnitř areálu plně podporujeme záměr Kovohutí s vlastním areálem, tedy provozovat areál jako uzavřený, pod jedním plotem a jednou ostrahou. Jako jediné možné vjezdy/vstupy jsou pro nás přípustné ty stávající, tedy
závora za novou administrativní budovou a případně v budoucnu znovuotevření
druhého původního vjezdu u staré administrativní budovy, tedy oba z ulice Křiží-
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1.1 Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P13 „přestavba areálu bývalých
Kovohutí na lehký průmysl“ lokality V – Nedaniny
návrhu ÚP bude vypuštěna a způsob využití tohoto
území, stanoveného návrhem ÚP jako plocha výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba
(VL-návrh), bude změněno na stabilizovanou plochu výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav)
– viz Pokyny (bod SJ-V*5) v souladu s využitím
dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.

1.2 Připomínka akceptována.
Využití pozemku parc. č. st. 1703/10, k. ú. Čelákovice, s výrobní halou a přilehlými pozemky, který je
dle návrhu ÚP zařazen z jedné poloviny do plochy
přestavby P13 „přestavba areálu bývalých Kovohutí na lehký průmysl“ lokality V – Nedaniny s navrhovaným využitím jako plocha výroby a skladování
– lehký průmysl, drobná výroba (VL-návrh) a z
druhé poloviny jako stabilizovaná plocha označená
„VP“ s neznámým způsobem využití bude v návrhu
ÚP sjednoceno na stabilizovanou plochu výroby
a skladování – těžký průmysl (VT-stav) – viz Pokyny
(bod SJ-V*6) v souladu s využitím dle platného
ÚPnSÚ Čelákovice.
1.3 Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P13 bude na základě vyhodnocení předchozí připomínky 1.1 z návrhu ÚP vypuštěna a spolu s tím bude vypuštěna i podmínka zpracování územní studie ÚS4 „Kovohutě“ (bývalý
areál kovohutí) stanovená pro plochu přestavby
P13 v lokalitě V – „Nedaniny“ článkem 133
písm. d) kapitoly 11 „Vymezení ploch a koridorů,
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kovy.
Jakékoliv otevření areálu pro „veřejnost“ či prolomení veřejnými komunikacemi je
pro nás zásadním způsobem nepřípustné a zcela destruktivní pro jakýkoliv zamýšlený provoz. Takový razantní, bezprecedentní a destruktivní zásah do našich vlastnických práv proti naší vůli nikdy nepřipustíme. Tato změna by znemožnila využití
průmyslových stávajících hal k účelu, k jakému byly postaveny. Tím by nám způsobila značnou finanční škodu.
Zástupci města, tedy zadavatelé ÚP, byli opakovaně informováni o záměrech Kovohutí s rekultivací areálu, zahrnující mimo jiné i případné obnovení výroby anebo
provozování obdobné výroby nájemcem, u kterých byl vždy i zástupce společnosti
HEIM Trade SE, který vystupoval ve shodě s požadavky Kovohutí Holding DT
a.s., které rovněž zastupoval na základě plné moci.
Zadavatelé ÚP jsou si tedy dobře vědomi našeho nesouhlasu a tím i nemožnosti takové zásahy provést.
V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
– Zásadním způsobem nesouhlasíme s jakýmkoliv otevíráním areálu, nebo prolamováním veřejnými prostory.
Oblast 2. – Při ulici Dělnické v Jiřině – plocha přestavby P15
1. Návrh počítá se změnou funkčního využití na části našich pozemků mimo plochu přestavby P15 z původního OV (Všeobecně obytná) na SM (plochy smíšené
obytné městského typu), což v podstatě odpovídá původní funkční náplni.
– S touto změnou souhlasíme.
2. Návrh počítá se změnou funkčního využití na části našich pozemků v ploše
přestavby P15 – z původního OV (všeobecně obytné), ale z dokumentace není
zřejmé na jakou navrhovanou funkci. V ploše přestavby P15 jsou vepsány dva vzájemně si odporující popisy využití funkční plochy. Označení SM (plochy smíšené
obytné městského charakteru) je vepsáno červeně, označení BI (plochy bydlení
v rodinných domech) je vepsáno černě.
Červená barva popisu je dle legendy označením plochy změn, což ale v případě
změny z OV (dle platného ÚP) na SM (dle návrhu ÚP) není fakticky správně, protože definice nového označení je téměř identická s definicí původní. Černý popis je
dle legendy označením plochy stabilizované, což tato plocha ale rovněž není. Tyto
rozpory jsou zásadním způsobem matoucí, znemožňující porozumění záměru zpracovatele. Jako takový by měl být návrh opraven a předložen znovu k posouzení.
V tomto směru je návrh ÚP věcně chybný.
– Požadujeme přepracování dokumentace tak, aby byla jednoznačná a její nové
předložení k posouzení.
3. Návrh definuje na našich pozemcích plochu přestavby P15.
Jedná se o plochu vnitrobloku mezi ulicemi Dělnická, Polská, Chodská a Lidická,
dosud užívanou jako zahrady navazujících okolních domů. Zadavateli ÚP jsou
známy záměry společnosti HEIM Trade SE s bytovou výstavbou v rámci jejich
pozemků v tomto území, a to i ve vazbě na nabídnutý odkup/směnu pozemku parc.

ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie“ textové
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-V*7). Areál
kovohutí zůstane tak kompaktní a uzavřený v souladu s jeho vymezením dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.
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2.1 Připomínka vzata na vědomí.

2.2 Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P15 „přestavba na plochy smíšené městského charakteru“ lokality VII – Jiřina
návrhu ÚP bude vypuštěna a způsob využití tohoto
území, stanoveného návrhem ÚP jako plochy smíšené obytné městského charakteru (SM-návrh)
bude změněno na plochu bydlení v rodinných domech (BI-stav). Současně s tím budou opraveny
chybné kódy plochy „SM“ na „BI“ sousedních tří
ploch zastavěného území na sever od plochy P15 –
viz Pokyny (bod SJ-III*13) v souladu s obdobným
využitím plochy dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.

2.3 Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P15 „přestavba na plochy smíšené městského charakteru“ lokality VII – Jiřina
návrhu ÚP bude vypuštěna a způsob využití tohoto
území, stanoveného návrhem ÚP jako plochy smí-
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č. 1998 ve vlastnictví města, který jsme do našich záměrů nakonec nezahrnuli. Bylo nám sděleno Vyjádřením města č. 6/2016 ze dne 27. 1. 2016, že z důvodu přítomnosti významné inženýrské sítě město nesouhlasí s převodem pozemku do
vlastnictví jiné osoby, což chápeme jako nezastavitelnost rodinným domem.
Nyní ale město Čelákovice jako zadavatel ÚP zhodnocuje tento pozemek jako zastavitelný ve funkci BI nebo SM, přičemž meliorační těleso, které bylo překážkou
využití není v návrhu ÚP zakresleno. To podle nás znamená, že tato překážka již
neplatí.
Celá plocha přestavby P15 se nám jeví jako účelová, s cílem zhodnotit tento svůj
pozemek města bez vlastního přístupu na veřejnou komunikaci. Toto se ale děje
jednoznačně na úkor společnosti HEIM Trade SE jako vlastníka pozemků parc.
č. 1997 a parc. č. st. 1996, přes které si město tímto způsobem řeší přístup ke svému majetku. Tento postup, kdy si pořizovatel ÚP prostřednictvím ÚP zhodnocuje
jednostranně svůj majetek na úkor znehodnocení majetku jiného vlastníka, je zásadním popřením ústavních práv. Jedná se diskriminační postup města.
Město zažádalo Pozemkový fond o tento pozemek parc. č. 1998 v době, kdy jsme
jej měli pronajatý, udržovali jej a sami o jeho odkup žádali. Již v této době bylo
městu dobře známo, že k pozemku není přístup jinudy, než přes pozemky jiných
osob. Neexistuje žádný zákonný důvod, proč by si mělo město vynucovat přístup
přes pozemky třetích osob a není ani zřejmé, proč by si mělo takto vybrat právě
pozemky ve vlastnictví naší společnosti, a to bez jakéhokoliv předchozího jednání
v této věci.
Konstatujeme, že pokud by mělo město Čelákovice zájem své problémy řešit zákonnou cestou, mohlo by kontaktovat se žádostí o jednání v této věci i kteréhokoliv jiného vlastníka pozemků ve vnitrobloku. Jednoznačné zakreslení obslužnosti
vnitrobloku, tzn. pozemků města a třetích osob přes naše pozemky je nepřípustné.
Město zde z pozice síly prosazuje své majetkové zájmy na úkor soukromého vlastníka a zneužívá k tomu ÚP. Otázku připojení svého pozemku na veřejnou infrastrukturu bylo město povinno řešit soukromoprávními nástroji ve chvíli, kdy si nechalo
převést předmětný pozemek do svého vlastnictví. Návrhem ÚP město obchází
právní úpravu sousedských vztahů obsaženou v občanském zákoníku.
– Požadujeme okamžité zrušení všech zásahů do našich pozemků, které v konečném důsledku preferují zájem města o zhodnocení vlastního majetku města před našimi vlastnickými právy zaručenými Ústavou ČR, tedy všech prvků
technické i dopravní infrastruktury zakreslené do našich pozemků a obsluhujících nemovitosti města či případně dalších osob.
4. Návrh umisťuje na našich pozemcích jednu ze sítí TI – kanalizaci dešťovou
v režimu veřejně prospěšné stavby WT8 jako obslužnou pro plochu přestavby
P15.
Jedná se o jednu ze sítí technické infrastruktury, jejíž cílem je na úkor naší společnosti zhodnotit nemovitosti města či případně dalších osob, navíc ale v režimu veřejně prospěšné stavby. Podrobně viz bod 3.

šené obytné městského charakteru (SM-návrh)
bude změněno na plochu bydlení v rodinných domech (BI-stav). Současně s tím budou opraveny
chybné kódy plochy „SM“ na „BI“ sousedních tří
ploch zastavěného území na sever od plochy P15 –
viz Pokyny (bod SJ-III*13) v souladu s obdobným
využitím plochy dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.
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2.4 Připomínka akceptována.
Veřejně prospěšná stavba WT8 „Dešťová kanalizace“ v lokalitě VII – Jiřina, vymezená článkem
116 textové části návrhu ÚP v kapitole 7 „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
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obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci,
pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit“ a výkresem B.3 „Výkres veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací“
grafické části návrhu ÚP, bude v části od jejího
konce v ploše přestavby P15 po napojení na ulici
Dělnická vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ-V*8).
5. Z dokumentace není zřejmé, zda je pro zastavitelnost P15 podmínkou zpracová- 2.5 Připomínka vzata na vědomí.
ní Územní studie. V části A: textová část, tabulce (19) je k ploše přestavby P15
Návrh ÚP byl podatelem chybně interpretován.
společně s P14 a P17 uváděna územní studie ÚS5. V popisu ÚS5 ale v kapitole 11 Textová část návrhu ÚP v kapitole 11 „Vymezení
jsou pod tímto označením uvedeny úplně jiné plochy přestavby, a to P14a, b, a P16. ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změV tomto směru je návrh ÚP věcně chybný.
nách v území podmíněno zpracováním územní
studie“ ani výkres B.1 „Výkres základního členění
území“ grafické části návrhu ÚP nestanovuje
podmínku zpracování ÚS pro plochu přestavby
P15, nelze jej proto v tomto případě považovat za
„věcně chybný“.
Oblast 3. – FORMÁLNÍ PŘIPOMÍNKY:
1. Označení VP v západní části oploceného areálu Kovohutí není možné najít v le3.1 Připomínka akceptována.
Chybný kód stabilizované plochy výroby a skladogendě ÚP a ani v textové části. Předložená dokumentace je proto nejednoznačná
vání – těžký průmysl (VT-stav) západní části oploa nesrozumitelná. Měla by být opravena a znovu předložena k nahlédnutí, neboť
ceného areálu Kovohutí lokality V – Nedaniny
takto nejsme schopni předložené kvalifikovaně posoudit.
bude opraven z „VP“ na „VT“ v souladu s použitou barevnou výplní plochy dle legendy výkresu
B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-V*9). Po
úpravě bude návrh ÚP možné připomínkovat či
uplatňovat k němu námitky při jeho veřejném projednání podle § 52 stavebního zákona.
2. Návrh ÚP vymezuje jednotlivé plochy přestavby. Tyto plochy jsou očíslovány
3.2 Připomínka akceptována.
a vymezeny v samostatném výkrese ÚP, dále pak popsány v textové části ÚP. Jed- Vymezení ploch přestavby, tj. ploch vymezených
ná se o plochy, ve kterých dochází k zásadním změnám funkčního využití, případ- návrhem ÚP ke změně stávající zástavby, k obnově
ně jiným zásadním úpravám limitů závazně definovaných ÚP, majících vliv na
nebo opětovnému využití znehodnoceného území
možné využití i komerční hodnotu nemovitostí. Zdaleka ne všechny plochy, které bude prověřeno a uvedeno do souladu s § 43 odst.
jsou takovým způsobem dotčeny, jsou ale označeny a zdůrazněny jako plocha pře- 1 stavebního zákona – viz Pokyny (bod SJ-V*10).
stavby. Takový přístup je nekonzistentní, zavádějící a v konečném důsledku může Způsob využití pozemků parc. č. 1663/76, 1711/2,
vést k zastření změny, která má zásadní dopady na vlastnická práva k těmto nemo- 1754/4, 3230/4 a st. 1704, k. ú. Čelákovice, bude
vitostem.
uveden do souladu s využitím dle platného ÚPnSÚ
Viz například pozemek parc. č. 1663/76 v našem vlastnictví, kterému se bez jaké- Čelákovice, popř. bude stanoveno využití odpovíhokoliv zdůvodnění či zvýraznění v návrhu nového ÚP přeměnilo funkční využití dající způsobu využití navazujících ploch – viz
z původního OCM (čistě obytné v bytových domech) na ZV (plochy veřejných
Pokyny (bod SJ-V*11).
prostranství – veřejná zeleň). Tato změna je neodůvodněná a zásadním způsobem
– Požadujeme okamžité zrušení tohoto zásahu do našich pozemků, který v konečném důsledku preferuje zájem města o zhodnocení jeho vlastního majetku
před našimi vlastnickými právy zaručenými Ústavou ČR a to včetně vymazání
této stavby nebo této části stavby ze seznamu veřejně prospěšných staveb.
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poškozuje naše práva. Tato změna není znázorněna jako plocha přeměny, přestože
zde k přeměně dochází. Tímto nedostatečným označením dokumentace popsanou
změnu zastírá a potlačuje její zřejmost. V konečném důsledku jsou takováto nedostatečná označení znepřehledňující a klamavé a mohou vést k poškození práv
vlastníka, který změnu vinou zpracovatele ÚP nezaznamená včas.
Takových ploch je v plánu bezpočet, z těch našich uvádím dále jen jako příklad
pozemky parc. č. 1754/4 a parc. č. 3230/4 (vlečka a manipulační plocha), nebo například parc. č. 1711/2 a parc. č. 1704 (areál u Labe), na kterých dochází rovněž
k zásadním změnám funkčního využití k našemu neprospěchu a které rovněž nejsou zaznačeny jako plocha přestavby.
3. Způsob využití je v návrhu na vícero místech uváděn chybně černou barvou jako
stabilizovaná plocha, a to přesto, že se jedná o plochy změn, které by měly být zaznačeny červeně jako plocha změny. Navíc by měly být jednoznačně zvýrazněny
jako plochy přeměny s vlastním číslováním. Tímto chybným označením dokumentace zastírá změny a potlačuje jejich zřejmost. V konečném důsledku jsou takováto
nedostatečná označení znepřehledňující a klamavé a vedou k poškození práv vlastníka, který změnu vinou zpracovatele ÚP nezaznamená včas.
Takových ploch je v plánu bezpočet, z těch našich uvádím dále jen jako příklad
pozemky parc. č. 1663/76 (Nedaniny) a parc. č. 1754/4 (vlečka a manipulační plocha).
4. Návrh ÚP pracuje se změněnou hranicí záplavového území pro stoletou vodu Q100.
Z dokumentace nicméně není zřejmé, jak má být tyto skutečnost docílena. Část
dokumentace A. – textová zpráva posun hranice Q100 nijak nezdůvodňuje, a to
přestože se jedná o jeden z nejzásadnějších faktorů, spoluutvářejících výchozí definici pro zastavitelnost povodní ohrožených lokalit. Z dokumentace je například
zřejmý zásadní ústup hranice Q100 severně od hlavního areálu Kovohutí, a to
v téměř celém průběhu. Jedinou výjimku tvoří „zátoka“ ponechaná na našem pozemku parc. č. 1711/2 a okolí. Proč právě zde? Jedná se o pozemek, na kterém jsou
umístěna technologická zařízení pro odběr povrchové vody z Labe a zařízení pro
čištění odpadních vod a jejich vypouštění do Labe.
5. V ploše přestavby P15 jsou vepsány dva vzájemně si odporující popisy využití
funkční plochy. Označení SM (plochy smíšené obytné městského charakteru) je
vepsáno červeně, označení BI (plochy bydlení v rodinných domech) je vepsáno
černě.
Červená barva popisu je dle legendy označením plochy změn, což ale v případě
změny z OV (dle platného ÚP) na SM (dle návrhu ÚP) není fakticky správně, protože definice nového označení je téměř identická s definicí původní. Černý popis je
dle legendy označením plochy stabilizované, což tato plocha ale rovněž není. Tyto
rozpory jsou zásadním způsobem matoucí, znemožňující porozumění záměru zpracovatele. Jako takový by měl být návrh opraven a předložen znovu k posouzení.

39 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

3.3 Připomínka vzata na vědomí.
Údaje na výkresech grafické části návrhu ÚP se
v procesu pořizování ÚP zpřesňují, upravují a mění,
to je zcela normální jev, a tak tomu bude i při zpracování návrhu ÚP pro navazující fázi, a to veřejné
projednání návrhu ÚP. Způsob využití pozemků
parc. č. 1663/76 a 1754/4, k. ú. Čelákovice, je řešen
u předchozí připomínky 3.2 tohoto podání.
3.4 Připomínka vzata na vědomí.
Hranice záplavového území Q100 vyznačená ve
výkresu B.2C „Výkres koncepce vodního hospodářství“ grafické části návrhu ÚP je převzata
z územně analytických podkladů pořízených úřadem územního plánování, Městským úřadem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a zpracovatel
návrhu ÚP jej nemůže ovlivnit. Změnu hranice
záplavového území Q100 vyznačenou v návrhu ÚP
oproti platnému ÚPnSÚ Čelákovice není třeba
zdůvodňovat, protože její průběh návrh ÚP nestanovuje, ale přebírá jako limit využití území.
3.5 Připomínka vzata na vědomí.
Problematika plochy přestavby P15 je řešena
v rámci připomínek 2.2 a 2.3 tohoto podání.
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Ke všem připomínkám podatele byl učiněn pořizoVzhledem k výše uvedenému požadujeme, aby bylo našim připomínkám vyhověno způsobem popsaným výše u každé jednotlivé připomínky. Nebude-li našim vatele závěr a odůvodnění, jak je výše uvedeno.
připomínkám vyhověno, bude návrh ÚP v rozporu se zákonem a požadavkem
na proporcionalitu a minimalizaci zásahů do ústavně zaručených vlastnických
práv. Vzhledem k možnosti umístit veřejnou infastrukturu v pozemcích obce
považujeme řadu navrhovaných řešení za diskriminaci nás jako soukromého
subjektu. Za diskriminační dále považujeme znevýhodňující zacházení s našimi
pozemky oproti pozemkům jiných průmyslových areálů v Čelákovicích.
Přílohy:
– Výpis z OR
– Výpis z KN
– Dokumentace záměrů, které byly předloženy opakovaně zástupcům města Čelákovic, tedy zadavateli ÚP:
§ Situace se zakreslením všech i dlouhodobých záměrů
§ Situace Dělnická – prezentace záměru revitalizace
§ Situace Nedaniny – prezentace záměru revitalizace
§ Situace RD v JZ části areálu Kovohutí – prezentace záměru revitalizace
§ Studie využití revitalizace hlavní administrativní budovy Kovohutí na byty –
prezentace záměru revitalizace
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Iva Vodáková – DURABO,
IČO 12229385,
Na Stráni 1301, 250 88 Čelákovice;
zastupuje:
Mgr. Daniel Šimánek,
advokát, ČAK 4593,
IČO 66241472,
Vašátkova 176, 250 88 Čelákovice

ze dne 19. 4. 2016;
zapsáno dne 20. 4. 2016
pod
čj. MUC/05145/2016

Připomínky k návrhu ÚP Čelákovic
V zastoupení Ivy Vodákové – Durabo, IČO 12229385, se sídlem Na Stráni 1301,
250 88 Čelákovice, činí v rámci této písemností připomínku, týkající se pozemku
parc. č. 1473 v katastrálním území a obci Čelákovice. Pozemek parc. č. 1473 v k. ú.
Čelákovice byl původně zakreslen ing. arch. J. Dandou ve 3. změně ÚPnSÚ města
Čelákovice, návrh lok. 1,2, ze října 2008, jako pozemek určený pro komerci, nerušící výroby a sklady průmyslové výroby. Na základě žádosti o vydání souhlasu
města Čelákovice se stavbou Tiskárna DURABO Čelákovice – přístavba expedice,
podanou Ivou Vodákovou, byl ve Vyjádření města č. 1/2016 vysloven souhlas s povolením této stavby, při splnění konkrétních podmínek:
1. Veškeré odpadní dešťové vody budou likvidovány na vlastních pozemcích. Poměr
výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku bude činit nejméně 0,4. Nebude-li splněna podmínka poměru výměr, budou na
vlastních pozemcích realizovány vsakovací jímky nebo záchytné nádrže. Schopnost likvidace dešťových vod bude doložena hydrogeologickým posudkem včetně
příslušných výpočtů v samotné části projektové dokumentace.
2. K projektu bude vydáno souhlasné stanovisko provozovatele vodohospodářské
infrastruktury města Čelákovice s napojením na vodovodní a kanalizační síť. Toto
stanovisko nesmí být, vzhledem ke změně provozovatele vodohospodářské infrastruktury, staršího data než 1. 1. 2016.
3. Bude doloženo splnění podmínky dodatečného stavebního povolení čj. MUC/
/00510/2012 ze dne 21. 2. 2012 vydané MěÚ Čelákovice jako příslušným staveb-
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Připomínka akceptována.
Využití plochy pozemků parc. č. 1474/2, 1474/3,
1476/2, 1479/1 a 1479/3, k. ú. Čelákovice, jako
stabilizované plochy veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-stav) a pozemku parc.
č. 1479/2 jako stabilizované plochy veřejných prostranství (PV-stav) v lokalitě I – Centrum bude
v návrhu ÚP změněno na plochu výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav) –
viz Pokyny (bod SJ-V*12).
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ním úřadem ve smyslu využití zástavby dvora jako skladovacích prostor, nikoli pro
umístění technologií výroby.
4. V souladu s vyjádřením města Čelákovice pro vydání Rozhodnutí o dodatečném
povolení stavby čj. MUC/00510/2012 ze dne 21. 2. 2012 vydané MěÚ Čelákovice
jako příslušným stavením úřadem město trvá na svém požadavku dalšího nerozšiřování výroby.
5. Do nově budované haly nebude přesunuta žádná část technologie výroby.
6. Expedice z nové haly bude probíhat v prostoru stávající vykládací rampy. Město
nesouhlasí s navýšením počtu expedičních míst z ulice Na Stráni.
7. Veškeré zásobování a expedice budou probíhat nákladními automobily s délkou do
8 m.
8. Město Čelákovice požaduje, aby byl v areálu zvýšen podíl vzrostlé zeleně.
Tyto podmínky města Čelákovice byly zcela splněny a byly zaslány Ivou Vodákovou na Městský úřad Čelákovice, stavební odbor dne 21. 1. 2016 a 21. 3. 2016. Dne
15. 3. 2016 došlo k vyvěšení Návrhu ÚP Čelákovic, kde byl ve výkresu urbanistické
koncepce srovnán plán s pozemkem parc. č. 1473 v k. ú. Čelákovice. Z tohoto ÚP
však vyplynul rozdíl v tom, že u daného pozemku parc. č. 1473 je zakreslena
vzrostlá zeleň, což by mělo zřejmě za následek nesplnění možnosti daných podmínek města Čelákovice, resp. schválení vyjádření Radou města Čelákovice
usnesením č. 1/2016/4.1. ze dne 5. 1. 2016.
Obdobně k tomu došlo i v případě pozemků parc. č. 1479/1, parc. č. 1476/2 a parc.
č. 1479/3 v k. ú. Čelákovice, kdy ve výkresu urbanistické koncepce jsou tyto pozemky zakresleny jako zelené plochy. Iva Vodáková však žádá, aby tyto pozemky
parc. č. 1479/1 a 1479/3 byly ponechány jako pozemky – komerce, nerušící výroba a sklady.
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KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.,
IČO 46357033,
Křižíkova 270, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05525/2016

Připomínky k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jsme vlastníkem nemovitostí, které jsou zapsány na LV č. 3180 pro k. ú. Čelákovice
(blíže viz přiložený výpis z KN):
Úvod:
Předložený návrh ÚP města Čelákovic pracuje s nemovitostmi v našem vlastnictví bez jakéhokoliv ohledu na naše zájmy, upřednostňuje akademická řešení
problémů jiných vlastníků a zájmů města na úkor našich zájmů, čímž nás závažnou měrou poškozuje.
Návrh zcela bezprecedentně zasahuje do našich vlastnických práv takovou měrou, že v některých případech zcela a v některých částečně znemožňuje stávající
či plánované využití našich nemovitostí, které bylo plánováno v souladu s platnou legislativou i v souladu s platným ÚP.
Přijetí ÚP v předložené podobě by zásadním způsobem narušilo naše plány
i současné podnikání, znemožnilo by nám dostát našim smluvním závazkům
a poškodilo by naše renomé. V konečném důsledku by samozřejmě tyto škody
měly i zásadní ekonomický dopad. Finanční újmu, která by nám takto vznikla,
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bychom byli nuceni uplatnit u původce tohoto plánu, a to případně i soudní cestou. Tuto škodu odhadujeme v řádu stamilionů korun.
V předloženém návrhu se naplno projevila oprávněnost našich obav, které jsme
popsali již v našich námitkách proti plánovanému Opatření obecné povahy o stavební uzávěře (podáno dne 2. 3. 2016). Ukázalo se, že předpoklad snahy zadavatele ÚP o bezprecedentní, zásadní, destruktivní a neoprávněné zásahy do našich
vlastnických práv nebyl chybný. Takový přístup ze strany zadavatele ÚP neumíme chápat, a to zejména v souvislosti s naší dlouhodobou a vytrvalou snahou
s městem Čelákovice jednat a hledat řešení ve shodě. Bohužel musíme konstatovat, že snaha jednat byla pouze jednostranná. Ze strany města nebyl učiněn
žádný vstřícný krok.
Naši vizi budoucího využívání, právě tak jako představy o možných vstřícných
krocích a ústupcích městu, jsme zástupcům Čelákovic opakovaně předkládali
jako podklad pro další jednání. Veškeré podklady k našim záměrům jsou městu
známy:
1.1 schůzka s místostarostou Studničkou 4. 11. 2015 na radnici 16.00 h – představení
záměrů (viz výše), přítomni Vávra (Heim trade SE), Štěrba (ředitel Kovohutě),
1.2 schůzka se starostou Pátkem a oběma místostarosty Studničkou a Sekyrou 19. 11.
2015 v Kovohutích v 10.00 h – představení záměrů, přítomni: Dubš (majoritní
akcionář), Vávra (Heim trade SE), Štěrba (ředitel Kovohutě), Rajtarová, Herynk
a Macháček (členové představenstva),
1.3 představení záměrů v komisi pro územní rozvoj města Čelákovic 4. 1. 2016
v 18.00 h představil Vávra (Heim trade SE).
Záměry Kovohutí byly představeny jako podnět k dalším jednáním, vnímáme je mimo jiné jako vstřícný krok k městu, které do zadání ÚP zpracovateli vyjádřilo svůj
záměr „přehodnotit využití areálu Kovohutí a jeho okolí“. Návrhy vychází vstříc
snahám o tlumení výroby, a to konkrétně omezením ploch pro výrobu z JZ části.
Součástí návrhů byly i vstřícné kroky Kovohutí jako majitele pozemků před novou
cyklolávkou, které by vedly k řešení patové situace příjezdu k této lávce.
Jedinou reakcí města bylo vždy po osobní schůzce razantní odmítnutí čehokoliv,
nejen předložených a studiemi dokumentovaných záměrů, ale dokonce i skutečností,
které byly zmíněny pouze okrajově. Následovalo písemné zamítnutí podepsané starostou a doručené do DS i na záměry, které měly sloužit jen jako podklad k jednání
a nikdy nebylo vyjádření požadováno. Jednalo se nanejvýš o „zmínění podkladu pro
další jednání“ či „nastínění směru, kterým Kovohutě uvažují“.
Naše návrhy řešení, které jsme městu předkládali v souvislosti se shora uvedenými schůzkami, přikládáme i k těmto našim připomínkám a žádáme o jejich
zohlednění v ÚP Čelákovic.
KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY:
Oblast 1. – Vlastní areál Kovohutí
(v návrhu ÚP mimo jiné zahrnuje i plochy přestavby P12 a P13)
1. Návrh počítá se změnou funkčního využití v ploše označené P13 z původního
1.1 Připomínka akceptována.
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VP (průmyslová výroba) na VL (plocha výroby skladování – lehký průmysl, drobná výroba a služby). Tato změna znamená nemožnost použití stávajícího a použitelného strojního vybavení, znemožní případné opětovné spuštění těchto nedemontovatelných strojů stamilionových hodnot, čímž je fakticky o jakoukoliv hodnotu
připraví. Navíc tato změna znemožní využití průmyslových stávajících hal k účelu,
k jakému byly postaveny. Tím nám rovněž způsobí značnou finanční škodu. Zástupci města, tedy zadavatele ÚP, byli opakovaně informováni o našich záměrech
s rekultivací areálu, zahrnující mimo jiné i případné obnovení výroby anebo provozování obdobné výroby nájemcem. Stabilizovaný výrobní areál, fungující na
stejném místě již více než 150 1et a disponující technickým i logistickým zázemím
by měl zadavatel ÚP chápat jako příležitost pro výrobní činnost na katastru města a
tuto výrobu podporovat, nikoliv omezovat. V tomto směru je návrh ÚP v rozporu
se zásadou proporcionality.
– S touto změnou nesouhlasíme a požadujeme původní funkční využití, podle
metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
2. Návrh počítá se změnou funkčního využití mimo plochu P13 – dvůr v SV rohu,
pozemek parc. č. 1752 z původního VP (průmyslová výroba) na zelenou plochu
bez označení. Lze se pouze domnívat, že by se mohlo jednat o ZV (plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň). V území není vepsán kód funkčního využití,
navrhované funkční využití proto odhadujeme podle barvy.
Jedná se o bezprecedentní a nepředjednaný zásah do vlastnického práva, výrazně
snižující využitelnost i hodnotu nemovitosti. Na pozemku se navíc nachází studna,
zásobující areál továrny průmyslovou vodou, se kterou se pro rozvoj areálu nadále
počítá. Pokud by měl být tento pozemek z výrobního areálu vyňat, způsobí nám to
nemalé problémy se zásobováním technologickou vodou.
Navíc se s tímto pozemkem výhledově počítá jako s rozvojovou plochou, která je
již dnes nedílnou součástí uzavřeného areálu a svou bezprostřední návazností na
budovy kovodílen je nezbytná pro rozvoj výroby etablovaného a rozvíjejícího se
nájemce těchto prostor.
Město Čelákovice jako pořizovatel ÚP nemůže řešit své potřeby na úkor jiného
vlastníka, jak to tímto zásahem činí. V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
– S touto změnou nesouhlasíme a požadujeme původní funkční využití, podle
metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
3. Návrh počítá se změnou funkčního využití v ploše označené P12 z původního
VP (průmyslová výroba) na DP (plochy dopravní infrastruktury – parkování) a Z04
(plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační). Ve vazbě na tuto plochu P12 je
navíc v jižní části navrhována opět na našich pozemcích veřejná komunikace.
Jedná se o bezprecedentní a nepředjednaný zásah do vlastnického práva, výrazně
snižující využitelnost i hodnotu našich nemovitostí. V tomto směru je návrh ÚP
v rozporu se zásadou proporcionality.
Parkoviště je popsáno jako „parking pro lávku a přístaviště“, komunikace má slou-

Plocha přestavby P13 „přestavba areálu bývalých
Kovohutí na lehký průmysl“ lokality V – Nedaniny
návrhu ÚP bude vypuštěna a způsob využití tohoto
území, stanoveného návrhem ÚP jako plocha výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba
(VL-návrh), bude změněno na stabilizovanou plochu výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav)
– viz Pokyny (bod SJ-V*5) v souladu s využitím
dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.

43 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

1.2 Připomínka akceptována.
Využití pozemku parc. č. 1752, k. ú. Čelákovice,
který je dle návrhu ÚP zařazen do stabilizované
plochy veřejných prostranství – parky, veřejná
zeleň (ZV-stav) neodůvodněně mimo plochu přestavby P13 „přestavba areálu bývalých Kovohutí
na lehký průmysl“ lokality V – Nedaniny, i když je
prokazatelně součástí oploceného areálu Kovohutí, bude v návrhu ÚP změněno na stabilizovanou
plochu výroby a skladování – těžký průmysl (VTstav) – viz Pokyny (bod SJ-V*13) v souladu s využitím dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.

1.3 Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P12 „parking pro lávku a přístaviště, ochranná zeleň“ v lokalitě V – Nedaniny
návrhu ÚP s využitím jako plocha dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh)
a plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO-návrh) bude z návrhu ÚP vypuštěna a nahrazena stabilizovanou plochu výroby a skladová-
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žit pro toto parkoviště a pro obsloužení černých staveb sousedních vlastníků
v zadní části pozemků úřednických domků při ulici Křižíkově.
Neexistuje žádný nezpochybnitelný důvod, proč by nemělo jít vyřešit potřebu parkování pro lávku a přístaviště přímo na pozemcích ve vlastnictví města. Jako ideální se jeví například pozemek parc. č. 1681/12 o výměře 4330 m2. Tento pozemek
je navíc v bezprostřední návaznosti na lávku, cyklostezku i plánované přístaviště.
Předložený návrh pracuje s nemovitostmi v našem vlastnictví bez jakéhokoliv
ohledu na naše zájmy, upřednostňuje akademická řešení problémů jiných
vlastníků a zájmů města na úkor našich zájmů, čímž nás závažnou měrou poškozuje, a to přesto, že je bez problémů možné, aby si zadavatel tohoto plánu
vyřešil své potřeby v rámci vlastních pozemků.
– S touto změnou nesouhlasíme. Zadavateli ÚP byl opakovaně předkládán náš záměr přeměny této části výrobního areálu na rodinné bydlení (viz příloha č. 2). Požadujeme změnu v předloženém rozsahu na funkční plochu BI (plochy bydlení
v rodinných domech), popřípadě původní funkční využití, podle metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
– S komunikací na našich pozemcích v této podobě rovněž nesouhlasíme. Neexistují žádné nezpochybnitelné důvody pro takové bezprecedentní narušení našeho
vlastnického práva. Tato komunikace není v žádném případě třeba pro obsloužení
našich pozemků. Tyto jsou plně obslouženy naší stávající panelovou komunikací
při hraně oplocení a vnitřní areálovou dopravní infrastrukturou.
Komunikaci procházející tímto územím jsme nicméně připraveni připustit, bude-li
řešena v souladu s námi předkládaným konceptem rozvoje rodinného bydlení.
4. Návrh počítá s protnutím plochy označené P12 dešťovým kanalizačním řadem
WT8, navíc v režimu veřejně prospěšné stavby.
Jedná se o bezprecedentní zásah do vlastnického práva, výrazně snižující využitelnost i hodnotu našich nemovitostí.
Předložený návrh pracuje s nemovitostmi v našem vlastnictví bez jakéhokoliv
ohledu na naše zájmy, upřednostňuje akademická řešení problémů jiných
vlastníků a zájmů města na úkor našich zájmů, čímž nás závažnou měrou poškozuje.
Tento záměr nám byl v rámci proběhlých jednání stručně slovně prezentován. Jednoznačně jsme vyjádřili ochotu ke spolupráci v této věci, nicméně jednoznačně
podmíněnou koordinací s naším předloženým záměrem přeměny této části areálu
na rodinné bydlení. Nedošlo k žádnému zohlednění našich požadavků, tedy přeměně funkční plochy v navrhovaném rozsahu na BI (plochy bydlení v rodinných
domech), nedošlo k žádné další konzultaci a dokonce si na těchto pozemcích zpracovatelé ÚP „zabírají naše vlastnictví“ pro uspokojení svých potřeb bez ohledu na
naše prezentované zájmy.
Tato kanalizace není v žádném případě třeba pro obsloužení našich pozemků.
Tyto jsou plně obslouženy naší areálovou infrastrukturou, která navíc disponuje dostatečnou rezervou.

ní – těžký průmysl (VT-stav) v souladu s využitím
dle platného ÚPnSÚ 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 – viz Pokyny (bod SJ-V*14).
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1.4 Připomínka akceptována.
Trasa veřejně prospěšné stavby WT8 „Dešťová
kanalizace“, vedená napříč přes plochu přestavby
P12 v lokalitě V – Nedaniny, vymezené článkem
116 textové části návrhu ÚP v kapitole 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“ a výkresem B.3 „Výkres veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací“
grafické části návrhu ÚP, bude prověřena a odkloněna mimo pozemky výrobního areálu ve vlastnictví KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. – viz Pokyny (bod SJ-V*15).
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– S umístěním této stavby do našich pozemků nesouhlasíme. Neexistují žádné
nezpochybnitelné důvody pro takové bezprecedentní narušení našeho vlastnického
práva. Kanalizační řad může bez zásadních problémů být uložen pod stávající komunikace, tedy do majetku města. Kanalizaci procházející tímto územím jsme
nicméně připraveni připustit, bude-li řešena v souladu s námi předkládaným konceptem rozvoje rodinného bydlení.
– V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
5. Návrh počítá s prodloužením ulice přístavní WD9 ve směru V-Z, navíc v režimu veřejně prospěšné stavby.
Tato místní obslužná komunikace má dle popisu sloužit k obsloužení lokalit P20
(OS a ZV1) a P13 (areál Kovohutí v našem vlastnictví).
Konstatujeme, že nemáme v úmyslu otevřít areál pro vícero vstupů a vjezdů,
zejména pak nemáme zájem jej otevřít směrem k Labi a k zahrádkářské kolonii. I z
tohoto důvodu tato komunikace nikdy nebude sloužit pro nás, a to přestože je
z části na našich pozemcích. Dále konstatujeme, že obslužnost lokality P20 je plně
zajištěna vybudováním severo-jižní části této komunikace směřující k lávce.
Vybudování severovýchodní části této komunikace by nás výrazně omezilo v pohybu po našich pozemcích, mezi částmi našeho areálu.
Jedná se o bezprecedentní zásah do vlastnického práva, výrazně snižující využitelnost i hodnotu našich nemovitostí. V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
– S umístěním této stavby do našich pozemků nesouhlasíme. Neexistují žádné
nezpochybnitelné důvody pro takové bezprecedentní narušení našeho vlastnického
práva. Komunikaci procházející tímto územím jsme nicméně připraveni připustit,
bude-li řešena v souladu s námi předkládaným konceptem rozvoje rodinného bydlení.
6. Návrh počítá s umístěním drobné vodní plochy s jílovým dnem uvnitř areálu
Kovohutí.
Tato vodní plocha má být umístěna z důvodu retence a protipovodňového opatření.
Ani umístění, ani funkci této „stavby“ vůbec nerozumíme. Náš areál má řešeno
odvodnění dešťových vod svou vlastní infrastrukturou, která je plně funkční a nevyžaduje zásadní úpravy. Měla-li by tato plocha sloužit pro retenování vod z jiných zdrojů, jedná se opět o bezprecedentní zásah do našeho vlastnického práva,
výrazně snižující využitelnost i hodnotu našich nemovitostí.
V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
– S umístěním této stavby do našich pozemků nesouhlasíme.
7. Návrh počítá se zpracováváním územní studie ÚS 4 pro vnitřní areál Kovohutí, řešící celkové uspořádání plochy pro nové využití, zejména vymezí veřejná
prostranství pro průjezdné komunikace areálem.
Zadavateli ÚP byly opakovaně vysvětlovány naše záměry s vlastním areálem Kovohutí. Výslovně jsme vždy zdůrazňovali, že máme v úmyslu provozovat areál jako uzavřený, pod jedním plotem a jednou ostrahou. Jako jediné možné vjezdy /
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1.5 Připomínka neakceptována.
Navrhovaná místní komunikace funkční skupiny
„C“ veřejně prospěšné stavby WD9 „Obslužná
místní komunikace k lokalitám P20 a P13“ vymezená ve výkresech B.2B „Výkres koncepce dopravy“ a B.3 „Výkres veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a asanací“grafické
části návrhu ÚP zůstane v návrhu ÚP i když bude
plocha přestavby P13 vypuštěna, protože zajišťuje
lokálně významné propojení ulice Přístavní s lávkou přes Labe a ulicí Křižíkovou zadem areálu
kovohutí. V návrhu ÚP bude pouze prověřena její
trasa 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.), které nelze obejít
– viz Pokyny (bod S-V*16).
1.6 Připomínka akceptována.
Drobná vodní plocha s jílovým dnem v ploše přestavby P13 „přestavba areálu bývalých Kovohutí
na lehký průmysl“ lokality V – Nedaniny v textové
části návrhu ÚP neuvedena a zakreslená pouze ve
výkresu B.2C „Výkres koncepce vodního hospodářství“ grafické části návrhu ÚP bude z návrhu
ÚP vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ-V*17).
1.7 Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P13 bude na základě vyhodnocení předchozí připomínky 1.1 z návrhu ÚP vypuštěna a spolu s tím bude vypuštěna i podmínka zpracování územní studie ÚS4 „Kovohutě“ (bývalý
areál kovohutí) stanovená pro plochu přestavby

poř.
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vstupy jsme označovali ty stávající, tedy závoru za novou administrativní budovou
a případně v budoucnu znovuotevření druhého původního vjezdu u staré administrativní budovy, tedy oba z ulice Křižíkovy.
Jakékoliv otevření areálu pro „veřejnost“ či prolomení veřejnými komunikacemi je
pro nás zásadním způsobem nepřípustné a zcela destruktivní pro jakýkoliv zamýšlený provoz. Takový razantní, bezprecedentní a destruktivní zásah do našich vlastnických práv proti naší vůli nikdy nepřipustíme.
Tato změna by znamenala nemožnost použití stávajícího a použitelného strojního
vybavení, znemožní případné opětovné spuštění těchto nedemontovatelných strojů
stamilionových hodnot, čímž je fakticky o jakoukoliv hodnotu připraví. Navíc by
tato změna znemožnila využití průmyslových stávajících hal k účelu, k jakému byly postaveny. Tím by nám rovněž způsobila značnou finanční škodu.
Zástupci města, tedy zadavatelé ÚP, byli opakovaně informováni o našich záměrech s rekultivací areálu, zahrnující mimo jiné i případné obnovení výroby anebo
provozování obdobné výroby nájemcem a jsou si tedy dobře vědomi našeho nesouhlasu a tím i nemožnosti takové zásahy provést.
– Zásadním způsobem nesouhlasíme s jakýmkoliv otevíráním areálu, nebo prolamováním veřejnými prostory.
– V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
8. V návrhu plochy přestavby P13 je počítáno s přepojením na městskou kanalizační stoku KT300 v ulici Přístavní.
V současnosti jsou v areálu osazeny dvě lokální ČOV a lapol. Obě ČOV prošly
v nedávné době nákladnou rekonstrukcí a nemáme v úmyslu je odstavit. Navíc
vzhledem k plánovanému využití budeme jistě i nadále vypouštět technologické
vody přes tyto ČOV.
Obě ČOV v našem vlastnictví jsou v návrhu zakresleny chybně.
– Zásadním způsobem nesouhlasíme s omezováním stávajícího funkčního kanalizačního systému, který navíc podmiňuje existenci průmyslové výroby v našem areálu.
– V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
9. Návrh počítá s budováním technické a dopravní infrastruktury v západní části
oploceného areálu – kanalizační řad WT8 a komunikace WD9 s přilehlým
podélným parkováním, navíc v režimu veřejně prospěšné stavby.
Jedná se o bezprecedentní zásah do vlastnického práva, výrazně snižující využitelnost i hodnotu našich nemovitostí.
Předložený návrh pracuje s nemovitostmi v našem vlastnictví bez jakéhokoliv
ohledu na naše zájmy, upřednostňuje akademická řešení problémů jiných
vlastníků a zájmů města na úkor našich zájmů, čímž nás závažnou měrou poškozuje.
Tento záměr nám byl v rámci proběhlých jednání stručně slovně prezentován. Jednoznačně jsme vyjádřili ochotu ke spolupráci v této věci, nicméně jednoznačně
podmíněnou koordinací s naším předloženým záměrem přeměny této části areálu

P13 v lokalitě V – „Nedaniny“ článkem 133
písm. d) kapitoly 11 „Vymezení ploch a koridorů,
ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie“ textové
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-V*7). Areál
Kovohutí zůstane tak kompaktní a uzavřený v souladu s jeho vymezením dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.

46 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

1.8 Připomínka akceptována.
Přepojení plochy přestavby P13 „přestavba areálu bývalých Kovohutí na lehký průmysl“ lokality V
– Nedaniny na stávající kanalizační stoku KT 300
v ulici Přístavní stanovené článkem 50 písm. c)
bod 7 textové části návrhu ÚP v subkapitole 4.3
Odkanalizování, čištění odpadních vod kapitoly 4
„Koncepce veřejné infrastruktury“ bude vypuštěno společně se zakreslením areálové kanalizace
a ČOV kovohutí, také v souvislosti s vypuštěním
plochy přestavby P13 – viz Pokyny (bod SJ-V*18).
1.9 Připomínka vzata na vědomí.
Opatření proti zásahům veřejně prospěšných staveb
WT8 „Dešťová kanalizace“ a WD9 „Obslužná
místní komunikace k lokalitám P20 a P13“ návrhu
ÚP do areálu Kovohutí byla již řešena v rámci připomínek 1.4 a 1.5 tohoto podání.
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údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
na rodinné bydlení. Nedošlo k žádnému zohlednění našich požadavků, tedy přeměně funkční plochy v navrhovaném rozsahu na BI (plochy bydlení v rodinných
domech), nedošlo k žádné další konzultaci a dokonce si na těchto pozemcích zpracovatelé ÚP „zabírají naše vlastnictví“ pro uspokojení svých potřeb bez ohledu na
naše prezentované zájmy.
Tato technická a dopravní infrastruktura ani úprava stávající komunikace
nejsou v žádném případě třeba pro obsloužení našich pozemků. Tyto jsou plně
obslouženy naší areálovou infrastrukturou, která navíc disponuje dostatečnou
rezervou.
V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
– S umístěním těchto staveb do našich pozemků nesouhlasíme. Neexistují žádné
nezpochybnitelné důvody pro takové bezprecedentní narušení našeho vlastnického práva. Bude-li infrastruktura v této lokalitě řešena v souladu s námi
předkládaným konceptem rozvoje rodinného bydlení, jsme připraveni o ní
jednat.
10. Návrh ve své části C: Textová část odůvodnění tvrdí, že „Areál bývalých Kovohutí v centru města a v blízkosti vodního toku Labe svou polohou vylučuje
obnovení provozu těžké výroby nebo jiné činnosti s negativním dopadem na
okolní obytné území a je navržen k přestavbě.“. Přitom v kapitole C:5.1.3 Návrhu ÚP se uvádí: „ÚP z důvodu zachování kontinuity dlouhodobého užívání členění města na jednotlivé lokality dle původního ÚPnSÚ toto členění převzal a následně vztahuje návrh urbanistického uspořádání k jednotlivým „lokalitám“.“.
Tato dvě tvrzení jsou v příkrém rozporu a přitom zásadním způsobem determinují
ty části návrhu, které nás přímo a nesmyslně poškozují.
Nerozumíme skutečnosti, proč by například blízkost k Labi měla vylučovat obnovení těžké výroby. Toto nesmyslné konstatování není ničím podloženo ani nijak
zdůvodněno. Naopak je v příkrém rozporu s tvrzením, že „zachovává kontinuitu
dlouhodobého užívání členění města“. Kde jinde by se mělo dát hovořit o dlouhodobé kontinuitě, než u areálu Kovohutí, které na stejném místě fungují už více než
150 let.
V dokumentaci se dále uvádí: „Rozvoj výroby je přednostně navržen uvnitř dosud
plně nevyužitých areálů v západní části města.“. A to je podloženo kategorizací
„…prosperujících průmyslových areálů (TOS, FV-Plast, Fermata, Amirro)…“.
– Požadujeme, aby s naším areálem bylo zacházeno „rovně“ jako s ostatními
stávajícími výrobními areály, tedy aby zde bylo ponecháno původní funkční
využití, podle metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
Zdůvodnění:
a) Důrazně se ohrazujeme proti skutečnosti, že náš areál není podle hodnocení
zpracovatele zařazen mezi areály „prosperující“. To že byla výroba Vlastníka
areálu přerušena, je z velké části kompenzováno výrobou provozovanou etablovanými nájemníky. V tomto ohledu předpokládáme v budoucnu významný
růst.
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1.10 Připomínka akceptována.
V souvislosti s vypuštěním plochy přestavby P13
„přestavba areálu bývalých Kovohutí na lehký
průmysl“ lokality V – Nedaniny návrhu ÚP a navrácení využití areálu Kovohutí do stabilizované
plochy výroby a skladování – těžký průmysl (VTstav) dle připomínky 1.1 tohoto podání, budou
upraveny všechny související části návrhu ÚP
včetně textové části A – viz Pokyny (bod SJ-V*19).

poř.
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údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
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úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
b) Není důvod posuzovat náš areál odlišně od např. areálu TOS, který je rovněž
na katastru města dlouhodobě a má rovněž bezprostřední vazbu na obytnou zástavbu.
c) „Amirro“ označuje zpracovatel návrhu za „prosperující“, a přitom se nenachází
v západní části města, ale je „součástí“ areálu Kovohutí.
d) Areál Kovohutí nese v návrhu označení „v centru města“ a toto označení je používáno pro zdůvodnění utlumení a omezení rozvoje. Přitom se jednoznačně
nezakládá na pravdě. Areál se nachází na okraji města mezi řekou a železnicí.
Vzdálenost areálu Kovohutí je od centra města větší, než například vzdálenost
areálu TOS, který jako „v centru města“ označen není a pro rozvoj průmyslové
výroby se s ním počítá.
e) Zatímco pro rozvoj „vhodný“ areál TOS je již dnes bezprostředně navazující
obytnou zástavbou obklopen ze tří stran, u areálu Kovohutí tomu tak není. Ten
je oddělen od obytné zástavby náspem železnice z jihu a Labem ze severu. Navazující stávající obytné plochy jsou ve srovnání s TOSem výrazně menší
a méně významné, s podstatně menším množstvím obyvatel.
f) V tomto směru je návrh ÚP diskriminační.
Oblast 2. – Severovýchodní plocha – oddělená část oploceného areálu Kovohutí
(mezi hlavním oploceným areálem a Labem, v návrhu ÚP mimo jiné zahrnuje i plochy přestavby P14a a P16)
1. Návrh počítá se změnou funkčního využití na našich pozemcích v ploše přestavby P16 z původního ZN (přírodní nelesní porosty) na OS (plochy občanského
vybavení – sport a sportovní zařízení). Zadavateli ÚP byl opakovaně předkládán
náš záměr přeměny této části výrobního areálu na rodinné bydlení (viz příloha č. 3).
Rodinné bydlení je v této lokalitě vhodnější. Nových sportovních ploch v návaznosti na břeh Labe je již v návrhu ÚP navrženo dostatek, a to i ve výrazně vhodnějších lokalitách. Například v ploše přestavby P20. Ta je navíc v bezprostřední
návaznosti na lávku i na plánované přístaviště a je od této lokality vzdálena jen cca
300 m po proudu řeky.
Dopravní obslužnost této plochy bude v případě vybudování sportovišť podstatně
komplikovanější, než by tomu bylo při využití pro individuální bydlení. Návrh ÚP
počítá s rozvojem bydlení podél břehu Labe, postupujícím z východu na západ
a tato změna by tedy byla logickým rozvinutím myšlenek návrhu ÚP. Jeli záměrem
zpracovatele ÚP revitalizovat tuto doposud neutěšenou plochu, měl by rozhodně
vzít v úvahu záměry vlastníka dotčených pozemků. Může tím zásadně přispět ke
skutečné reálnosti realizace přestavby lokality v dohledné době.
– Požadujeme změnu v předloženém rozsahu na funkční plochu BI (plochy bydlení v rodinných domech).
2. Návrh počítá se změnou funkčního využití na našich pozemcích v ploše přestavby P14a – z původního OV (všeobecně obytné) na SM (plochy smíšené obytné městského charakteru), což v podstatě odpovídá původní funkční náplni.
– S touto změnou souhlasíme.
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2.1 Připomínka neakceptována.
Plocha přestavby P16 „sport a rekreace u Labe“
lokality VI – Nábřeží návrhu ÚP s využitím jako
plocha občanského vybavení – sport a sportovní
zařízení (OS-návrh) bude ponechána. Využití toho
území vychází z platného ÚPnSÚ Čelákovice, který zde navrhoval vybudování říčního přístavu jako
součást plochy sloužící sportu (SP-návrh). Návrh
ÚP navrhuje nyní přístav v ploše přestavby P20,
proto byla celá plocha zařazena do OS. Využití
plochy přestavby P16 pro bydlení není podporováno a nebylo požadováno zadáním ÚP.

2.2 Připomínka vzata na vědomí.
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3. Návrh počítá se změnou funkčního využití na našich pozemcích mezi plochami
přestavby P16 a P14a – z původního VP (průmyslová výroba) na zelenou plochu
bez označení. Lze se pouze domnívat, že by se mohlo jednat o ZV (plochy veřejných prostranství – veřejná zeleň). V území není vepsán kód funkčního využití,
navrhované funkční využití proto odhadujeme podle barvy. Tato plocha není uvedena v žádné ploše přestavby a není tudíž adekvátně zvýrazněna, aby její srozumitelnost odpovídala odpovídajícím jiným měněným funkčním plochám v návrhu.
Jedná se o bezprecedentní zásah do vlastnického práva, výrazně snižující využitelnost i hodnotu našich nemovitostí. Tato skutečnost je o to nepochopitelnější, že toto území je spolu s plochami P14a, P14b a P16 v jiné části dokumentace návrhu
spojováno do jednoho nedělitelného celku, tedy pod jednu územní studii s číslováním ÚS 5.
Předložený návrh pracuje s nemovitostmi v našem vlastnictví bez jakéhokoliv
ohledu na naše zájmy, upřednostňuje akademická řešení problémů jiných
vlastníků a zájmů města na úkor našich zájmů, čímž nás závažnou měrou poškozuje. V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
Tato plocha je uvažována v současnosti jako rezerva pro výrobní činnost. Dále je
nezbytná pro bezproblémový chod celého areálu, neboť jsou zde umístěna technická zařízení, nezbytná pro chod tohoto areálu. Jedná se zejména o zařízení pro čerpání a úpravu labské vody pro technologické procesy, zařízení pro odvod a čištění
odpadních vod z areálu, jako je například soustava povrchových čistících nádrží
lapolu. Je nezbytné, aby větší část této plochy zůstala ve stávajícím funkčním využití, podle metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká). Při detailnějším rozboru
východní části této plochy lze detailněji stanovit možný posun hranice funkce SM,
tedy P14a směrem na západ do původní plochy VP o až 28 m při severní hraně, tedy v celkové výměře cca 2000 m2.
– S touto změnou nesouhlasíme. V rozsahu stávajících technologických zařízení
požadujeme bezpodmínečně zachovat stávající funkční využití, podle metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
– Ve východní části požadujeme o cca 200m2 (šíře až 28 m) zvětšit plochu SM.
4. Návrh počítá s prodloužením ulice přístavní WD9 ve směru V-Z, navíc v režimu veřejně prospěšné stavby.
– Dtto popis Oblasti.1 – bod č. 5.

2.3 Připomínka akceptována.
Využití pozemků parc. č. 1711/2 a st. 1704, k. ú.
Čelákovice, ležících mezi plochami přestavby
P14a a P16 lokality VI – Nábřeží, stanovené návrhem ÚP jako stabilizované plochy veřejných
prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-stav), veřejných prostranství (PV-stav) a technické infrastruktury – inženýrské sítě (TI-stav) bude změněno v návrhu ÚP na stabilizovanou plochu výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav) – viz
Pokyny (bod SJ-V*20) v souladu s využitím dle
platného ÚPnSÚ Čelákovice.

5. Návrh počítá s umístěním TS a VN vedením Nedaniny II. – WT15, navíc v režimu veřejně prospěšné stavby.
Z dokumentace návrhu ÚP není zřejmé, na kterých pozemcích se mají tato zařízení, zejména pak vlastní objekt TS nacházet.
– Jsou-li tato zařízení umisťována na naše pozemky, pak s tímto nesouhlasíme.
– V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
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2.4 Připomínka vzata na vědomí.
Opatření proti zásahům veřejně prospěšné stavby
WD9 „Obslužná místní komunikace k lokalitám
P20 a P13“ návrhu ÚP do areálu Kovohutí byla již
řešena v rámci připomínky 1.5 tohoto podání.
2.5 Připomínka vzata na vědomí.
Veřejně prospěšná stavba WT15 „Přívodní kabel
VN 22 kV (cca 250 m) odbočením z nadzemního
vedení VN a nová TS „Nedaniny II“ pro plochy
přestavby P16 a P14a,b“ je vymezená návrhem
ÚP pouze schématicky a trafostanice je vyjádřena
grafickým symbolem nikoliv plochou, určení kon-

poř.
číslo
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krétních pozemků dotčených veřejně prospěšnou
stavbou WT15 bude předmětem následného řízení.

Oblast 3. – Východní část areálu – bývalá vlečka
(trojúhelník mezi ulicí Přístavní, Křižíkovou a železniční tratí)
Pozemky v našem vlastnictví se nacházejí jižně od vyznačené plochy přestavby
P14b. Přestože na nich dochází k zásadním změnám, nejsou z nepochopitelných důvodů součástí vyznačených ploch přestavby.
1. Návrh počítá se změnou funkčního využití na našich pozemcích – z původního
VP (průmyslová výroba) na VL (plocha výroby skladování – lehký průmysl, drobná výroba a služby). Způsob využití je v této navrhované ploše zaznačen chybně
černě, tedy jako stabilizovaná plocha. Není zaznačen červeně jako plocha změny,
jak by tomu správně mělo být.
– S touto změnou nesouhlasíme. Požadujeme zachovat původní funkční využití,
podle metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
– V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.

2. Návrh počítá s umístěním nové komunikace – prodloužení ulice Křižíkovy na
našich pozemcích.
Navrhované prodloužení ulice Křižíkovy není nezbytné a nepomůže v dopravní
obslužnosti žádných dnes neobsloužených pozemků v jakémkoliv vlastnictví. Propoj do ulice Přístavní je z ulice Křižíkovy již realizován na pozemcích, které jsme
historicky městu za tímto účelem poskytli, a je plně funkční. Pozemky s cestou
jsme v minulosti městu poskytli právě za účelem tohoto propoje, a to i přesto, že
tím došlo k pro nás nepříjemnému rozdělení areálu a oddělení manipulační plochy
vlečky od zbytku vlastnictví. Neexistuje sebemenší důvod, abychom nyní na náš
úkor poskytovali městu za shodným účelem pozemky další.
Jedná se o bezprecedentní zásah do vlastnického práva, výrazně snižující využitelnost i hodnotu našich nemovitostí.
– S umístěním této komunikace nesouhlasíme. Požadujeme zachovat původní
funkční využití, podle metodiky návrhu ÚP tedy VT (výroba těžká).
– V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou proporcionality.
3. Návrh neřeší plochy po zrušené a snesené železniční vlečce.
V jižní části tohoto území byla v minulosti provozována železniční vlečka pro potřeby našeho areálu. Tato byla pro nepotřebnost zrušena a poté snesena. Návrh ÚP
plochu po této vlečce nikterak neřeší a ponechává ji bílou.
– Požadujeme přičlenit k ploše původního využití, podle metodiky návrhu ÚP

50 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

3.1 Připomínka akceptována.
Využití pozemků parc. č. 1754/1, st. 1754/2,
st. 1730 a st. 1731, k. ú. Čelákovice, ve vlastnictví
společnosti BB SLUŽBY, s.r.o., a pozemky parc.
č. 1754/4 a 3230/4, k. ú. Čelákovice, ve vlastnictví
společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s.,
ležící jižně od plochy přestavby P14b lokality V –
Nedaniny v prostoru bývalé vlečky, stanovené
návrhem ÚP jako stabilizované plochy výroby
a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VLnávrh) a veřejného prostranství (PV-stav), bude
změněno v návrhu ÚP na stabilizovanou plochu
výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav) –
viz Pokyny (bod SJ-V*21) v souladu s využitím dle
platného ÚPnSÚ Čelákovice.
3.2 Připomínka akceptována.
Místní komunikace funkční slupiny „C“, navrhovaná jako komunikační spojka mezi ulicemi Křižíkova a Přístavní v lokalitě V – Nedaniny pro plochy P14a a P14b návrhu ÚP, vedená přes pozemky parc. č. 1754/3, 1754/4, 1754/9 a 3230/4, k. ú.
Čelákovice, bude vypuštěna. Postačující je stávající propojení ulic Křižíkova a Pobřežní přes pozemek parc. č. 1754/5, k. ú. Čelákovice – viz Pokyny (bod SJ-V*22).

3.3 Připomínka vzata na vědomí.
Změna využití pozemků bývalé vlečky Kovohutí,
mj. také pozemku parc. č. 3230/4, k. ú. Čelákovice,
z plochy veřejných prostranství PV-stav na plochu
výroby a skladování – těžký průmysl VT-stav byla
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tedy VT (výroba těžká).
Oblast 4. – Nedaniny
(pozemek parc. č. 1663/76 v našem vlastnictví mezi stávající zástavbou bytovými
domy a slepým ramenem Labe)
1. Pozemku parc. č. 1663/76 v našem vlastnictví se bez jakéhokoliv zdůvodnění či
zvýraznění v návrhu nového ÚP přeměnilo funkční využití z původního OCM
(čistě obytné v bytových domech) na ZV (plochy veřejných prostranství – veřejná
zeleň). Tato změna je neodůvodněná a zásadním způsobem poškozuje naše práva.
Tato změna není znázorněna jako plocha přeměny, přestože zde k přeměně dochází.
Jedná se o bezprecedentní a nepředjednaný zásah do vlastnického práva, výrazně
snižující využitelnost i hodnotu nemovitosti. V tomto směru je návrh ÚP v rozporu
se zásadou proporcionality.
Důvodem pro přeměnu naší zastavitelné plochy na nezastavitelnou zeleň nemůže
být snaha o kompenzaci jinde rušené zelené plochy. Nyní to vypadá, že „platíme“
za zrušenou zelenou plochu v sousedním vnitrobloku (dříve ZN, nyní OS).
Způsob využití je v této navrhované ploše zaznačen chybně černě, tedy jako stabilizovaná plocha. Není zaznačen červeně jako plocha změny, jak by tomu správně
mělo být.
Zadavateli ÚP byl opakovaně předkládán náš záměr využití tohoto pozemku v souladu s platným ÚP na bydlení (viz příloha č. 3).
– Požadujeme změnu v předloženém rozsahu na funkční plochu BI (plochy bydlení v rodinných domech), popřípadě původní funkční využití, podle metodiky
návrhu ÚP tedy BH (Plochy bydlení v bytových domech).
2. Návrh počítá s uložením dalších sítí TI do pozemku parc. č. 1663/76 v našem
vlastnictví.
Jedná se o řad dešťové kanalizace. Tato změna je neodůvodněná a zásadním způsobem poškozuje naše práva. V tomto směru je návrh ÚP v rozporu se zásadou
proporcionality.
Jedná se o bezprecedentní a nepředjednaný zásah do vlastnického práva, výrazně
snižující využitelnost i hodnotu nemovitosti.
Zadavateli ÚP byl opakovaně předkládán náš využití tohoto pozemku v souladu
s platným ÚP na bydlení (viz příloha č. 3).
– S umístěním této stavby do našich pozemků nesouhlasíme. Neexistují žádné
nezpochybnitelné důvody pro takové bezprecedentní narušení našeho vlastnického
práva. O kanalizaci procházející tímto územím jsme nicméně připraveni jednat,
bude-li řešena v souladu s námi předkládaným konceptem rozvoje rodinného bydlení.
Oblast 5. – FORMÁLNÍ PŘIPOMÍNKY:
1. Označení VP v západní části oploceného areálu Kovohutí není možné najít v
legendě ÚP a ani v textové části. Předložená dokumentace je proto nejednoznačná
a nesrozumitelná. Měla by být opravena a znovu předložena k nahlédnutí, neboť
takto nejsme schopni předložené kvalifikovaně posoudit.

již vyřešena v rámci připomínky 3.1 tohoto podání.
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4.1 Připomínka akceptována.
Využití pozemku parc. č. 1663/76, k. ú. Čelákovice,
v lokalitě V – Nedaniny, stanovené návrhem ÚP
jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství –
parky, veřejná zeleň (ZV-stav), bude změněno
v návrhu ÚP na plochu přestavby s navrhovaným
využitím jako plocha bydlení v bytových domech
(BH-návrh) – viz Pokyny (bod SJ-V*23) v souladu
s využitím dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.

4.2 Připomínka vzata na vědomí.
Navrhovaná dešťová kanalizace, která křižuje
pozemek parc. č. 1663/76, k. ú. Čelákovice, je
vymezená návrhem ÚP pouze schématicky, a to ve
výkresu B.2C „Výkres koncepce vodního hospodářství“ grafické části návrhu ÚP a určení konkrétních pozemků dotčených navrhovanou dešťovou kanalizací bude předmětem následných řízení.

5.1 Připomínka akceptována.
Chybný kód stabilizované plochy výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav) západní části oploceného areálu Kovohutí lokality V – Nedaniny
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bude opraven z „VP“ na „VT“ v souladu s použitou barevnou výplní plochy dle legendy výkresu
B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické
části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-V*9). Po
úpravě bude návrh ÚP možné připomínkovat či
uplatňovat k němu námitky při jeho veřejném projednání podle § 52 stavebního zákona.
2. Návrh ÚP vymezuje jednotlivé plochy přestavby. Tyto plochy jsou očíslovány
5.2 Připomínka akceptována.
a vymezeny v samostatném výkrese ÚP, dále pak popsány v textové části ÚP. Jed- Vymezení ploch přestavby, tj. ploch vymezených
ná se o plochy, ve kterých dochází k zásadním změnám funkčního využití, případ- návrhem ÚP ke změně stávající zástavby, k obnově
ně jiným zásadním úpravám limitů závazně definovaných ÚP, majících vliv na
nebo opětovnému využití znehodnoceného území
možné využití i komerční hodnotu nemovitostí. Zdaleka ne všechny plochy, které bude prověřeno a uvedeno do souladu s § 43 odst.
jsou takovým způsobem dotčeny, jsou ale označeny a zdůrazněny jako plocha pře- 1 stavebního zákona – viz Pokyny (bod SJ-V*10).
stavby. Takový přístup je nekonzistentní, zavádějící a v konečném důsledku může Způsob využití pozemků parc. č. 1663/76, 1711/2,
vést k zastření změny, která má zásadní dopady na vlastnická práva k těmto nemo- 1754/4, 3230/4 a st. 1704, k. ú. Čelákovice, bude
vitostem.
uveden do souladu s využitím dle platného ÚPnSÚ
Viz například pozemek parc. č.1663/76 v našem vlastnictví, kterému se bez jaké- Čelákovice, popř. bude stanoveno využití odpovíhokoliv zdůvodnění či zvýraznění v návrhu nového ÚP přeměnilo funkční využití dající způsobu využití navazujících ploch – viz
z původního OCM (čistě obytné v bytových domech) na ZV (plochy veřejných
Pokyny (bod SJ-V*11).
prostranství – veřejná zeleň).
Tato změna je neodůvodněná a zásadním způsobem poškozuje naše práva. Tato
změna není znázorněna jako plocha přeměny, přestože zde k přeměně dochází.
Tímto nedostatečným označením dokumentace popsanou změnu zastírá a potlačuje
její zřejmost. V konečném důsledku jsou takováto nedostatečná označení nezpřehledňující a klamavé a mohou vést k poškození práv vlastníka, který změnu vinou
zpracovatele ÚP nezaznamená včas.
Takových ploch je v plánu bezpočet, z těch našich uvádím dále jen jako příklad
pozemky parc. č. 1754/4 a parc. č. 3230/4 (vlečka a manipulační plocha), nebo
například parc. č. 1711/2 a parc. č. 1704 (areál u Labe), na kterých dochází rovněž k zásadním změnám funkčního využití k našemu neprospěchu a které rovněž
nejsou zaznačeny jako plocha přestavby.
3. Způsob využití je v návrhu na vícero místech uváděn chybně černou barvou jako 5.3 Připomínka vzata na vědomí.
stabilizovaná plocha, a to přesto, že se jedná o plochy změn, které by měly být za- Údaje na výkresech grafické části návrhu ÚP se
značeny červeně jako plocha změny. Navíc by měly být jednoznačně zvýrazněny
v procesu pořizování ÚP zpřesňují, upravují a mění,
jako plochy přeměny s vlastním číslováním. Tímto chybným označením dokumen- to je zcela normální jev, a tak tomu bude i při zpratace zastírá změny a potlačuje jejich zřejmost. V konečném důsledku jsou takováto cování návrhu ÚP pro navazující fázi, a to veřejné
nedostatečná označení znepřehledňující a klamavé a vedou k poškození práv vlast- projednání návrhu ÚP. Způsob využití pozemků
níka, který změnu vinou zpracovatele ÚP nezaznamená včas.
parc. č. 1663/76 a 1754/4, k. ú. Čelákovice, je řešen
Takových ploch je v plánu bezpočet, z těch našich uvádím dále jen jako příklad
u předchozí připomínky 5.2 tohoto podání.
pozemky parc. č. 1663/76 (Nedaniny) a parc. č. 1754/4 (vlečka a manipulační
plocha).
4. Návrh ÚP pracuje se změněnou hranicí záplavového území pro stoletou vodu
5.4 Připomínka vzata na vědomí.
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Q100 oproti platnému ÚP. Z dokumentace nicméně není zřejmé, jak má být této
skutečnosti docíleno. Část dokumentace A. – textová zpráva posun hranice Q100 nijak nezdůvodňuje, a to přestože se jedná o jeden z nejzásadnějších faktorů, spoluutvářejících výchozí definici pro zastavitelnost povodní ohrožených lokalit.
Z dokumentace je například zřejmý zásadní ústup hranice Q100 severně od hlavního areálu Kovohutí, a to v téměř celém průběhu. Jedinou výjimku tvoří „zátoka“
ponechaná na našem pozemku parc. č. 1711/2 a okolí. Proč právě zde? Jedná se
o pozemek, na kterém jsou umístěna technologická zařízení pro odběr povrchové
vody z Labe a zařízení pro čištění odpadních vod a jejich vypouštění do Labe.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Hranice záplavového území Q100 vyznačená ve
výkresu B.2C „Výkres koncepce vodního hospodářství“ grafické části návrhu ÚP je převzata
z územně analytických podkladů pořízených úřadem územního plánování, Městským úřadem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, a zpracovatel
návrhu ÚP jej nemůže ovlivnit. Změnu hranice
záplavového území Q100 vyznačenou v návrhu ÚP
oproti platnému ÚPnSÚ Čelákovice není třeba
zdůvodňovat, protože její průběh návrh ÚP nestanovuje, ale přebírá jako limit využití území.
5.5 Připomínka vzata na vědomí.
Problematika plochy přestavby P15 je řešena
v rámci připomínek 2.2 a 2.3 tohoto podání.

5. V ploše přestavby P15 jsou vepsány dva vzájemně si odporující popisy využití
funkční plochy. Označení SM (plochy smíšené obytné městského charakteru) je
vepsáno červeně, označení BI (plochy bydlení v rodinných domech) je vepsáno
černě.
Červená barva popisu je dle legendy označením plochy změn, což ale v případě
změny z OV (dle platného ÚP) na SM (dle návrhu ÚP) není fakticky správně, protože definice nového označení je téměř identická s definicí původní. Černý popis je
dle legendy označením plochy stabilizované, což tato plocha ale rovněž není. Tyto
rozpory jsou zásadním způsobem matoucí, znemožňující porozumění záměru zpracovatele. Jako takový by měl být návrh opraven a předložen znovu k posouzení.
Ke všem připomínkám podatele byl učiněn pořizoVzhledem k výše uvedenému požadujeme, aby bylo našim připomínkám vyhověno způsobem popsaným výše u každé jednotlivé připomínky. Nebude-li našim vatele závěr a odůvodnění, jak je výše uvedeno.
připomínkám vyhověno, bude návrh ÚP v rozporu se zákonem a požadavkem
na proporcionalitu a minimalizaci zásahů do ústavně zaručených vlastnických
práv. Vzhledem k možnosti umístit veřejnou infastrukturu v pozemcích obce
považujeme řadu navrhovaných řešení za diskriminaci nás jako soukromého
subjektu. Za diskriminační dále považujeme znevýhodňující zacházení s našimi
pozemky oproti pozemkům jiných průmyslových areálů v Čelákovicích.
Přílohy:
– Výpis z OR
– Výpis z KN
– Dokumentace záměrů, které byly předloženy opakovaně zástupcům města Čelákovic, tedy zadavateli ÚP:
§ Situace se zakreslením všech i dlouhodobých záměrů
§ Situace Dělnická – prezentace záměru revitalizace
§ Situace Nedaniny – prezentace záměru revitalizace
§ Situace RD v JZ části areálu Kovohutí – prezentace záměru revitalizace
§ Studie využití revitalizace hlavní administrativní budovy Kovohutí na byty –
prezentace záměru revitalizace
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RAMES services s.r.o.,
IČO 26005662,
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05596/2016
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RAMES services s.r.o.,
IČO 26005662,
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 28. 4. 2016 Doprava
pod
1. Vzhledem k tomu, že návrh ÚP počítá s rozšířením kapacity čističny odpadních
čj. MUC/05595/2016
vod, navrhujeme do ÚP zapracovat řešení dopravní obslužnosti k čističce. V současné době je využívána komunikace v ulici Na Stráni, která k tomu není přizpůsobena, a která je již nyní v tristním stavu.
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RAMES services s.r.o.,
IČO 26005662,
Na Stráni 799/8, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 28. 4. 2016 V ÚP je nesprávně uvedena ulice „Na Stráni“ jako ulice „Ve Stráni“. Tato ulice je
pod
v k. ú. Čelákovice.
čj. MUC/05593/2016
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REFIX, s.r.o.,
ze dne 26. 4. 2016;
IČO 25748971,
zapsáno dne 27. 4. 2016
Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 pod
čj. MUC/05512/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Ochrana a rozvoj hodnot – místa krajinného rázu
1. Ulice Rybářská – v návrhu ÚP je uvedeno „…jako místo krajinného rázu je
v zastavěném území vymezen „Veřejný prostor a zástavba ulic Kostelní a Na Hrádku“. Předmětem ochrany je veřejné prostranství, původní nízkopodlažní zástavba
v Kostelní ulici a prostranství před tvrzí a kostelem Nanebevzetí Panny Marie…“
(konec citace). Dle mého názoru je nutné do ochrany hodnot zahrnout i budovy
z původní zástavby ulice Rybářská.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
Připomínka neakceptována.
Pokud projektant návrhu ÚP stanovil v subkapitole 2.3 „Ochrana a rozvoj hodnot“ kapitoly 2 „Základní koncepce rozvoje území města, ochrany
a rozvoje jeho hodnot“ textové části návrhu ÚP
jako místo krajinného rázu v zastavěném území
„Veřejný prostor a zástavbu ulic Kostelní a Na
Hrádku“. Předmětem ochrany je veřejné prostranství, původní nízkopodlažní zástavba v Kostelní
ulici a prostranství před tvrzí a kostelem Nanebevzetí P. Marie. Nic takového, co by mělo být
předmětem ochrany hodnot, však v ulici Rybářská
shledáno nebylo.

1. Připomínka neakceptována.
Zvýšení kapacity ČOV Čelákovice z 10474 EO
na 14000 EO nemá vliv na silniční dopravu.
Příjezd k ČOV je zajištěn po stávající komunikaci, a to je z hlediska koncepce dopravy stanovené návrhem ÚP postačující.
2. V návrhu chybí cyklostezky do Mochova, do Císařské Kuchyně případně do Pře- 2. Připomínka neakceptována.
Realizaci cyklostezek návrh ÚP nikaj neomezuje
rova n/Labem. Pohyb cyklistů na silnicích je v těchto směrech zvláště nebezpečný.
V minulém roce byly zaznamenány 2 smrtelné případy kolize cyklisty s autem za
a kromě cyklostezek, které jsou návrhem ÚP
v rámci koncepce dopravy vymezeny, viz výkres
špatné viditelnosti na cestě z Mochova do Čelákovic. Je žádoucí zcela vyloučit
cyklodopravu z komunikace pro automobilový provoz.
B.2B „Výkres koncepce dopravy“, umožňuje jejich umístění volně, ale realizaci cyklostezek
však ÚP nezajistí.

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Z návrhu na změnu ÚP není dostatečně zřejmé, že bude zachována komunikace na
pozemku p. č. 3031/24. Pokud ano, nemáme připomínky, pokud ne, pak požadujeme zachování komunikace. Dále navrhujeme pozemky p. č. 3031/47, 3031/46,
3031/45, 3031/10 a 3031/44 využít pro napojení této komunikace na křížení ulic
Zárubova a Majakovského. Dotčené pozemky jsou barevně vyznačeny v návrhu
změny ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP
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Připomínka akceptována.
Všude v návrhu ÚP bude změněn chybný název
ulice „Ve Stráni“ na správný „Na Stráni“ – viz
Pokyny (bod SJ-V*24).
Připomínka vzata na vědomí.
Pozemek parc. č. 3031/24, k. ú. Čelákovice, je ve
výkresu B.2A „Výkres urbanistická koncepce“
grafické části návrhu ÚP vymezen jako plocha
dopravní infrastruktury – ostatní místní komunikace (bez kódu plochy), popř. jako plocha veřejných
prostranství (PV-stav).
Pozemky parc. č. 3031/10, 3031/44, 3031/45,
3031/46, 3031/47, k. ú. Čelákovice, jsou využity

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
dle výkresu B.2B „Výkres koncepce dopravy“
grafické části návrhu ÚP pro návrhovanou místní
komunikaci funkční skupiny „C“ vymezenou jako
veřejně prospěšnou stavbu WD12 „Obslužná komunikace k nově navrženému parkovišti u hřbitova“ od křížení ulic Zárubova a Majakovského.
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REFIX, s.r.o.,
ze dne 26. 4. 2016;
IČO 25748971,
zapsáno dne 27. 4. 2016
Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 pod
čj. MUC/05513/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V návrhu změny ÚP jsou pozemky p. č. 3031/4, p. č. 3031/50 a p. č. 3031/55 uváděny jako plocha DPP – plocha dopravní infrastruktury-parking. Toto neodpovídá skutečnému stavu, parkovací plochy jsou pouze části těchto pozemků, větší část je
vzrostla zeleň. Dále na pozemku p. č. 3031/43 není zakreslena retenční nádrž. Viz
přiložena pozemková mapa a přiložený návrh změny ÚP.
Příloha:
– grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP
– pozemková mapa

Připomínka akceptována.
Využití plochy pozemků parc. č. 3031/4, 3031/50
a 3031/55, k. ú. Čelákovice, v lokalitě VII – Jiřina
návrhu ÚP jako plochy dopravní infrastruktury –
dopravní vybavenost – parking (DP-P-stav) bude
v návrhu ÚP změněno na plochu výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav) –
viz Pokyny (bod SJ-V*4).
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REFIX, s.r.o.,
ze dne 26. 4. 2016;
IČO 25748971,
zapsáno dne 27. 4. 2016
Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 pod
čj. MUC/05514/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Část pozemků p. č. 3031/52 a p. č. 3031/53 je navržena jako plocha veřejného prostranství, veřejné zeleně a parky. S návrhem této změny nesouhlasíme a trváme na
zachování těchto pozemků dle platného ÚP jako pozemky všeobecně obytné. Dotčené pozemky jsou barevně označeny v návrhu změn ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP

Připomínka neakcetována.
Pozemky parc. č. 3031/52 a 3031/53, k. ú. Čelákovice, zůstanou součástí vymezené plochy přestavby
P11 v lokalitě VII – Jiřina návrhu ÚP jako plochy
veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZVnávrh) vymezenou pro ochranou zeleň u stávajícího hřbitova a jeho navrhovaného rozšíření. Plocha ZV zůstane v návrhu ÚP zachována, protože
slouží odclonění hřbitova od plochy bydlení v rodinných domech (BI-návrh) a omezí se tak možné
střety vzájemně neslučitelných činností – viz § 3
odst. 3 vyhlášky č. 501/2001 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, které by mohly vzniknout provozem hřbitova nebo by mohly ohrozit řádný provoz hřbitova
nebo jeho důstojnost – viz § 17 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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REFIX, s.r.o.,
ze dne 26. 4. 2016;
IČO 25748971,
zapsáno dne 27. 4. 2016
Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 pod
čj. MUC/05515/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek p. č. 3031/12, p. č. 3031/13, část pozemku p. č. 3031/5, část pozemku p. č.
3031/49, část pozemku p. č. 3031/3 a pozemek p. č. 3031/48 jsou v novém návrhu
vedeny jako plocha lehké výroby. S touto změnou nesouhlasíme a trváme na zachování těchto pozemku dle platného ÚPnSÚ jako všeobecně obytné.
Dotčené pozemky jsou barevně označeny v návrhu změn ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP

Připomínka neakcetována.
Pozemky parc. č. 3031/3 (část), 3031/5 (část),
3031/12, 3031/13, 3031/48, 3031/49 (část), k. ú.
Čelákovice, zůstanou součástí stabilizované plochy
výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav) dle návrhu ÚP v lokalitě VII – Jiřina.
Důvodem ponechání je zachování ucelené plochy
VL a odstranění přímého styku této plochy s plo-
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
chou bydlení dle platného ÚPnSÚ Čelákovice,
které omezí možné střety vzájemně neslučitelných
činností – viz § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2001 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů.
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REFIX, s.r.o.,
ze dne 26. 4. 2016;
IČO 25748971,
zapsáno dne 27. 4. 2016
Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8 pod
čj. MUC/05516/2016
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Římskokatolická farnost
Čelákovice,
IČO 43751113,
Na Hrádku 455/19,
250 88 Čelákovice
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Římskokatolická farnost
Čelákovice,
IČO 43751113,
Na Hrádku 455/19,
250 88 Čelákovice

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Část pozemku p. č. 3031/52 a část pozemku p. č. 3031/53 a pozemek p. č. 3031/1
jsou vedeny jako DP (plocha pro parkování) a u těchto pozemků navrhujeme využití jako plochu všeobecně obytnou. Dotčené pozemky jsou barevně označeny v návrhu změn ÚP, který je přiložen.
Příloha:
grafické vyznačení pozemků na podkladu koordinačního výkresu návrhu ÚP

Připomínka neakcetována.
Pozemky parc. č. 3031/1, 3031/52 (část) a 3031/53
(část), k. ú. Čelákovice, zůstanou součástí vymezené plochy přestavby P22 v lokalitě VII – Jiřina
návrhu ÚP jako plocha dopravní infrastruktury –
dopravní vybavenbost (DP-návrh), navrhovaného
parkingu pro hřbitov a jeho rozšíření. Vymezovat
na předmětných pozemcích obytnou plochu je naprosto nevhodné a parkoviště je pro hřbitov nezbytné. Plocha DP proto zůstane zachována, pokud nebude upraveno celkové řešení parkovišť
u hřbitova – viz Pokyny (bod SJ-III*29).

ze dne 25. 4. 2016;
čj. 41B/2016
zapsáno dne 25. 4. 2016
pod
čj. MUC/05382/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
U střelnice je navržena rekultivace skládky označená v návrhu ÚP ASA 4. Zde se
nachází i pozemek farnosti p. č. 3685/40 o výměře 21 893 m2, který byl z části
o velikosti cca 3500 m2 využíván jako skládka. Navržená rekultivace uvedenou plochu pozemku 3685/40 neobsahuje. Žádáme o provedení asanace.

Připomínka akceptována.
Část pozemku parc. č. 3685/40, k. ú. Čelákovice,
v lokalitě X – Mezi tratěmi o výměře cca 3500 m2
dotčená bývalým dobývacím prostorem cihlářské
hlíny a následně bývalou skládkou TOS v prostoru
„Střelnice“ bude začleněna do plochy asanace
ASA4 „asanace ploch bývalé skládky včetně odstranění ekologické zátěže – kontaminace půdy“
vymezené ve výkresu B.3 „Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a asanací“ grafické části návrhu ÚP a ve výkresu
B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ pak do návrhové plochy ZK13 s využitím plochy přírodní –
krajinná zeleň (ZK-návrh) – viz Pokyny (bod SJV*25).

ze dne 25. 4. 2016;
čj. 41A/2016
zapsáno dne 25. 4. 2016
pod
čj. MUC/05383/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek p. č. 3035/1 v k. ú. Čelákovice o výměře 10 861 m2 je navržen pro zeleň
a poldr. Návrh je možné realizovat pouze při změně vlastnictví. Římskokatolická
farnost v současné době pozemek pronajímá k zemědělskému využití a bude i nadále.
Záměr pásu ochranné zeleně a poldru je možné realizovat i při poloviční šíři
pozemku.

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 3035/1, k. ú. Čelákovice, je návrhem ÚP zařazen do navrhované plochy veřejného prostranství ZV5 „parkové plochy v okolí hřbitova“ v lokalitě VII – Jiřina a do doby, než-li bude
k tomuto účelu pozemek využit je možné jej využívat ke stávajícímu zemědělskému využití. V platném ÚPnSÚ Čelákovice byl pozemek zařazen do
zastavitelného území s funkčním využitím OV –
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
všeobecně obytné území, a to od roku 2004, když
předtím již od roku 1994 byl pozemek určen pro
veřejnou zeleň. Návrh ÚP převzal předchozí využití a bude tak ponecháno i nadále k budoucímu
využití, které se již za 23 let nepodařilo naplnit.
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Římskokatolická farnost
Čelákovice,
IČO 43751113,
Na Hrádku 455/19,
250 88 Čelákovice

ze dne 25. 4. 2016;
čj. 41C/2016
zapsáno dne 25. 4. 2016
pod
čj. MUC/05385/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek p. č. 377 o výměře 3905 m2 je veden v katastru nemovitosti jako hřbitov
s márnicí. Žádáme v návrhu ÚP doplnit současně odpovídající označení této plochy, jako ZV plocha veřejného prostranství – parky, veřejná zeleň.

Připomínka akceptována.
Pozemek parc. č. 377, k. ú. Čelákovice, bývalého
hřbitova s márnicí u křižovatky ulic Sedláčkova
a Jiřinská, návrhem ÚP vymezený jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-stav) v lokalitě V – Nedaniny, bude
doplněna kódem plochy „ZV“ – viz Pokyny (bod
SJ-V*26).

52

Spolek Bílý vrch,
IČO 26991403,
Na Požárech 1815, 250 88 Čelákovice
+ 62 fyzických osob (připojeno k připomínce na samostatných přílohách)

ze dne 24. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05745/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, plocha P22, oblast Třebízského, pozemky č. 3031/1 (orná
půda patřící firmě Fermata) a 3035/1 (orná půda patřící Římskokatolické farnosti
Čelákovice) – oba pozemky ve 3 změně ÚPnSÚ označené jako DPO.
Předmětem této připomínky je dopravní obslužnost hřbitova, jeho plánované
rozšíření a nevyřešená otázka parkování v této lokalitě.
Požadujeme zachovat dostatečně velkou parkovací plochu na severovýchodní
straně hřbitova, tj. zřízení parkovacích stání jak na pozemku 3031/1, tak na
části pozemku 3035/1, tedy návrat k nákresu 3. změny ÚP. Zároveň žádáme,
aby plánované parkovací plochy byly dobře dopravně obslužné nejen ze severovýchodní strany hřbitova z ulice Rooseveltova a z jihozápadní části z Jungmannovy ulice, ale aby byl nový ÚP řešen jako logický celek a navrhované záchytné
centrální parkoviště bylo též dobře dopravně napojeno i na ulici Mochovská.
Odůvodnění:
Lokalita Nového hřbitova nemá v současné době vyhovující parkovací stání. S nárůstem motorové dopravy se problém s parkováním ještě prohlubuje. Návštěvníci hřbitova, kteří nemají k dispozici žádné regulérní parkovací místo, pak parkují proti platným dopravním předpisům přímo v Jungmannově ulici. Kromě zvýšené hlučnosti
zde dochází k dopravním komplikacím a zhoršuje se tak dopravní obslužnost dané
rezidenční oblasti.
Již v 1. změně ÚP bylo naplánováno rozšíření hřbitova, včetně zřízení řádného parkování (2 plochy označené jako DPO) na severovýchodní straně hřbitova s obslužnou komunikací s napojením na ulici Rooseveltova, i logická dopravní návaznost na
Mochovskou ulici. Tento plán tedy dobře řešil jak příjezdové cesty ke hřbitovu,
tak i důstojné a dostatečně velké parkovací plochy pro návštěvníky pietního
místa.
Návrh nového ÚP ale tento logický záměr mění.
Plánovaná parkovací plocha P22 je oproti původnímu záměru méně než poloviční.

Připomínka akceptována.
Řešení plochy přestavby P22 „komunikace a parkoviště u hřbitova“ vymezené návrhem ÚP jako návrhová plocha dopravní infrastruktury – dopravní
vybavenost (DP-návrh) v lokalitě VII – Jiřina bude
v souvislostech dopravní obslužnosti a parkování,
jak pro stávající hřbitov, tak i pro jeho rozšíření
o zastavitelnou plochu Z8 „rozšíření hřbitova,
kolumbárium“ s využitím jako plocha občanského
vybavení – hřbitov (OH-návrh), vycházet z platného ÚPnSÚ Čelákovice a požadavků uvedených
v připomínce – viz Pokyny (bod SJ-V*27).
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Již dnes by tato plocha nevyhovovala, po rozšíření hřbitova pak bude počet parkovacích míst zcela jistě naprosto nedostatečný. Tento návrh navíc zatíží obyvatele ulice
Zárubova, do které je plánován výjezd z parkoviště a ve které je dnes dopravní značení „Průjezd zakázán“.
Nový ÚP navíc zcela ignoruje dnes platný plán logického napojení zamýšleného
záchytného parkoviště na spojnici mezi silnicemi Mochovská a Rooseveltova.
Plánované rozšíření městského hřbitova a každoročně se zvyšující podíl jeho návštěvníků využívajících jako primární prostředek automobil, s sebou nutně nese potřebu řešit otázku parkování. Současný stav dopravní obslužnosti hřbitova, počet
a dostupnost parkovacích ploch je zcela nevyhovující. Návrat k původně plánované
ploše parkovacích stání a logické vyřešení dopravní obslužnosti a pietního území
je nutností.
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zapsáno dne 29. 4. 2016
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čj. MUC/05750/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, oblast Za Dráhou/Třebízského IV., pozemek č. 3045/1.
Spolek Bílý vrch má dlouhodobě v pronájmu část pozemku č. 3045/1 jako dětské hřiště.
Jedná se o plochu o rozměrech 24×28 m u hranic pozemků č. 3301/95 a č. 3045/62,
tj. u hranic ulice Příční a ulice Karla Otty.
Požadujeme zachovat v této lokalitě dětské hřiště. Požadujeme část pozemku
3045/1, minimálně o rozměrech stávajícího hřiště nebo větší, přehodnotit na
plochu ZV – funkce hlavní: plochy parkové a veřejné zeleně, funkce přípustné:
drobné výtvarné prvky, zařízení pro odpočinek – lavičky, dětská hřiště.
Pokud bude plocha ZV větší, umožní oddělení okolní bytové výstavby např. výsadbou zeleně a možnost umístění dalších prvků dle přípustných funkcí plochy ZV:
drobné výtvarné prvky, zařízení pro odpočinek – lavičky, dětská hřiště.
Odůvodnění:
V celé lokalitě Za Dráhou/Třebízského není žádná plocha pro dětské hřiště, volnočasové aktivity, odpočinek a veřejnou zeleň.
Nejbližší dětské hřiště je až hřiště K Borku v lokalitě Jiřina u Labe, v ulici K Borku.
U hřbitova v této lokalitě je sice navržená plocha ZV5, ale protože je v blízkosti
hřbitova – pietního místa, není vhodné zde umístit hřiště nebo herní prvky.

Připomínka akceptována.
Z pozemku parc. č. 3045/1, k. ú. Čelákovice, lokalita VII – Jiřina, který je návrhem ÚP vymezen
jako zastavitelná plocha Z9a s využitím pro bydlení v rodinných domech (BI-návrh), bude vyčleněna
plocha 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 – viz Pokyny (bod SJ-V*28).
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Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, oblast Za Dráhou, okolí ulice Karla Otty.
V návrhu ÚP není zakreslena tranzitní komunikace, která by řešila důležité dopravní
propojení ulice Mochovská s částí lokality Jiřina směrem k Labi, od ulic Rooseveltova/Pod Přerovskou cestou.
Ve 3. změně aktuálně platného ÚP je zakreslena komunikace, která toto důležité dopravní propojení řeší – je to komunikace mezi ulicemi Mochovská a Rooseveltova,
vedoucí souběžně s ulicí Karla Otty za současnou obytnou výstavbou, která se napojuje na ulici Mochovská u plánovaného obchvatu Krátké Linvy a na ulici Rooseveltova je napojena kruhovým objezdem.
Tato důležitá komunikace z návrhu nového ÚP zcela zmizela.

Připomínka neakceptována.
Nová kapacitní tranzitní komunikace dle současně
platné 3. změny ÚPnSÚ Čelákovic nebude do návrhu ÚP zapracována. V připomínce citovaná
tranzitní komunikace spojující ulice Mochovská
a Rooseveltova v lokalitě VII – Jiřina návrhu ÚP
byla ve změně č. 3 ÚPnSÚ Čelákovice součástí
zastavitelných ploch OM – všeobecně obytné území, které dopravně obsluhovala. Tyto zastavitelné
plochy však návrh ÚP nepřevzal a nahradil je
plochou smíšenou nezastavěného území (NZO-
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Žádáme o zapracování této kapacitní tranzitní komunikace dle současně platné
3. změny ÚPnSÚ do návrhu nového ÚP.
Odůvodnění:
Pokud nebude dopravní propojení mezi Mochovskou ulicí a lokalitou Jiřina/Pod Přerovskou cestou v návrhu ÚP zakresleno a řešeno, bude jako dopravní propojení uvedených oblastí využívána komunikace, která je v návrhu ÚP zakreslena jako MK
funkční skupiny „C“ a vede od ulic Pod Přerovskou cestou v křížení s ulicí Rooseveltova a navazuje na ulici Karla Otty, vedoucí přes pozemky č. 3301/95, 3849
a 3257/01. Navíc současná šíře veřejného prostoru v ulici Karla Otty objektivně
neumožňuje takovou dopravní zátěž pojmout a rovněž zde nelze dosáhnout potřebných bezpečných rozhledových poměrů na křížení s kolmými ulicemi (oplocení
zahrad končí až na hranicích současných křižovatek, když šířka komunikace činí
pouhé 4 m).
Ulice Karla Otty je provozována jako obytná zóna, je to komunikace funkční skupiny „D“, a na zátěž spojenou s průjezdem aut, využívajících propojení obou lokalit,
není koncipována. Ulice Karla Otty musí být v celé své délce komunikací typu D,
žádná její část nemůže být typu C.
3. změna aktuálně platného ÚPnSÚ citlivě bere v úvahu současný i předpokládaný
budoucí stav, tedy existující i budoucí obytnou zástavbu v ulici Karla Otty a zároveň
plánované propojení západní a východní části města jižním obchvatem Krátké Linvy.
Východní napojení zmíněného obchvatu na ulici Mochovskou přinese neustálou
tranzitní dopravu mezi západní částí Čelákovic na straně jedné a oblastí Za drahou,
oblastí Jiřina, Sedlčánkami a Císařskou Kuchyní na straně druhé. K této tranzitní
dopravě se přidá pravděpodobně i část lidí směřující do nebo přijíždějící z Přerova n.
Labem, protože cesta přes lokalitu Bílý vrch je o 1,4 km kratší než po silnici Mochovské č. 245 na silnici Poděbradskou č. 611 a pak silnicí 2724 do Přerova n. Labem.
Tuto tranzitní dopravu nelze vést ulicí Karla Otty, nýbrž komunikací typu C, souběžnou s komunikací Karla Otty tak, jak je navržena ve 3. změně aktuálně platného
ÚPnSÚ Čelákovice. Připomínáme, že v obytné zóně smějí chodci používat pozemní
komunikaci v celé její šířce, hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny a v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Důvodně se též obáváme, že funkce obytné zóny v ulici Karla Otty nebudou umožněny – řidiči budou překračovat
maximální povolenou rychlost, chodci nebudou moci používat komunikaci v celé její
šířce a děti na pozemní komunikaci budou bezprostředně ohroženy.
V dokumentu Návrh pro společné jednání v části A: textová část se na str. 7, bod g)
VII. Jiřina uvádí, že „Podél Hřbitova je vedena nová místní komunikace pro zpřístupnění zastavitelných ploch“ a na str. 19 (33) bod n) „Obslužná místní komunikace
v lokalitě VII – Jiřina, za hřbitovem v plochách pro bydlení Z9 a Z27“ – propojení
ulic Příční a Rooseveltova. Tato komunikace je plánována pouze jako obslužná
místní komunikace pro danou lokalitu a propojení obytných zón, proto by měla
být komunikací typu D a navazovat tak na stávající řešení okolních ulic jako obyt-

stav). Tím se řešení návrhu ÚP vrátilo do stavu po
změně č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, která vymezila
tranzitní komunikaci podél hřbitova. Toto řešení
převzal návrh ÚP tak, že ulice Mochovská
a Rooseveltova spojil místní komunikací funkční
skupiny „C“ napojenou na stávající ulici Karla
Otty a vymezil ji jako veřejně prospěšnou stavbu
WD11 „Obslužná místní komunikace za hřbitovem“. Záměrně se jedná pouze o „obslužnou“
komunikaci a nikoliv o „sběrnou“ komunikaci
funkční skupiny „B“, protože tím bude i přirozeně
regulován provoz na této komunikaci zajišťující
příjezd na parkoviště u hřbitova a dopravní obslužnost zastavitelných ploch pro bydlení rodinných domech Z9a a Z27. Nejedná se tudíž a priori
o tranzitní komunikaci, která by nepřispěla ke
klidu v této oblasti, ale nemá ani své opodstatnění
jako obchvatová komunikace. Ve výhledu však
jejímu případnému vymezení nic nebrání.
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ných zón. Proto je potřeba vyřešit spojovací komunikaci mezi lokalitou Jiřina/Pod Přerovskou cestou, Císařská kuchyně, Sedlčánky a Mochovskou ulicí
u plánovaného obchvatu Krátké Linvy.
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Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, oblast Za Dráhou/Třebízského IV.
Návrh nového ÚP nerespektuje Zadání ÚP Čelákovic, schválené Zastupitelstvem
města Čelákovic dne 24. 6. 2015, a to konkrétně:
Čl. 3. Upřesnění požadavků vyplývajících z územně analytických podkladů, zejména
z problémů určených k řešení v ÚPD a případně z doplňujících průzkumů a rozborů:
d) prověřit a řešit zjištěné problémy a známé záměry města Čelákovice a fyzických
a právnických osob,
e) při řešení problémů a záměrů v území sledovat zejména zájem na eliminaci slabých stránek a hrozeb a na posilování silných stránek a příležitostí v jednotlivých
oblastech života města.
Požadujeme, aby návrh nového ÚP respektoval zadání platné 3. změny ÚPnSÚ,
aby se architektka seznámila se všemi podklady a důvody pro změnu dopravního řešení, které byly do 3. změny ÚPnSÚ promítnuty a zachovala dopravní řešení uvedené lokality plánu do návrhu nového ÚP.
Odůvodnění:
V dokumentu 3. změna ÚPnSÚ Čelákovice z 02/2009 je na straně 7 dole, Lokalita
Třebízského IV., uvedeno dopravní řešení lokality v propojení silnice II/245 a silnice
III/2454 v ulici Rooseveltova komunikací, která bude na ulici Rooseveltova napojena
kruhovým objezdem a na komunikaci II/245 bude připojena ulicí Mochovskou dle
schválené dokumentace pro ÚR na obchvat komunikace.
Tato komunikace řeší důležité propojení lokality Jiřina, od ulic Rooseveltova/Pod
Přerovskou cestou směrem k Labi na Mochovskou ulici před plánovaným obchvatem.
Z návrhu nového ÚP tato komunikace zcela zmizela.
Ve 3. změně ÚPnSÚ došlo také ke změně zakreslení ulice Karla Otty, aby se zamezilo projíždění z uvedené lokality Jiřina na Mochovskou ulici do doby, než bude komunikace, která toto propojení ve 3. změně ÚPnSÚ řeší, postavena.
Toto řešení, zakreslené v platné 3. změně ÚPnSÚ, bylo dosaženo na základě připomínek a protestů občanů lokality Třebízského IV., protože komunikace Karla
Otty, která byla v 1. a 2. změně ÚP navržena jako spojovací komunikace mezi lokalitou Jiřina a Mochovskou ulicí, nemá dostatečnou šířku pro silnici tohoto typu.
Na základě jednání občanů s městem byla komunikace Karla Otty vystavěna jako
komunikace funkční skupiny „D“ pro obytnou zónu, povrch zámková dlažba. Pokračování ulice Karla Otty dál směrem k ulici Rooseveltova bylo 3. změnou ÚP v části
u hřbitova částečně přerušeno, do 3. změny ÚP byla navržena spojovací komunikace
mezi ulicemi Mochovská a Rooseveltova, navazující na ulici Rooseveltova kruhovým objezdem a ostatní příčné komunikace mezi touto spojovací komunikací a hřbi-
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Připomínka neakceptována.
Tato připomínka je prakticky stejná jako připomínka podatele pod poř. č. 54 tohoto vyhodnocení,
která nebyla akceptována a stejné je proto i odůvodnění. V připomínce je podatelem zmiňováno
nerespektování schváleného zadání ÚP projektantem, k tomu pořizovatel naopak uvádí, že toto zadání nestanovilo žádný požadavek na tranzitní
propojení ulic Mochovká a Rooseveltova, a proto
také nebylo ani projektantem řešeno a navrženo.
Znovu je třeba zopakovat, že požadavek na navrácení tranzitní komunikace dle současně platné
3. změny ÚPnSÚ Čelákovic nelze v návrhu ÚP
akceptovat, protože společně se zastavitelnými
plochami všeobecně obytného území (OM) byla
pochopitelně vypuštěna i navrhovaná tranzitní
komunikace, která byla s plochou OM integrována. Obecně však takové řešení bylo chybné, protože platí, že s obytnou plochou nemám být spojována žádná transitní doprava, která ruší a vyvolává
střety vzájemně neslučitelných činností v území,
stejně jako tomu je v ulici Karla Otty. Navrhovaná
místní komunikace WD11 návrhu ÚP slouží výhradně cílové dopravě a pouze nouzově pro tranzit.
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tovem byly navrženy jako komunikace, které budou sloužit pouze pro propojení
okolní rodinné výstavby s touto komunikací.
Důsledek:
Pokud nebude dopravní propojení mezi Mochovskou ulicí a lokalitou Jiřina/Pod Přerovskou cestou v návrhu ÚP zakresleno a řešeno, bude jako dopravní propojení uvedených oblastí využívána komunikace, která je v návrhu ÚP zakreslena jako MK
funkční skupiny „C“ a vede od ulic Pod Přerovskou cestou v křížení s ulicí Rooseveltova a navazuje na ulici Karla Otty, vedoucí přes pozemky č. 3301/95, 3849
a 3257/01.
Ulice Karla Otty je provozována jako obytná zóna, je komunikací funkční skupiny „D“ a na zátěž spojenou s průjezdem aut, využívajících propojení z oblasti Jiřina/Pod Přerovskou cestou na Mochovskou ulici, není koncipována.
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SOPTÍK s.r.o.,
IČO 47542250,
Na Stráni 1688, 250 88 Čelákovice

ze dne 12. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 13. 4. 2016 1. P3 – pozemek 1354/20 – převedení na OM
pod
pozemek 1354/19 – převedení na OM
pozemek 4133 – převedení na OM
čj. MUC/04865/2016
2. pozemek 1354/55 – označení – zelená barva
pozemek 1354/88 – označení – zelená barva
pozemek 1354/78 – označení – zelená barva
pozemek 1354/40 – označení – zelená barva
Naše firma Soptík s.r.o, vynikla v roce 1993.
Po celou dobu působení firma řádně odvádí daně, firma má trvalé sídlo v Čelákovicích, tudíž spadá svými výdělky pod město Čelákovice. I v době, kdy jsem neměl
trvalý pobyt v Čelákovicích, firma byla evidovaná právě zde.
– rok 2015 – zisk ke zdanění 2,984.997,- Kč
– rok 2014 – zisk ke zdanění 3,318.480,- Kč
– rok 2013 – zisk ke zdanění 3,352.436,- Kč
Za rok 2015 bylo na DPH odvedeno 1,558.638,- Kč
Neznám z mého blízkého okolí jiného drobného podnikatele, který by v takové míře

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, oblast mezi ulicemi Mochovská, Třebízského, Jungmannova
a pozemky dále směrem k Císařské kuchyni.
Požadujeme zakreslit do této oblasti plochu ZV – funkce hlavní: plochy parkové
a veřejné zeleně, funkce přípustné: drobné výtvarné prvky, zařízení pro odpočinek – lavičky, dětská hřiště.
Odůvodnění:
V celé lokalitě Za Dráhou/Třebízského není žádná plocha pro dětské hřiště, volnočasové aktivity, odpočinek a veřejnou zeleň.
Nejbližší dětské hřiště je až hřiště K Borku v lokalitě Jiřina u Labe, v ulici K Borku.
U hřbitova v této lokalitě je sice navržená plocha ZV5, ale protože je v blízkosti hřbitova – pietního místa, není vhodné zde umístit hřiště nebo herní prvky.

61 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

Připomínka akceptována.
Vzhledem k tomu, že v připomínce podatele není
požadovaná plocha veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-návrh) polohově určena,
bude pro vyhledání plochy dětského hřiště, volnočasových aktivit, odpočinku a veřejné zeleně a její
vymezení stanovena oblast v lokalitě VII – Jiřina,
mezi ulicemi Mochovská, Třebízského, Jungmannova a pozemky dále směrem k Císařské kuchyni –
viz Pokyny (bod SJ-V*29).

Připomínka akceptována.
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, bude v návrhu ÚP změněno 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) budou vypuštěny a nahrazeny stabilizova-

poř.
číslo
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údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

Sportovně střelecký klub
Čelákovice z.s.,
IČO 43751342,
Čelákovice 115, 250 88 Čelákovice

čj. ze dne,
vyřizuje

ze dne 16. 3. 2016;
zapsáno dne 16. 3. 2016
pod
čj. MUC/03555/2016

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

přispíval na daních do rozpočtu města.
Z celkového počtu 14 zaměstnanců má 10 trvalý pobyt v Čelákovicích. V naší firmě
nemáme téměř žádnou fluktuaci, mzdy jsou vypláceny pravidelně před výplatním
termínem. Sociální a zdravotní pojištění i daně zaměstnanců jsou řádně odváděny.
Zdarma jsme poskytli do školy v ulici J. A. Komenského sodobar pro děti v hodnotě
60.000,- Kč, který servisujeme a zdarma vyměňujeme CO2.
Naše firma si za dobu své působnosti mezi dodavateli i odběrateli vybudovala velice
dobré jméno. Nikomu nic nedlužíme a myslím, že takových zdravých firem není
mnoho. Co se týče naší cenové politiky, mnoho konkurenčních firem se na nás snaží
působit z důvodu našich nízkých cen. Nemohu nepřipomenout, že i z daleka přijíždí
k nám důchodci na kole, aby si právě od nás odvezli levnější lahev s propanem. Nemyslím si, že bych firmu vedl tak, aby jejím jediným cílem byl zisk. Proto mi není
jasné, z jakých důvodů chce město provádět změny druhů pozemků právě naší firmy.
1. Z našich peněžních prostředků budujeme na těchto pozemcích novou firmu, která
bude vyhovovat nejen prostorově, technologicky, ale bereme na zřetel i potřeby
našich zaměstnanců. S ohledem na dlouhodobou firemní politiku by převedení částí pozemků 1354/19, 1354/20, 1354/57, 1354/78, 1354/40 a 4133 na funkční využití OM bránilo případnému dalšímu rozvoji naší firmy a proto s ní nesouhlasím. Pozemky v areálu TOSu byly pořizovány za účelem podnikání, a proto jsem vybral
právě pozemky, které v době koupě měly funkční využití dle tehdy platného ÚP
jako SVO.
2. Kromě výše uvedeného se na části našich pozemků 1354/20 a 4133 nachází výkupna druhotných surovin, která byla řádně povolena v územním řízení, a tudíž toto koliduje s převedením pozemku na OM (P3).
3. Pozemky č. 1354/55, 1354/88, 1354/78, 1354/40 jsou v návrhu nového ÚP vyznačeny zelenou barvou (plná barevná plocha). Nedohledal jsem, kdy a na základě čeho byly tyto pozemky převedeny na „zelené“? S tímto převodem absolutně nesouhlasím. Na základě změny č. 2 platného ÚPnSÚ byly pozemky převedeny na
funkční využití SVO, což je patrné i v grafické části návrhu změny č. 4 ÚP a tudíž
nemohou být v návrhu nového ÚP vyznačeny jako stávající zeleň (plná barevná
plocha). Chtěl bych upozornit, že za svou firmu zodpovídám a v žádném případě
nepřipustím, aby se z části mé firmy stalo veřejné prostranství přístupné veřejnosti
bez omezení!!!
Žádám Vás, pokud bude svoláno jednání ohledně ÚP, aby jednání bylo současně
s pozemkem, které vlastním v Čelákovicích – Jiřině č.p. 1754/3.

nou plochou výroby a skladování – lehký průmysl,
drobná výroba (VL-stav) odpovídající svým funkčním využitím ploše SVO – smíšené území obchodu
a služeb platného ÚPnSÚ Čelákovice – viz Pokyny
(bod SJ-V*30).

Připomínka k novému ÚP
Dovolujeme se připomenout, že v k. ú. Čelákovice na parcelách číslo: 3680, 3684/1,
3684/3, 3684/4, 3684/5, 3684/6 je provozována střelnice Střeleckým klubem Čelákovice z.s.

Připomínka akceptována.
Pozemky parc. č. 3684/1, 3684/3, 3684/4, 3684/5,
3684/6, k. ú. Čelákovice, v lokalitě X – Mezi tratěmi, jsou již dle návrhu ÚP zařazeny do stabilizované plochy občanského vybavení – sport a sportovní zařízení (OS-stav), tento stav je v souladu
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
s připomínkou. Tato stabilizovaná plocha občanského vybavení – sport a sportovní zařízení (OSstav) bude v návrhu ÚP rozšířena o pozemek parc.
č. 3680 se stejným využitím tak, aby areál stávající
a provozované střelnice byl ucelený. Spolu se zařazení pozemku parc. č. 3680 do plochy OS bude
upraveno vymezení veřejně prospěšného opatření
k založení prvků ÚSES VU13 – lokálního biocentra LBC8 „Střelnice“ s využitím jako navrhovaná
plocha ZK13, v ploše přírodní – krajinná zeleň
(ZK-návrh) také ještě o vyjmutí části pozemku
parc. č. 3684/1, který nemůže být rovněž součástí
LBC8, a tím i VU13 – viz Pokyny (bod SJ-V*31).

59

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace,
IČO 70994234,
generální ředitelství,
odbor strategie,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

17732/2016-SŽDC-026
ze dne 25. 4. 2016,
Ing. Andrle;
zapsáno dne 26. 4. 2016
pod
čj. MUC/05398/2016

Vyjádření k návrhu ÚP Čelákovic
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), je zřízena Ministerstvem dopravy a spravuje vlastnická práva k nemovitostem, tvořícím železniční
dopravní cestu, včetně souvisejících staveb a zařízení potřebných pro provoz železniční dopravy. Vyjádření SŽDC se zároveň stává podkladem pro zpracování koordinovaného stanoviska Ministerstva dopravy, které je v procesu územního plánování
dotčeným orgánem podle § 4 stavebního zákona.
Z hlediska koncepce rozvoje železniční infrastruktury vám dáváme následující
vyjádření:
Řešeným územím jsou vedeny dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 231 Praha –
Lysá nad Labem – Kolín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
zařazena do kategorie dráhy celostátní a jednokolejné neelektrizované železniční tratě
č. 074 Čelákovice – Neratovice a trať Čelákovice – Mochov, které jsou ve smyslu § 3
zákona c 266/1994 Sb., o dráhách, zařazeny do kategorie dráhy regionální. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách.
Z hlediska výhledových záměrů je připravována stavba Optimalizace trati Lysá
nad Labem – Praha-Vysočany, pro kterou je v rámci ZÚR Středočeského kraje
vymezen koridor VPS.

Připomínka vzata na vědomí.
Železniční tratě č. 231 Praha – Lysá nad Labem –
Kolín, č. 074 Čelákovice – Neratovice a č. 233 Čelákovice – Mochov a jejich ochranná pásma jsou
v návrhu ÚP respektována jako limit využití území.

Připomínka vzata na vědomí.
Návrh ÚP zpřesňuje v textové i grafické části vymezení plochy pro veřejně prospěšnou stavbu WD1
„Koridor konvenční železniční dopravy C-E61 –
optimalizace trati č. 231 Praha Vysočany – Lysá nad
Labem“ nadřazené stavby dopravní infrastruktury,
vymezené v ZÚR Středočeského kraje jako veřejně
prospěšná stavba D207.
Plochy vymezené pro přeložku trati v úseku Čelákovice – Mstětice neodpovídají
Připomínka akceptována.
Vymezení plochy pro přeložku trati v úseku Čelákozcela aktuální dokumentaci pro územní rozhodnutí a požadujeme je upravit
podle záborové situace z DÚR pro stavbu „Optimalizace traťového úseku Čelákovice vice – Mstětice bude upraveno podle aktuální doku(mimo) – Mstětice (včetně)“, kterou zasíláme na přiloženém CD.
mentace pro územní rozhodnutí, která bude vyžádána pořizovatelem od investora stavby, Správy želez-
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niční dopravní cesty, státní organizace – viz Pokyny
(bod SJ-I*16).

60

Tichý & Kolářová s.r.o.,
IČO 26511886,
Hollarovo náměstí 2275/2,
130 00 Praha 3

61

Vila VOLMAN k.s.,
IČO 25727052,
Stankovského 1200,
250 88 Čelákovice
+ 4 fyzické osoby (připojeno k připomínce na samostatných přílohách)

62

Tichý a spol.,s r.o.,
IČO 47541661,
Rybářská 154, 250 88 Čelákovice

ze dne 25. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05582/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jedná se o východní část pozemku č. parc.1446/2, pozemek č. parc. st. 1442,
1446/3 a pozemek st. 1443 v katastrálním území Čelákovice.
Stávající ÚPnSÚ popisuje území jako VN – komerce, nerušící výroba, sklady.
Návrh nového ÚP popisuje území BI – plochy bydlení v rodinných domech.
Jsme architektonická kancelář, která se dlouhodobě zabývá revitalizací areálu Volmanovy vily a projednáním veškerých úprav s příslušnými orgány památkové péče.
Podle našeho názoru je návrh funkčního využití chybný a vzhledem k zadavateli
i zpracovateli ÚP uplatňujeme následující argumentaci:
Areál Volmanovy vily byl historicky vytvořen jako prostor spojený s podnikatelským záměrem Josefa Volmana, který plnil funkci rezidenční, servisní a výrobní. Ty
byly řazeny v popsaném pořadí od východu na západ s tím, že vlastní Volmanova
vila stála zhruba v těžišti celého areálu. Tato základní struktura byla celkem správně
zohledněna v ÚPnSÚ schválenému ZM dne 19. 9. 1994, resp. aktuálně platném.
Návrh nového ÚP však předpokládá posunutí hranice obytné funkce směrem na
západ a to až blízko k okraji stávající servisní haly společnosti CZ TECH. Do takto
ze dne 20. 4. 2016;
změněného území jsou začleněny i hospodářské a výrobní objekty areálu, které jsou
zapsáno dne 25. 4. 2016 stejně jako celý areál s vilou památkově chráněné a z hlediska jejich typologie s nimi
pod
nelze jako s bytovými objekty uvažovat. Pokud se má naplnit historické členění
čj. MUC/05331/2016
areálu a respektovat jeho památková ochrana, je třeba posunout hranici obytného území (BI) na původní, resp. aktuálně platnou pozici. V opačném případě
budou při schválení nového ÚP případné stavební záměry v areálu v rozporu s funkčním využitím území a vznikne i zásadní konflikt s požadavky státní památkové péče
zakotvené v zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, resp. v zápisu areálu v rejstříku Nemovitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR.

Připomínka akceptována.
Zařazení areálu nemovité kulturní památky Volmanovy vily, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejst. č. 16217/2-4124, s předmětem ochrany vila čp. 1200 na pozemku parc. č. st.
1441 a vrátnice na pozemku parc. č. st. 1442, park
a pozemky parc. č. 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1447,
1448, 1449, 1450 a pozemky parc. č. st. 1441,
1442, 1443, k. ú. Čelákovice, bude v návrhu ÚP
změněno tak, že bude odpovídat platnému ÚPnSÚ
Čelákovice s tím, že plocha s funkčním využitím
VN „území pro komerční využití, nerušící výrobu
a sklady“ dle ÚPnSÚ Čelákovice bude zařazena
v návrhu ÚP do plochy výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav), vyjma
pozemků parc. č. 1446/3, 1446/4 a st. 1442 s RD
čp. 1201, které budou společně se zbývající částí
areálu Volmanovy vily s funkčním využitím SIZ
„smíšené území zvláštní“ dle platného ÚPnSÚ
Čelákovice zařazeny v návrhu ÚP do nově stanovené plochy s rozdílným způsobem využití, nejlépe
plochy smíšené se specifickým využitím jako „indexovaná plocha“, vymezená pro účely jedinečného využití areálu Volamnovy vily – viz Pokyny
(bod SJ-V*3).

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05765/2016

Připomínka vazta na vědomí.
Všechny nemovité kulturní památky, mj. také areál
Volmanovy vily zahrnující vilu čp. 1200, vrátnici
a rozlehlý park a areál kostela Nanebevzetí Panny
Marie zahrnující kostel, barokní márnici, ohr. zeď
a kamenný kříž, jsou považovány za významné
stavby města a návrh ÚP vytváří podmínky pro
jejich zachování a vhodné využití.

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V návrhu nového ÚP se nerespektují, nebo pomíjejí chráněná krajinná památková
pásma objektů i pozemku, náhradou za plochy různé zástavby. Akademické řešení
upřednostňuje zájmy města nebo jiných vlastníků na úkor daných přirozených odstupných ploch a tyto tím závažnou měrou poškozuje.
Jedná se o oboru u Volmanovy vily, okolí chrámu Panny Marie Nanebevzetí a farních přilehlých pozemků.
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Tichý a spol.,s r.o.,
IČO 47541661,
Rybářská 154, 250 88 Čelákovice
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V návrhu nového ÚP se pracuje s nemovitostmi v soukromém vlastnictví, v mnoha
případech, bez ohledu na zájmy vlastníků a upřednostňuje se akademické urbanistické řešení bez předběžného projednání s vlastníky. Navíc hrozbami, že se koná v režimu veřejně prospěšné stavby.
Konkrétní pozemky a objekty / Kovohutě, vlastníci garáží v Prokopě, některé farní
pozemky/.

Připomínka vazta na vědomí.
Všechny připomínky uplatněné vlastníky pozemků
v areálu Kovohutí, garáží V Prokopě a Římskokatolické farnosti v Čelákovicích byly pořizovatelem
ve spolupráci s určeným zastupitelem, Ing. Petrem
Studničkou, vyhodnoceny a podle výsledků vyhodnocení bude návrh ÚP upraven v souladu s § 51
odst. 1 stavebního zákona a předložen k veřejnému
projednání.

VI. Připomínky fyzických osob (občanů) (§ 50 odst. 3 stavebního zákona) – 64 až 222
64

Lukáš Adámek,
Kostelní 25/25, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05697/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Připomínka ke katastrálnímu území číslo 619159 Čelákovice, p. číslo pozemku
1681/9. Na části pozemku 1681/9, je dle ÚP situován suchý poldr VR4, nejenže
jeho zákres nerespektuje topografii území (jeho nejnižší části jsou situovány jinde
a na jiných pozemcích), ale i z hlediska retenční schopnosti území se mi tento návrh
jeví jako naprosto nereálný. Celková plocha území vyznačená jako suchý poldr na
pozemku p. č. 1681/9 a na sousedním p. č. 1681/10 je cca 3 800 m2, při průměrné
hloubce území pod úrovní Labského břehu 0,75 m je vypočítaná retenční schopnost
území 2850 m3 vody. Q100 (průtok při stoleté vodě) na měřící stanici v Nymburce
(před přítoky Vlkavy a Výmoly) je 1150 m3 za sekundu. Zmiňovaný poldr tedy teoreticky brzdí záplavovou vinu o 2,47 sekundy. Reálně však, každý kdo toto území
zná, ví, že je písečnou zvodní spojeno s hladinou podzemní vody, která se zde řídí
hladinou Labe. Než se voda přeleje přes regulaci břehu, bude toto území již zcela
zaplněno podzemní vodou. Retenční schopnost tohoto území je tedy nulová! Žádám proto, aby návrh na suchý poldr na pozemku p. č. 1681/9 byl pro jeho bezúčelnost a topografickou nesmyslnost vyjmut z návrhu ÚP Čelákovic.

Připomínka akceptována.
Suchý poldr o retenčním objemu 2000 m3, označený ve výkresu B.2C „Výkres koncepce vodního
hospodářství“ grafické části návrhu ÚP jako SP21-ZE je „suchý poldr na místě terénní prohlubně
pro 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“ bude z hlediska jeho významu pro řešené území prověřen a vypuštěn z návrhu ÚP v případě, že
nebude prokázán veřejný zájem, který je vyšší než
zájem na ochraně vlastnikých práv – viz Pokyny
(bod SJ-VI*1). V připomínce uváděné závěry podatelem jsou chybné, suchý poldr nemá nic společného s retencí povodňového průtoku na Labi.

65

Lukáš Adámek,
Kostelní 25/25, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05696/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Připomínka ke katastrálnímu území číslo 619159 Čelákovice, p. číslo pozemku
1681/9. Zastupitelstvo města Čelákovice dne 23. 10. 2013 jednalo na základě mé
„Žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území“ o změně využití pozemku p. č.
1681/9 v k. ú. Čelákovice z původního využití pro přírodní, nelesní porosty na využití pro sport a rekreaci. Tento návrh byl na zastupitelstvu v návrhu usnesení č. 35, bod
2 projednán a zastupitelstvo rozhodlo jednomyslně (18 pro, 0 proti) o změně původního využití pozemků pro přírodní nelesní porosty na využití pro sport a rekreaci.
O této skutečnosti bylo sepsáno usnesení č. 25/2013/35. Toto návrh ÚP na části pozemku p. č. 1681/9 neakceptuje. Žádám proto, aby toto usnesení bylo v návrhu
ÚP respektováno a celý pozemek 1691/9 byl z hlediska využití veden jako pozemek pro sport a rekreaci.

Připomínka akceptována.
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“ bude v souladu
s usnesením č. 25/2013/35 Zastupitelstva města
Čelákovice ze dne 23. 10. 2013 zařazen do návrhové plochy občanského vybavení – sport a spor-
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tovní zařízení (OS-návrh). Spolu se zařazení pozemku parc. č. 1681/9 do plochy OS bude upraveno vymezení plochy sídelní zeleně ZV1 – viz Pokyny (bod SJ-VI*2).
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Václav Anděl a Janina Andělová,
Staňkovského 1634,
250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Na p. č. 994/68 nesouhlasíme s přestavbou garáže.
pod
Nesouhlasím z důvodu nedotknutelnosti soukromého majetku.
čj. MUC/05483/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Jana Baranová,
Spojovací 1471/28,
250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05523/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
ÚP Čelákovic
C) III Sídliště v Rybníčkách nedostatek parkovacího místa řešit přestavbou na patrové garáže.
Protože jsem majitel garáže (budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 987/19 a pozemku parc. č. st. 987/19), s tímto bodem nemohu souhlasit.
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic
F.03 Vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na zlepšování územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území. Je navrhována přestavba stávajících řadových garáží v sídlišti V Rybníčkách na vícepodlažní kapacitní parkovací domy.
S tímto také z pozice majitele garáže nesouhlasím.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic není třeba upravovat, nejedná se o ÚPD.

68

Eva Bartošová,
K Bílému vrchu 1717,
250 88 Čelákovice,
+ 23 fyzických osob (připojeno k připomínce na samostatných přílohách)

ze dne 24. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05757/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, oblast Za Dráhou/Třebízského IV, plocha ZO7.
Požadujeme celou plochu ZO7 – funkce hlavní: Ochranná a izolační vzrostlá zeleň
v zastavěném území města na pozemcích přehodnotit na plochu ZV – funkce hlavní: plochy parkové a veřejné zeleně, funkce přípustné: drobné výtvarné prvky, zařízení pro odpočinek – lavičky, dětská hřiště.
Odůvodnění:
V celé lokalitě Za Dráhou/Třebízského není žádná plocha pro dětské hřiště, volnočasové aktivity, odpočinek a veřejnou zeleň.
Nejbližší dětské hřiště je až hřiště K Borku v lokalitě Jiřina u Labe, v ulici K Borku.
U hřbitova v této lokalitě je sice navržená plocha ZV5, ale protože je v blízkosti hřbitova – pietního místa, není vhodné zde umístit hřiště nebo herní prvky.

Připomínka akceptována.
Návrhová plocha sídelní zeleně ZO7 „ochranná
zeleň na rozhraní zástavby a krajiny“ vymezená
návrhem ÚP v lokalitě VII – Jiřina s využitím jako
plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační
(ZO-návrh) bude změněna na plochu veřejných
prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-návrh) –
viz Pokyny (bod SJ-VI*4).
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Eva Bartošová,
K Bílému vrchu 1717,
250 88 Čelákovice,
+ 21 fyzických osob (připojeno k při-

ze dne 24. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05759/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina – Hřbitov, plocha v základním členění území označená jako
„Z27“.
Navrhujeme plochu ZV5 na pozemcích č. 3257/31 a č. 3257/12 rozšířit až ke zdi

Připomínka akceptována.
Návrhová plocha sídelní zeleně ZV5 „parkové
plochy v okolí hřbitova“ vymezená návrhem ÚP
v lokalitě VII – Jiřina s využitím jako plocha ve-
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hřbitova přes pozemky č. 3257/31, 3257/12 a č. 3039.
Tzn. plochu, označenou v plánu jako MK funkční skupiny „C“, vedoucí přes pozemky č. 3257/31, 3257/12 a 3039, přehodnotit na plochu „ZV – funkce hlavní: Plochy
parkové a veřejné zeleně“ nebo „ZO – funkce hlavní: Ochranná a izolační zeleň
v zastavěném území města“, která by oddělovala hřbitov a plánovanou obytnou výstavbu.
Odůvodnění:
Hřbitov je pietní místo, v jeho bezprostředním okolí by měl být klid. Pokud komunikace, označená v návrhu ÚP jako MK funkční skupiny „C“, která je součástí zastavitelných ploch Z9a a Z27, navazující na ulici Karla Otty a vedoucí dále přes pozemky
č. 3308/1, 3301/95, 3849, 3257/31 a 3257/12 až k ulici Rooseveltova, povede přímo
podél zdi hřbitova, zvýšená hlučnost bude narušovat klid tohoto pietního místa
a navíc prochází obytnou zónou. Její vedení podél zdi hřbitova není nutné ani
vhodné.
K plánovanému parkovišti P22 u hřbitova vede ze severní strany hřbitova asfaltová
komunikace (pozemek č. 3034), která vede od ulice Rooseveltova alejí ke hřbitovu
z jeho severní strany a navazuje na plánované parkoviště P22. Tato asfaltová komunikace se také v současné době používá jako příjezd ke hřbitovu z jeho severní strany. Tak je zajištěn příjezd od ulice Rooseveltova s logickým napojením na parkoviště
u hřbitova P22.
Komunikace podél východní zdi hřbitova zde nutná není, prochází obytnou zónou
a jejím účelem by neměl být příjezd ke hřbitovu z jižní strany, protože v Jungmannově ulici u hřbitova žádné parkoviště není, je zde chodník pro pěší. Hlavním účelem
této komunikace by tedy mělo být zajištění příjezdu k pozemkům v plánované obytné
zóně a jejich propojení s navazující obytnou výstavbou, tak, jak se uvádí v dokumentu Návrh pro společné jednání – zde se v části A: textová část uvádí: na str. 7, bod g)
VII. Jiřina, že „Podél Hřbitova je vedena nová místní komunikace pro zpřístupnění
zastavitelných ploch” a na str. 19 (33) bod n) „Obslužná místní komunikace v lokalitě
VII – Jiřina, za hřbitovem v plochách pro bydlení Z9 a Z27” – propojení ulic Příční
a Rooseveltova. Tato komunikace je plánována pouze jako obslužná místní komunikace pro danou lokalitu a propojení obytných zón, proto by měla být komunikací
typu D a navazovat tak na stávající řešení okolních ulic jako obytných zón.
Za tímto účelem navrhujeme tyto varianty:
a) Komunikaci, která je v návrhu ÚP zakreslená od napojení z ulice Rooseveltova
a vede mezi zónami ZV5 a BI podél hřbitova, vést přes pozemek č. 3257/2 a na
hranici zóny ZV5 a severovýchodního okraje plánovaného rozšíření hřbitova ji zatočit doleva přes pozemek č. 3257/2 a 3257/26, dále ji vést podél zóny BI až
k příční ulici Jungmannova přes část pozemku 3849 a zde ji napojit na ulici Jungmannova. Plochu původně plánované komunikace mezi zónou ZV5 a BI vedoucí
přes pozemky č. 3527/12, 3527/31 a 3039 v úseku podél východní strany hřbitova,
přehodnotit z MK funkční skupiny „C“ na plochu „ZV – funkce hlavní: Plochy
parkové a veřejné zeleně“ nebo „ZO – funkce hlavní: Ochranná a izolační zeleň

řejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZVnávrh) bude rozšířena až ke zdi hřbitova a navrhovaná místní komunikace funkční skupiny „C“
bude v okolí hřbitova řešena dle přílohy připomínky ve variantě A – viz Pokyny (bod SJ-VI*5).
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v zastavěném území města“, která by oddělovala hřbitov a plánovanou obytnou
výstavbu. Tuto komunikaci označit jako komunikaci typu D – pro obytné zóny.
Viz plánek A
b) Vést plánovanou komunikaci od napojení z ulice Rooseveltova nikoli podél hřbitova mezi zónami ZV5 a BI (pozemek č. 3257/2, 3527/12, 3527/31 a část pozemku
3039), ale až za zónou BI, označenou v plánu Z27, podél této zóny BI až k příční
ulici Jungmannova přes část pozemku 3849 a zde její napojení na ulici Jungmannova. Plochu původně plánované komunikace mezi zónou ZV5 a BI, vedoucí přes
pozemky č. 3257/2, 3527/12, 3527/31 a část pozemku 3039, v tomto úseku přehodnotit na plochu „ZV – funkce hlavní: Plochy parkové a veřejné zeleně“ nebo
„ZO – funkce hlavní: Ochranná a izolační zeleň v zastavěném území města“, která
by oddělovala hřbitov a plánovanou obytnou výstavbu. Tuto komunikaci přehodnotit na komunikaci typu D – pro obytné zóny. Viz plánek B
Přílohy:
Příloha k připomínce k písmenu a) – plánek A
Příloha k připomínce k písmenu b) – plánek B
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Eva Bartošová,
K Bílému vrchu 1717,
250 88 Čelákovice,
+ 26 fyzických osob (připojeno k připomínce na samostatných přílohách)

ze dne 24. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05760/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, ulice Karla Otty
Komunikace označená v návrhu ÚP jako MK funkční skupiny „C“ navazující na
ulici Karla Otty, vedoucí přes pozemky č. 3308/1, 3301/95, 3849, 3257/31 a 3257/12
a následně navazující na ulici Pod Přerovskou cestou v křížení s ulicí Rooseveltova.
Žádáme o změnu kategorie MK, která je součástí zastavitelných ploch Z9a a Z27,
navazující na ulici Karla Otty, jež je komunikací funkční skupiny „D“ a vedoucí
dále přes pozemky č. 3308/1, 3301/95, 3849, 3257/31 a 3257/12 až k ulici Rooseveltova, kde v křížení s touto ulicí navazuje na ulici Pod Přerovskou cestou, z kategorie
funkční skupina „C“ na kategorii funkční skupina „D“.
Odůvodnění:
Navržená MK funkční skupiny „C“, liniově navazující na ulici Karla Otty, která je
komunikací funkční skupiny typu „D“, je obslužnou komunikací, jíž může být veden
průtah silnic III. třídy a v odůvodněných případech i silnic II. třídy. Díky této nové
komunikaci a jejímu liniovému napojení na současnou ulici Karla Otty se vytvoří
přímé a z větší části i rychlé propojení silnic Rooseveltova a Mochovská. Lze tedy
očekávat, že výrazně vzroste dopravní zatížení těchto dvou komunikací ze dvou
hlavních důvodů:
1. neexistence vnější městské komunikace, která by umožnila rychlé a bezpečné propojení východní části města, oblast Za Dráhou/Třebízského s jižní části města oblast Jiřina, od ulice Rooseveltova a Pod Přerovskou cestou směrem k Labi a dále
budoucí napojení východní části města na plánovaný jižní obchvat města,
2. samotná kategorie funkční skupina „C“, která je přizpůsobena pro průtah silnic
III., a v odůvodněných případech i II. třídy, umožní rychlý průjezd delší části této
„spojené“ komunikace.
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Připomínka akceptována.
Navrhovaná místní komunikace funkční skupiny
„C“ spojující ulice Mochovská a Rooseveltova
přes stávající ulici Karla Otty, místní komunikaci
funkční skupiny „D“, a vymezená návrhem ÚP
jako veřejně prospěšná stavba WD11 „Obslužná
místní komunikace za hřbitovem“ bude zařazena
do funkční skupiny „D“, kterou je komunikace se
smíšeným provozem v obytné zóně – viz Pokyny
(bod SJ-VI*6).
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Ulice Karla Otty je provozována jako obytná zóna, je komunikací funkční skupiny
„D“ a na zátěž spojenou s průjezdem aut, využívajících propojení z oblasti Jiřina/Pod
Přerovskou cestou na Mochovskou ulici, není koncipována. Připomínáme, že v obytné zóně smějí chodci používat pozemní komunikaci v celé její šířce, hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny a v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20
km/hod!
Důvodně se též obáváme, že funkce obytné zóny v ulici Karla Otty nebudou umožněny – řidiči budou překračovat maximální povolenou rychlost, chodci nebudou moci používat komunikaci v celé její šířce a děti na pozemní komunikaci budou bezprostředně ohroženy.
Navíc současná šíře veřejného prostoru v ulici Karla Otty objektivně neumožňuje takovou dopravní zátěž pojmout a rovněž zde nelze dosáhnout potřebných
bezpečných rozhledových poměrů na křížení s kolmými ulicemi (oplocení zahrad
končí až na hranicích současných křižovatek, když šířka komunikace činí pouhé 4 m).
V dokumentu Návrh pro společné jednání v části A: textová část se na str. 7, bod g)
VII. Jiřina uvádí, že „Podél Hřbitova je vedena nová místní komunikace pro zpřístupnění zastavitelných ploch“ a na str. 19, č. 33 bod n) „Obslužná místní komunikace v lokalitě VII – Jiřina, za hřbitovem v plochách pro bydlení Z9 a Z27“ – propojení
ulic Příční a Rooseveltova. Tato komunikace je plánována pouze jako obslužná místní komunikace pro danou lokalitu a propojení obytných zón, proto by měla být komunikací typu D a navazovat tak na stávající řešení okolních ulic jako obytných zón.
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Ing. Vladimír Bašus,
Volavkova 1742/3, 160 00 Praha 6;
Alena Horáková,
Branická 1471, 140 00 Praha 4

ze dne 20. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05720/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jedná se o p. č. 1896/1, 1896/2, 1893, 1894, 1895 a p. č. 1897 – vše k. ú. Čelákovice – Jiřina.
Vlastníci uvedených pozemků – získaných od rodičů Aleny a Vladimíra Bašusovi,
navrhují, aby vedle návrhu nového ÚP, který uvažuje na výše uvedených parcelách
oddychové, rekreační zařízení (nikoliv jako dosud prostory pro výstavbu RD) s možností výstavby rekreačních a oddychových objektů bylo uvažováno:
– Uvažované prostory s ohledem na budoucí zájmy dětí, vnoučat apod. i s ohledem
na ceny pozemků pro výstavbu RD, rekreačních zařízení, zeleně, sportu, oddychu
do budoucna uvažovat pro užití obou potřeb, tj. využít vlastněné prostory dle nastalé potřeby – tedy jak stavbu RD, tak rekreačních zařízení, zeleně, objekty pro oddech apod.
– Náklady na zřízení IS ponesou vlastníci pozemků, tzn. jak energetické sítě, tak
komunikační síť, pokud na uvedených větších plochách bude potřeba postavit i 2 RD,
nebo rekreační objekty.
– Budoucí administrativní řízení o povolení toho kterého potřebného zařízení (objektů) bude jednodušší.
– Při záměru toho kterého zařízení (RD, rekreační objekt apod.) musí být energetické
i přístupové sítě budovány ve stejném rozsahu.
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Připomínka vzata na vědomí.
Pozemky parc. č. 1896/1, 1896/2, 1893, 1895
a 1897, k. ú. Čelákovice, v lokalitě VII – Jiřina,
jsou návrhem ÚP zařazeny do využití jako stabilizovaná plocha bydlení v rodinných domech (BIstav). Tato plocha umožňuje realizovat záměr podatele připomínky na výstavbě RD, novou stavbu
pro rodinnou rekreaci však realizovat nelze, provádět udržovací práce na stávající rekreační stavbě če. 101 je možné. Ostatní podmínky pro výstavbu jsou předmětem následných řízení, ÚP je jednotlivě neřeší. Pozemek parc. č. 1894 je druhem
pozemku „vodní plocha“ se způsobem využití
„rybník“, zde výstavba možná není, pozemek je
zařazen do stabilizované plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky (W-stav).
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JUDr. Ing. Václav Bláha,
Hany Kvapilové 1005/2,
250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05460/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Návrh pro společné jednání C: Textová část odůvodnění.
V části e) je na stranách 74 a 80 uvedeno poměrně komplikované stavební či stavebně meliorační řešení, jak se vypořádat se spodními vodami v terénní prohlubni po
historickém toku Čelákovického potoka. Zatrubnění Čelákovického potoka je řešením, které s velkou pravděpodobností negativně ovlivní výši hladiny podzemních
vod v oblasti od potoka směrem k vlakovému nádraží (ulice S. Čecha, P. Bezruče,
J. Zeyera, H. Kvapilové a Havlíčkova), které se mohou ocitnout bez vody. Hloubka
studně u našeho rodinného domu je 7,5 metru. Hladina vody dosahuje cca 1 metr.
Potok je nepochybně zdrojem podzemí vody. Stačí jen porovnání, resp. prostý úsudek, že úroveň hladiny vody v naší studni bude v relaci s hladinou Čelákovického
potoka.

Připomínka vzata na vědomí.
Zatrubnění Čelákovického potoka není součástí
kapitoly 4 „Koncepce veřejné infrastruktur“ návrhu ÚP, proto není nic stanoveno. V textové části
odůvodnění návrhu ÚP se jedná pouze o popis
současného stavu v území, popř. o úvahu o možném řešení.

73

Ing. Jitka Bláhová,
Hany Kvapilové 1005/2,
250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05457/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
S návrhem ÚP jsme se seznámili včas v průběhu jeho zveřejnění, nicméně až z tištěného sdělení na vratech garáže dne 25. 4. 2016 jsme si dali do souvislosti některé
skutečnosti v dokumentaci k návrhu ÚP, které je třeba připomínkovat:
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B.1 Výkres základního
členění území. Dle legendy je v něm ohraničení zastavěných ploch značeno světle
modrou barvou. Toto ohraničení není vyznačeno u žádných řadových garáží na
území města Čelákovic, tedy ani v předmětné lokalitě. Na výkrese je několik jiných
ploch, jejichž ohraničení je takto vyznačeno.
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B2.A Výkres urbanistické
koncepce. Dle legendy jsou symbolem DP-G na světlemodrém či šedém podtisku
vyznačeny garáže. Obecně se má jednat o plochy dopravní infrastruktury. Garáže
v předmětné lokalitě jsou na výkresu vyznačeny shodně s legendou DP-G. V legendě je dále použit symbol PD jako parkovací dům, který však v předmětné lokalitě na výkresu vyznačen není. Z výkresu tedy nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o přestavbu na vícepodlažní parkovací objekt.
Urbanistická koncepce – vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně:
– V části c) III – Sídliště V Rybníčkách na straně 6 je uvedena věta: „Nedostatek
parkovacích ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících garážových domů
na vícepodlažní parkovací objekty“.
§ Návrh ÚP tedy přímo nestanoví, resp. po gramatické stránce z něho není patrné,
že budou garáže skutečně přestavěny. Pouze se taková možnost do budoucna
s nějakou mírou pravděpodobnosti připouští. Výraz „pravděpodobně“ používám
zcela záměrně, neboť u zmíněných vícepodlažních objektů není ani specifikován
počet pater.
§ Rovněž není z návrhu ÚP zřejmé, jaká oblast s nedostatkem parkovacích míst se
má konkrétně na mysli, tzn., zda je to předmětná lokalita anebo širší, v návrhu
ÚP blíže nespecifikované okolí předmětné lokality (např. sídliště Rumunská).

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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§ Přestavba v gramatickém pojetí znamená, že zůstane původní podstatná část
stavby a tato se modernizuje. Avšak na výkresech nevyznačený vícepodlažní
parkovací objekt bude nepochybně vyžadovat odpovídající větší hloubku základů, což fakticky znamená zbourání původních garáží, nikoliv jejich přestavbu a
výstavbu nejméně jednoho vícepodlažního parkovacího objektu.
§ Hlubší základy vyžadované pro vícepodlažní objekt by nepochybně zasahovaly
do spodních vod, od nichž je ostatně odvozen název předmětné lokality. Znamenalo by to komplikace při stavbě anebo v krajním případě dokonce nemožnost
takový vícepodlažní objekt vystavět.
§ Vícepodlažní parkovací objekt se tu jeví jako pojem vágní. Parkovací objekt
v žádném případě nenahradí garáž, neboť se fakticky nejedná o garáže v jednotlivých podlažích. Užitná hodnota parkovacích stání je z více hledisek výrazně
nižší oproti garážím.
Návrh pro společné jednání C: Textová část odůvodnění.
– V kapitole 6.1.6 na straně 39 se uvádí: „Do ploch a objektů klidové dopravy se řadí
parkovací a odstavné plochy na terénu, řadové garáže nebo parkovací domy, popř.
kapacitní parkovací možnosti v objektech nákupních center.“. Jedná se čistě o obecnou formulaci, na níž navazuje výčet oblastí, kde by k tomu mohlo dojít. Předmětná lokalita však mezi nimi není. Z toho usuzuji, že by neměla být stavebně dotčena.
– V části e) je na stranách 74 a 80 uvedeno poměrně komplikované stavební či stavebně meliorační řešení, jak se vypořádat se spodními vodami v terénní prohlubni
po historickém toku Čelákovického potoka. K tomu podotýkám, že jsem se již setkala se záplavami, kdy se hladina Čelákovického potoka dostala do stávajících garáží. Rovněž majitelům nově postavených RD v předmětné lokalitě nebylo povoleno domy podsklepit. Zatrubnění Čelákovického potoka je řešením jen částečným.
Musím konstatovat, že město Čelákovice se řadu let ÚP nezabývalo. Umožnilo
výstavbu bytových domů a rodinných domů v místech poblíž supermarketu Penny
a čerpací stanice Benzina, kde mohly stát i vícepodlažní parkovací domy bez toho,
aby byly ohroženy spodními vodami. Vůbec nebylo vzato v úvahu, že počet automobilů a tím i požadavků na jejich garážování či parkování bude narůstat. Nemohu souhlasit s tím, že pozdě přijaté řešení by mělo být na úkor současných majitelů garáží,
kteří si je svépomocí sami vystavěli.
Navrhuji nalézt jinou lokalitu vhodnou pro výstavbu vícepodlažního parkovacího
domu. Vhodná a důvodu malé vzdálenosti se jeví volné prostranství mezi kruhovými
garážemi a nákladovou vrátnicí bývalého podniku TOS.
Podotýkám, že faktické zbourání a výstavba vícepodlažních parkovacích domů by
kromě vysokých investičních nákladů a fakticky nižší užitné hodnoty garážových
stání byla spojena s velmi výraznými nepřiměřenými zásahy do vlastnických práv
majitelů řadových garáží v předmětné lokalitě. Ad absurdum si dovoluji v této souvislosti pro jistotu předčasně zmínit, že rodina Chvátlinova již jednou v roce 1952
byla na okrese Nymburk postižena vyvlastněním movitého i nemovitého majetku.
Velmi nerada bych se dožila něčeho podobného.
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74

František Bodlák,
U Labe 538, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05707/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jsem majitelem pozemků č. p. 152/3, 152/12 a 152/13, které jste bez mého vědomí
znárodnili jako v padesátých letech. Rozdíl je v tom že nám to dali ne vědomí dopisem. Nyní jsem se dozvěděl, že z orné půdy čp. 152/3 máte zájem proměnit ve veřejnou zeleň. V žádném případě nesouhlasím s rozhodnutím Měst. úřadu, protože
zemědělská půda ubývá, musíme ji chránit. Myslím si, že ti kteří s takovým rozhodnutím souhlasí, mohli by to dát ze svého, aby nemuseli obtěžovat ostatní. Hezčí by
bylo kdyby jste náměstí proměnili v zeleň místo těch telegrafních tyčí. A proto nechte můj pozemek bez povšimnutí, já si s ním poradím sám.

Připomínka akceptována.
Pozemek parc. č. 152/3, k. ú. Sedlčánky, v lokalitě
XII – Sedlčánky, určený návrhem ÚP k využití jako
návrhová plocha veřejných prostranství – parky,
veřejná zeleň (ZV-návrh) plochy sídelní zeleně
ZV4 „park mezi ul. Ferslerova a Na Výsluní“ bude zařazen do stabilizované plochy bydlení v rodinných domech (BI-stav) v souladu s funkčním
využitím dle platného ÚPnSÚ Čelákovice a spolu
s tím bude vypuštěna plocha sídelní zeleně ZV4 –
viz Pokyny (bod SJ-VI*7).

75

Ladislav Bodlák,
Zahradní 1205, 250 88 Čelákovice;
Vladimír Bodlák,
Na Vošverku 85, Sedlčánky,
250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05695/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
k. ú. Čelákovice, p. č. 1909/2, 1907/2 zahrada – Jiřina
1. Pozmek byl zakoupen se záměrem výstavby se souhlasem MěÚ dle plánu zástavby.
2. Postaven přístupový můstek přes potok na vlastní náklady – povolen a zkolaudován.
3. Postavena dvougaráž – povolena a zkolaudována.
4. Přípojka Mě vody a elektřiny – osazení vodoměrem a elektroměrem.
5. Vybudována studna – povolená zkolaudovaná.

Připomínka akceptována.
Pozemky parc. č. 1907/2 a 1909/2, k. ú. Čelákovice, v lokalitě VII – Jiřina, určené návrhem ÚP
k využití jako stabilizovaná plocha rekreace –
zahrádkové osady (RZ-stav) budou zařazeny do
stabilizované plochy bydlení v rodinných domech
(BI-stav) v souladu s funkčním využitím dle platného ÚPnSÚ Čelákovice – viz Pokyny (bod SJVI*8).

76

Danuše Budská,
Prokopa Holého 744/7,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 garáže, ul. V Rybníčkách
pod
Se změnou návrhu ÚP nesouhlasím.
čj. MUC/05551/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

77

Josef Černý,
V Prokopě 1348/87,
250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05681/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
garáž, výměra 18 m2, p. č. 994/79
Jako majitel výše uvedené garáže nemohu souhlasit s přestavbou na patrové garáže. Navíc byly stávající garáže vybudovány za podmínek, že bylo městu odevzdáno
stovky bezplatných brigád za každého účastníky.
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ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 k. ú. Čelákovice, p. č. 994/61, garáže V Rybníčkách
pod
Nesouhlasíme s přestavbou naší garáže na vícepodlažní parkovací objekt.
čj. MUC/05482/2016
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Petr Dalekorej,
V Nedaninách 1365/5,
250 88 Čelákovice

79

Pavel Dolanský,
ze dne 28. 4. 2016;
J. Zeyera 1474/29, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05732/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
k. ú. Čelákovice, p. č. 994/15, garáže V Rybníčkách
a) Nesouhlasíme s prodejem.
b) Zásadně nesouhlasím s výstavbou objektu vyššího než dvě nadzemní podlaží.
A jakéhokoli zásahu do okolní stávající zeleně.
c) V případě odsouhlasení výstavby garážového domu. Požaduji jako náhradu za
stávající garáž vybudovat v přízemí garáže o minimálně stejné velikosti a vybavením (el. rozvody). A s venkovním přístupem.
d) V nejkrajnějším případě při nesplnění podmínek bodu (c) odkoupení min.
za 600 000,-Kč

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

80

Luboš Dvořák,
Prokopa Holého 1271/18,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05637/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Bod c) III – Sídliště v Rybníčkách na straně 6 návrhu ÚP.
Protože jsem majitelem garáže včetně pozemku (parcela 994/60), nesouhlasím
s tímto bodem a prosím o jeho vymazání z návrhu ÚP.
Stávající garáže jsme stavěli svépomocí a za stavební povolení jsme městu odvedli
cca 200 bezplatných hodin.
Navíc uvedený záměr ve výše uvedeném bodu by byl porušením veškerých vlastnických práv.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

81

Petr Fantík,
Jungmannova 1737,
250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05770/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: pozemky v katastru obce Čelákovice. Pozemky případně části pozemků č.
3031/12; 3031/13; 3031/5; 3031/49; 3031/3.
Předmětem této připomínky je návrh na využití výše zmíněných pozemků na plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba a služby. S tímto návrhem nebylo ve stávajícím ÚPnSÚ počítáno. Požaduji zachování dosud platného
ÚPnSÚ, kde jsou pozemky určeny jako všeobecně obytné.

Připomínka neakcetována.
Pozemky parc. č. 3031/3 (část), 3031/5 (část),
3031/12, 3031/13, 3031/48, 3031/49 (část), k. ú.
Čelákovice, zůstanou součástí stabilizované plochy
výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav) dle návrhu ÚP v lokalitě VII – Jiřina.
Důvodem ponechání je zachování ucelené plochy
VL a odstranění přímého styku této plochy s plochou bydlení dle platného ÚPnSÚ Čelákovice,
které omezí možné střety vzájemně neslučitelných
činností – viz § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2001 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, ve
znění pozdějších předpisů.
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Petr Fantík,
Jungmannova 1737,
250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05769/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: pozemky v katastru obce Čelákovice. Pozemek č. 3031/53 a pozemek
č. 3031/52.
Předmětem této připomínky je návrh na využití výše zmíněných pozemků na veřejnou zeleň. S tímto návrhem nebylo ve stávajícím ÚPnSÚ počítáno. Požaduji zachování dosud platného ÚPnSÚ, kde jsou pozemky určeny jako všeobecně obytné.

Připomínka neakceptována.
Pozemky parc. č. 3031/52 a 3031/53, k. ú. Čelákovice, zůstanou součástí vymezené plochy přestavby
P11 v lokalitě VII – Jiřina návrhu ÚP jako plochy
veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZVnávrh) vymezenou pro ochranou zeleň u stávajícího hřbitova a jeho navrhovaného rozšíření. Plocha ZV zůstane v návrhu ÚP zachována, protože
slouží odclonění hřbitova od plochy bydlení v rodinných domech (BI-návrh) a omezí se tak možné
střety vzájemně neslučitelných činností – viz § 3
odst. 3 vyhlášky č. 501/2001 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších
předpisů, které by mohly vzniknout provozem hřbitova nebo by mohly ohrozit řádný provoz hřbitova
nebo jeho důstojnost – viz § 17 odst. 2 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Petr Fantík,
Jungmannova 1737,
250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05768/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: pozemky v katastru obce Čelákovice. Pozemky případně části pozemků
č. 3031/20; 3031/24; 3031/2; 3039.
Předmětem této připomínky je nejasné zakreslení v návrhu ÚP. Na těchto pozemcích
podél západní zdi stojícího hřbitova a podél plánovaného rozšíření hřbitova není zapsáno jejich využití, resp. není jasné, zda v těchto místech bude komunikace či nikoli
a jakého typu. Požaduji zakreslení prodloužení ulice K Bílému vrchu komunikací
stejného typu (zámková dlažba se značením obytné zóny) podél celé části stávajícího
hřbitova a části plánovaného rozšíření hřbitova tak, aby vyúsťovala do plánovaného
prodloužení ulice Majakovského a sloužila tak jako přístupová komunikace k přilehlým pozemkům.

Připomínka vzata na vědomí.
Pozemky parc. č. 3031/2 (část), 3031/20, 3031/24
a 3039 (část), k. ú. Čelákovice, jsou ve výkresu B.2A
„Výkres urbanistická koncepce“ grafické části návrhu ÚP vymezeny jako stabilizovaná plocha dopravní infrastruktury – ostatní místní komunikace
(bez kódu plochy), popř. jako stabilizovaná plocha
veřejných prostranství (PV-stav), a to v prodloužení
ulice K Bílému vrchu s napojením na prodlouženou
ulici Majakovského v místě veřejně prospěšné stavby WD12 „Obslužná komunikace k nově navrženému parkovišti u hřbitova“ od křížení ulic Zárubova
a Majakovského. Zbývající části pozemků parc.
č. 3031/2 (část) a 3039 (část) jsou využity pro rozšíření hřbitova v zastavitelné ploše Z8 „rozšíření
hřbitova, kolumbárium“ návrhu ÚP v návrhové
ploše občanského vybavení – hřbitov (OH-návrh).
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Jana Fantová,
Přístavní 2039, 250 88 Čelákovice

ze dne 11. 4. 2016;
zapsáno dne 13. 4. 2016
pod
čj. MUC/04862/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
K výkresu urbanistické koncepce pro město Čelákovice mám několik následujících
připomínek týkajících se pozemku č. 1754/9, katastrální území Čelákovice, obec
Čelákovice (Jiřina):
1. Na výkresu je výše uvedený pozemek uvedený v tmavě zelené barvě (ZV). To
znamená, že není předmětem nové urbanistické studie a zařazení tohoto pozemku

Připomínka akceptována.
Využití pozemku parc. č. 1754/9, k. ú. Čelákovice,
v lokalitě V – Nedaniny, určené výkresem B.2A
„Výkres urbanistická koncepce“ grafické části
návrhem ÚP jako stabilizovaná plocha veřejných
prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-stav) bude
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do ZV je současný stav. Dle platného ÚPnSÚ z roku 1994 je tento pozemek evidovaný jako plocha pro lehký průmysl (šedá barva). Ještě ve 4. změně ÚP Čelákovic
je tento pozemek také veden jako průmyslový (listopad 2015). Kdy a jakým způsobem došlo ke změně na ZV? Jak je možné změnit soukromý pozemek na park
nebo veřejné prostranství přístupné veřejnosti bez omezení?
2. Dále jsem chtěla upozornit, že tento pozemek jsme s manželem zakoupili dne 2. 2.
2015 právě proto, že se jednalo o tento typ pozemku. Proto s Vaším návrhem
převedení pozemku na pozemek ZV v žádném případě nesouhlasíme. Z hlediska použití pozemku pro nás dojde k úplnému znehodnocení pozemku. V případě schválení tohoto urbanistického návrhu bychom byli nuceni dožadovat se svého
práva právní cestou.
3. Naše další připomínka se jedná cesty, která je zakreslena vedle a zřejmě i zčásti
na našem pozemku. Pozemek neprodáme, a proto je tato cesta zcela bezpředmětná. Jednu cestu již v Přístavní ulici máme a než mít dvě neudržované cesty v dezolátním stavu, je lepší mít jen jednu.

změněno v návrhu ÚP na návrhovou plochu smíšenou obytnou městského charakteru (SM-návrh)
a bude začleněn do plochy přestavby P14b – viz
Pokyny (bod SJ-VI*9).
Místní komunikace funkční slupiny „C“, navrhovaná jako komunikační spojka mezi ulicemi Křižíkova a Přístavní v lokalitě V – Nedaniny pro plochy P14a a P14b návrhu ÚP, vedená přes pozemky parc. č. 1754/3, 1754/4, 1754/9 a 3230/4, k. ú.
Čelákovice, bude vypuštěna. Postačující je stávající propojení ulic Křižíkova a Pobřežní přes pozemek parc. č. 1754/5, k. ú. Čelákovice – viz Pokyny (bod SJ-V*22).

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Popis plochy: katastrální území Čelákovice, parcelní číslo 1909/1, lokalita VII Jiřina.
Vznáším tímto připomínku ke skutečnosti, že by se dle nového návrhu ÚP města
Čelákovice, který byl zveřejněn dne 16. 3. 2016, zařadil můj pozemek do kategorie
RZ – Plochy rekreace – zahrádkové osady, čímž by se výrazně snížila jeho hodnota.

Připomínka akceptována.
Využití pozemku parc. č. 1909/1, k. ú. Čelákovice,
v lokalitě VII – Jiřina, určené výkresem B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické části návrhu
ÚP jako stabilizovaná plocha rekreace – zahrádkové osady (RZ-stav) bude změněno v návrhu ÚP
na stabilizovanou plochu bydlení v rodinných domech (BI-stav) v souladu s funkčním využitím dle
platného ÚPnSÚ Čelákovice – viz Pokyny (bod
SJ-VI*10).
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Bronislava Farkačová,
Horoušanská 273, 250 81 Nehvizdy

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05693/2016
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Renata Fialová,
Josefa Klicpery 242,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 29. 4. 2016 1. Upozorňuji na faktické nedostatky, a nutnou podrobnou kontrolu obsahu a formy
pod
(např. označení lokalit OV a OM nesouhlasí ve výkresové a textové části).
čj. MUC/05694/2016

1. Připomínka vzata na vědomí.
Faktické nedostatky budou odstraněny, to platí
obecně pro celý návrh ÚP, mj. k tomu také slouží projednávání návrhu ÚP, aby se na chyby
upozornilo, zejména musí být projektantem zajištěn soulad textové a grafické části návrhu ÚP,
který nesmí být v rozporu, nesoulad označení
kódů ploch OV a OM je toho příkladem.
2. K čl. (11) je nutné stanovit hranice lokalit, členění zakreslit do výkresu. Měly by
2. Připomínka akceptována.
být uvedeny charaktery jednotlivých lokalit a důvody navrženého dělení. V kapitoGrafická část odůvodnění návrhu ÚP bude doplle 6 doporučujeme propojit a zkonkrétnit regulativy ve vztahu k lokalitám, jak jsou
něna o schéma členění území města na lokality,
definovány v návrhu urbanistické koncepce kap. 3.
jak jsou definovány v odstavcích 11 a 12 subkapitoly 3.1 „Urbanistická koncepce“ textové části návrhu ÚP – viz Pokyny (bod SJ-III*4).
3. Plochy přestavby P1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 12, 13 a plocha Z20, 25 – doporučujeme, aby 3. Připomínka akceptována.
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definice funkčního využití plochy byla rozšířena o vymezení ochranného – přechodového pásma s okolními plochami určenými zejména pro bydlení.

Bude prověřena možnost doplnění kapitoly 6
„Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového
uspořádání“ textové části návrhu ÚP – viz Pokyny (body SJ-III*32 a SJ-III*33).
4. Připomínka akceptována.
Subkapitola 6.2 „Podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a jejich prostorové
uspořádání“ textové části návrhu ÚP bude doplněna, upravena nebo pozměněna – viz Pokyny
(bod SJ-III*2).
5. Připomínka akceptována.
Subkapitola 6.2 „Podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a jejich prostorové
uspořádání“ textové části návrhu ÚP bude doplněna, upravena nebo pozměněna – viz Pokyny
(bod SJ-III*2).
6. Připomínka vzata na vědomí.
V podrobnosti měřítka návrhu ÚP je charakter
území lokality I – Centrum dostatečně rozlišen.
7. Připomínka akceptována.
Řešení lokality II – TOS, V Prokopě bude prověřeno v souladu s připomínkou a s akceptováním
vydaných územních rozhodnutí, včetně řešení
napojení ulice Stankovského na silnici II/245 –
viz Pokyny (body SJ-III*34 a SJ-III*35).
8. Připomínka akceptována.
Dtto jako u připomínky č. 7.
9. Připomínka akceptována.
Dtto jako u připomínky č. 7.

4. Pro plochy s různým využitím stanovte minimální podíl zeleně a maximální procento zastavitelnosti, např. u SV navrhuji max. 30 %.

5. Prověřte možnost stanovení výškové hladiny zástavby určením maximální výšky
objektu ve vztahu k niveletě přilehlé komunikace, respektive maximální převýšení
okolní zástavby.
K jednotlivým lokalitám:
I – Centrum
6. Je třeba rozlišit charakter území v rámci lokality (Hrádek a okolí náměstí).
II – TOS, V Prokopě
7. Tato lokalita by měla být rozdělena na samostatné lokality bývalého areálu TOS
a sídliště V Prokopě.

8. Doporučujeme funkční využití v areálu bývalého TOSu směrovat k budoucímu
začlenění prostoru do struktury města (lehká výroba, služby…).
9. Navržená komunikace spojující komunikaci Stankovského a silnici II/245 není dle názoru komise zásadně vhodná pro vedení nákladní dopravy pro obsluhu výroby v TOS.
III – Sídliště, V Rybníčkách
10. Žádáme o rozčlenění plochy BH a území doplnit o plochy veřejného prostranství 10. Připomínka akceptována.
a plochy městské zeleně jako součásti veřejného prostoru. Toto doporučení lze
Požadavek na řešení veřejného prostoru v plouplatnit na všechny plochy s rozvolněnou sídlištní zástavbou (BH, BI, SV) v ostatchách s rozvolněnou sídlištní zástavbou ploch
ních lokalitách města.
BH, BI a SV bude předmětem řešení návrhu ÚP
– viz Pokyny (bod SJ-III*36).
IV – U Nádraží
11. U této lokality je nutný popis zástavby a regulativy, jde o specifickou lokalitu.
11. Připomínka akceptována.
V návrhu ÚP bude požadováno stanovení specifických podmínek pro lokalitu IV – U Nádraží –
viz Pokyny (bod SJ-III*37).
V – Nedaniny
12. Žádáme vyjmout areál Kovohutě z lokality Nedaniny. Město by mělo být připra- 12. Připomínka akceptována.
veno na užší jednání s majitelem areálu a diskutovat o bližší představě o využití
Areál bývalých Kovohutí bude vyčleněn z lokality
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V – Nedaniny jako samostatná lokalita, naznačené vjezdy budou z návrhu ÚP vypuštěny a nahrazeny centrálním vjezdem do areálu jako doposud. Míra podrobnosti areálu Kovohutí je dostačující měřítku návrhu ÚP, podrobnější řešení
bude předmětem ÚS, kterou je rozhodování
o změnách v území návrhem ÚP podmíněno –
viz Pokyny (body SJ-III*38 a SJ-III*39).
13. Připomínka akceptována.
Dtto jako u připomínky č. 12.
14. Připomínka akceptována.
Dtto jako u připomínky č. 12.

13. Současný návrh nejasně definuje využití a uspořádání zóny přestavby P13 a souvisejícího okolí.
14. Záměr na další využití areálu byl prezentován zástupcem majitele na předchozí
KRM jako uzavřený areál, který využívají nájemníci v souladu s platnou ÚPD.
S přihlédnutím k tomuto faktu konstatujeme, že grafické znázornění přístupu do
areálu továrny je v rozporu s filozofií majitele a dle názoru komise i v rozporu se
zájmy města. Vstupy tak, jak jsou naznačeny, jsou nevhodné, měl by být zachován
jeden centrální vstup, aby nedocházelo k zatížení okolního území.
VI – Nábřeží Labe
15. Malou plochou mezi stávajícími zahrádkami a přístupem k lávce navrhujeme
15. Připomínka akceptována částečně.
Malá plocha veřejného prostranství (PV-stav,
ponechat jako veřejnou zeleň. Funkční určení ploch stávajících zahrádek: v návrhu
PV-návrh) mezi stávajícími zahrádkami a příÚP nyní vymezené jako plochy RI což, vzhledem k celoměstskému významu úzestupem k lávce bude v návrhu ÚP nahrazena
mí, doporučujeme z návrhu vyjmout a nahradit funkčním využitím plochami replochou veřejných prostranství – parky, veřejná
kreace na plochách přírodního charakteru (RN).
zeleň (ZV-stav). Plocha rekreace – rodinná rekreace (RI-stav) bude změněna 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 – viz Pokyny (bod SJIII*40 a SJ-III*41).
VII – Jiřina
16. Žádáme plochu P15, i vzhledem k těsné blízkosti historického jádra Jiřiny (úze- 16. Připomínka akceptována.
mí, které by mělo být řešené architektem), regulovat v souladu s regulativy okolníPlocha přestavby P15 „přestavba na plochy
ho území (BI, zejména s ohledem na výškové uspořádání území).
smíšené městského charakteru“ lokality VII –
Jiřina návrhu ÚP bude vypuštěna a způsob využití tohoto území, stanoveného návrhem ÚP jako
plochy smíšené obytné městského charakteru
(SM-návrh) bude změněno na plochu bydlení
v rodinných domech (BI-stav). Současně s tím
budou opraveny chybné kódy plochy „SM“ na
„BI“ sousedních tří ploch zastavěného území na
sever od plochy P15 – viz Pokyny (bod SJ-III*13)
v souladu s obdobným využitím plochy dle platného ÚPnSÚ Čelákovice.
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17. V návrhu ÚP není zakreslena tranzitní komunikace, která by řešila důležité do17. Připomínka neakceptována.
Nová kapacitní tranzitní komunikace dle soupravní propojení ulice Mochovská s částí lokality Jiřina směrem k Labi, od ulic
časně platné 3. změny ÚPnSÚ Čelákovic nebude
Rooseveltova/Pod Přerovskou cestou. Ve 3. změně aktuálně platného ÚPnSÚ je
zakreslena komunikace, která toto důležité dopravní propojení řeší – je to komunido návrhu ÚP zapracována. V připomínce citokace mezi ulicemi Mochovská a Rooseveltova, vedoucí souběžně s ulicí Karla Otvaná tranzitní komunikace spojující ulice Moty za současnou obytnou výstavbou, která se napojuje na ulici Mochovská u plánochovská a Rooseveltova v lokalitě VII – Jiřina
vaného obchvatu Krátké Linvy a na ulici Rooseveltova je napojena kruhovým obnávrhu ÚP byla ve změně č. 3 ÚPnSÚ Čelákojezdem. Žádáme o zapracování této kapacitní tranzitní komunikace dle souvice součástí zastavitelných ploch OM – všeobecně obytné území, které dopravně obsluhovačasně platné 3. změny ÚPnSÚ do návrhu nového ÚP.
la. Tyto zastavitelné plochy však návrh ÚP nepřevzal a nahradil je plochou smíšenou nezastavěného území (NZO-stav). Tím se řešení návrhu
ÚP vrátilo do stavu po změně č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, která vymezila tranzitní komunikaci podél hřbitova. Toto řešení převzal návrh ÚP tak,
že ulice Mochovská a Rooseveltova spojil místní
komunikací funkční skupiny „C“ napojenou na
stávající ulici Karla Otty a vymezil ji jako veřejně prospěšnou stavbu WD11 „Obslužná místní
komunikace za hřbitovem“. Záměrně se jedná
pouze o „obslužnou“ komunikaci a nikoliv o
„sběrnou“ komunikaci funkční skupiny „B“,
protože tím bude i přirozeně regulován provoz
na této komunikaci zajišťující příjezd na parkoviště u hřbitova a dopravní obslužnost zastavitelných ploch pro bydlení rodinných domech
Z9a a Z27. Nejedná se tudíž a priori o tranzitní
komunikaci, která by nepřispěla ke klidu v této
oblasti, ale nemá ani své opodstatnění jako obchvatová komunikace. Ve výhledu však jejímu
případnému vymezení nic nebrání.
18. Předmětem této připomínky je dopravní obslužnost hřbitova, jeho plánované
18. Připomínka akceptována.
rozšíření a nevyřešená otázka parkování v této lokalitě. Požadujeme zachovat doŘešení plochy přestavby P22 „komunikace a parstatečně velkou parkovací plochu na severovýchodní straně hřbitova, tj. zřízení
koviště u hřbitova“ vymezené návrhem ÚP jako
parkovacích stání jak na pozemku 3031/1, tak na části pozemku 3035/1, tedy nánávrhová plocha dopravní infrastruktury – dovrat k nákresu 3. změny ÚPnSÚ. Zároveň žádáme, aby plánované parkovací plopravní vybavenost (DP-návrh) v lokalitě VII –
chy byly dobře dopravně obslužné nejen ze severovýchodní strany hřbitova z ulice
Jiřina bude v souvislostech dopravní obslužnosti
Rooseveltova a z jihozápadní části z Jungmannovy ulice, ale aby byl nový ÚP řea parkování, jak pro stávající hřbitov, tak i pro
šen jako logický celek a navrhované záchytné centrální parkoviště bylo též dobře
jeho rozšíření o zastavitelnou plochu Z8 „rozšídopravně napojeno i na ulici Mochovská.
ření hřbitova, kolumbárium“ s využitím jako
plocha občanského vybavení – hřbitov (OHnávrh), vycházet z platného ÚPnSÚ Čelákovice
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VIII – Krátká Linva
19. Upozorňujeme na faktický nesoulad výkresu a textu: výroba těžká × lehká.

20. V zónách Z20 a Z21 doporučujeme funkční využití OM či SM.
21. Dále doporučujeme jiné funkční uspořádání v lokalitách za nádražím, mezi IV
a VIII (podél trati).
22. Pro Krátkou Linvu navrhuji stanovit menší zastavitelnost pozemků – 60 % je
mnoho.

IX – Obchodní zóna
23. Vzhledem k tomu, že území, které sousedí se současnou občanskou vybavenosti,
bylo v procesu návrhu zpracovatelem označeno jako území s přírodním charakterem, doporučujeme zrušit plochu Z11 – není v souladu s přírodním charakterem
lokality.

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
a požadavků uvedených v připomínce – viz Pokyny (bod SJ-V*27).
19. Připomínka akceptována.
Využití zastavitelných ploch Z20 a Z21 v lokalitě
VIII – Krátká Linva návrhu ÚP bude změněno
z plochy výroby a skladování – lehký průmysl,
drobná výroba (VL-návrh) na plochy občanského vybavení – městské vybavenosti, veřejné infrastruktury (OM-návrh) nebo plochy smíšené
obytné městského charakteru (SM-návrh) s doporučením jiného uspořádání ploch s rozdílným
způsobem využití v území za nádražím, mezi lokalitami IV – U Nádraží a VIII – Krátká Linva
(podél trati) – viz Pokyny (bod SJ-III*42).
20. Připomínka akceptována.
Dtto jako u připomínky č. 19.
21. Připomínka akceptována.
Dtto jako u připomínky č. 19.
22. Připomínka akceptována.
Subkapitola 6.2 „Podmínky pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití a jejich prostorové
uspořádání“ textové části návrhu ÚP bude doplněna, upravena nebo pozměněna – viz Pokyny
(bod SJ-III*2).
23. Připomínka akceptována částečně.
Zastavitelná plocha Z11 bude ponechána, je
takto vymezena i v platném ÚPnSÚ Čelákovice
a dle schváleného Zadání ÚP Čelákovic nebylo
požadováno její vypuštění. Využití zastavitelné
plochy Z3 v lokalitě IX – Obchodní zóna dle návrhu ÚP jako plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VL-návrh) bude
změněno na plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ-návrh) v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice – viz Pokyny (bod SJ-III*20).
24. Připomínka akceptována částečně.
Dtto jako u připomínky č. 23.

24. A dále doporučujeme zrušit plochu Z3 – není v souladu s funkcí sousedních
ploch – rekreace a zahrádky.
X – Mezi tratěmi
25. VK – doporučujeme úpravu definice funkčního využití s důrazem na upevnění
25. Připomínka akceptována.
současného funkčního využití (depozitáře s potenciálem budoucího rozvoje pro deStanovené podmínky využití plochy výroby
tašované výstavní prostory).
a skladování – plochy skladování (VK-stav)
v lokalitě X – Mezi tratěmi návrhu ÚP budou
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upraveny pro potřeby depozitáře Národního
technického musea – viz Pokyny (bod SJ-III*43).
26. R1 – vymezení rozvojové plochy je v rozporu s koncepční zásadou návrhu ÚP,
26. Připomínka akceptována.
která navrhuje oddělení části města s vesnickým charakterem od samotného města
Územní rezerva R1 plochy výroby a skladování
(podpora přirozené sídelní struktury). Plochu R1 doporučujeme vypustit z návrhu.
– lehký průmysl, drobná výroba (VL-rezerva)
bude z lokality X – Mezi tratěmi návrhu ÚP vypuštěna – viz Pokyny (bod SJ-III*44).
27. Dále nedoporučujeme rozvoj území Z12 a Z13, plochu označeno VL doporuču- 27. Připomínka akceptována.
jeme ponechat s funkčním využitím dle platného ÚPnSÚ.
Zastavitelné plochy Z12 s využitím BH-návrh II.
etapa „plochy bydlení v bytových domech“ a Z13
s využitím BI-návrh II. etapa „plochy bydlení v
rodinných domech“ lokality X – Mezi tratěmi
budou z návrhu ÚP vypuštěny a nahrazeny stabilizovanou plochou NZO-stav „plochy smíšené
nezastavěného území“ – viz Pokyny (bod SJ-I*4
a SJ-I*5). Stabilizovaná plocha výroby a skladování – lehký průmysl, drobná výroba (VLstav) na pozemcích parc. č. 3532/1 až 3532/4,
k. ú. Čelákovice, vymezená v lokalitě X – Mezi
tratěmi návrhem ÚP bude změněna na plochu
výroby a skladování – zemědělské areály (VZstav) v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice –
viz Pokyny (bod SJ-III*45).
28. Naopak navrhujeme vymezení propojení lokality Záluží s obchodní zónou ces28. Připomínka akceptována.
tou, která je v návrhu ukončena uprostřed území mezí tratěmi na západ od zastavěNávrh propojení sídla Záluží pěší cestou
ného území.
s lokalitou IX – Obchodní zóna bude do návrhu
ÚP doplněno – viz Pokyny (bod SJ-III*46).
29. V lokalitě Střelnice změnit způsob využiti území z OS na jiné, například ZK
29. Připomínka neakceptována.
z těchto důvodů: provoz sportoviště střelnice je naprosto nevhodně urbanisticky
V lokalitě X – Mezi Tratěmi je na ploše vymezené
umístěn pouhých několik set metrů od obytné zástavby. Při provozu střelnice vznipozemky parc. č. 3680, 3684/1, 3684/3, 3684/4,
ká velice rušivý hluk, pravidelné dosahující ve špičkách k 74dB, jedná se o nejru3684/5, 3684/6, k. ú. Čelákovice, provozována
šivější volnočasovou aktivitu na území města, slyšitelnou přes celé město až na kástřelnice Střeleckým klubem Čelákovice z.s. a v
ranský břeh Labe. Aktivity současné střelnice je potřeba do budoucna omezovat
návrhu ÚP je tato plocha zařazena do stabilizoa utlumovat, nikoliv je rozvíjet.
vané plochy občanského vybavení – sport a sportovní zařízení (OS-stav), tento stav je v souladu
s platným ÚPnSÚ Čelákovice a s využitím plochy jako střelnice, a to již od roku 1978, kdy
vznikla v místě bývalého dobývacího prostoru
cihlářské hlíny a při zpracování návrhu ÚP se
na tomto stavu nebude nic měnit. Nástroji
územního plánování nelze řešit problémy s provozováním střelnice, s těmito problémy je třeba
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XI – Záluží
30. Doporučujeme doplnit popis zástavby včetně definice a odůvodnění charakteru
zástavby a jejích regulativů.

31. Komise doporučuje preferovat variantu 2 obchvatu Záluží, doporučujeme odsun
koridoru obchvatu dále od hranice zastavěného území. V každém případě navrhujeme označit vzdálenější variantu jako variantu 1.

XII – Sedlčánky
32. Využití nábřeží Labe v oblasti přívozu (přístaviště) doporučujeme definovat
v propojení s plochou Z16 tak, aby byl zachován charakter venkovské zástavby na
břehu regulovaného koryta Labe.
33. Navržené mostky přes Výmolu v rámci pěší trasy C7 zkoordinovat s řešením
protipovodňových a protikorozních opatření na Výmole.
XIV – Pískovny
34. Nesouhlasíme s funkčním využitím plochy hnojného plata, která je v návrhu definována jako VZ – plochy výroby a skladování – zemědělské areály. Navržené
funkční využití je v rozporu s krajinným rázem středního Polabí.
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obrátit se na orgány, které střelnici povolily
a kontrolují její činnost.
30. Připomínka akceptována.
V návrhu ÚP bude požadováno doplnění popisu
zástavby včetně definice a odůvodnění charakteru zástavby a jejích regulativů pro lokalitu XI –
Záluží – viz Pokyny (bod SJ-III*47).
31. Připomínka akceptována částečně.
Zadání ÚP Čelákovic nestanovilo žádný požadavek na variantní řešení přeložky silnice II/245
ani kritéria pro její výběr, proto není rozhodování o vybrané variantě na místě. V návrhu ÚP
bude vymezen 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 a dále již nebudou varianty v návrhu ÚP uváděny – viz Pokyny (bod
SJ-III*48).
32. Připomínka akceptována.
Doporučení na řešení lokality XII – Sedlčánky
budou doplněna do návrhu ÚP – viz Pokyny
(bod SJ-III*49).
33. Připomínka akceptována.
Dtto jako u připomínky č. 32.

34. Připomínka akceptována.
Hnojné plato na pozemcích parc. č. 815/2,
815/3, 815/18, 815/19, 815/21, 815/22, 815/23
a st. 407, k. ú. Sedlčánky, u jezera Cucovna
v lokalitě XIV – Pískovny, zařazené návrhem ÚP
do stabilizované plochy výroby a skladování –
zemědělské areály (VZ-stav) zastavěného území
bude vymezeno jako plocha přestavby na plochu
smíšenou nezastavěného území (NZO-návrh) –
viz Pokyny (bod SJ-III*22).
XV – Třetina
35. Doporučujeme zvážit trasování VL3, WT19, VK6 a C2 ve stopě původní trasy
35. Připomínka akceptována.
cesty dle katastru (severně od navrhované trasy) s napojením na Toušeňskou ulici
Doporučení pro trasování veřejně prospěšné
v prostoru vlečky včetně přechodu železniční trati. Tento princip trasování polních
stavby WD19 Obslužná extravilánová trasa C2,
cest a komunikací v příměstské krajině na podkladě katastru nemovitosti a původveřejně prospěšných opatření VK6 Koryto pro
ních cest doporučujeme dodržet pro celé řešené území města a jejího okolí.
svedení Q100 a VL3 Liniová zeleň L3 návrhu ÚP
bude použito i pro řešení i na ostatním území
města – viz Pokyny (bod SJ-III*50).
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87

Petr Fungáč,
Lidická 1746, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05728/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasím s řešením dopravní situace v ulici Jiřinská jedná se o odbočovací pruh
k lávce a trvání na řešení původního ÚPnSÚ viz příloha.
Příloha:
situace

Připomínka neakceptována.
Řešení dopravní situace v ulici Jiřinská bude ponecháno dle návrhu ÚP, v podrobnosti hlavního
výkresu 1 : 5000 není důvod na něm cokoliv měnit,
protože je dle stávajícího stavu.

88

Andrea Fungáčová,
V Prokopě 1547, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05560/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasím s navrhovaným zrušením řadových garáží V Prokopě uvedeným
v návrhu ÚP Čelákovic v koncepci dopravy B2B p. č. 1427 a p. č. 1435, kde vlastním
pozemek s garáží p. č. st 1435/75, který ani nezasahuje do plánované silnice.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).

89

Jarmila Hladíková,
Ruská 470, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05690/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jsem majitelkou č. p. 470 a pozemků p. č. 1898/1, 1898/3, 1899 a 1903/1 v k. ú.
Čelákovice. Všechny pozemky jsou v současném ÚPnSÚ Čelákovice označeny, jako
OV tj. všeobecně obytné. V nově navrhovaném ÚP jsou pozemky p. č. 1898/3,
1899 a 1903/1 označeny RZ tj. jako plochy pro rekreaci a zahrádkářské osady.
Podávám tuto připomínku: nelze v budoucnu počítat s využitím mé zahrady pro
zahrádkářskou osadu nebo pro rekreaci neboť nehodlám pozemky prodat. Mám tři
dospělé děti, které si zakládají rodiny a chtějí si zde postavit rodinné domy. V okolí
je několik obdobných ploch kde návrh zachoval využité všeobecně obytnou funkci.
Nevidíme rozdíl mezi možnostmi využití p. č.1903/2 a p.č.1898/3.

Připomínka akceptována.
Využití pozemků parc. č. 1898/3, 1897, 1899,
1903/1, 1907/1, 1907/2, 1909/1 a 1909/2 k. ú.
Čelákovice, v lokalitě VII – Jiřina, určené výkresem B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické části návrhu ÚP jako stabilizovaná plocha rekreace – zahrádkové osady (RZ-stav) bude změněno v návrhu ÚP na stabilizovanou plochu bydlení
v rodinných domech (BI-stav) v souladu s funkčním využitím dle platného ÚPnSÚ Čelákovice – viz
Pokyny (bod SJ-VI*11).

90

Vladislav Holada,
Spojovací 1472, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 28. 4. 2016 Nesouhlasím s přestavbou garáží na garážový vícepodlažní dům! Majitel garáže
pod
v Zeyerově ulici.
čj. MUC/05580/2016
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje
ze dne 25. 4. 2016;
zapsáno dne 25. 4. 2016
pod čj.
MUC/05354/2016

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

Připomínka k ÚP Čelákovic
Žádáme město Čelákovice v zastoupení MěÚ Čelákovice, 3/5 vlastníkem pozemku
958/3 v katastru Čelákovice, aby bylo zaneseno v katastrální mapě a na katastrálním
úřadě, že:
Na pozemku 958/3 v katastrálním území Čelákovice se nachází „katodová
ochrana“ (tak nám to bylo sděleno od provádějící firmy, která na tomto pozemku,
prý se souhlasem MěÚ Čelákovice, prováděla její opravu s výkopovými pracemi a
uložením katodové ochrany do země), která je součástí ochrany proti bludným
proudům z železniční tratě proti plynovodu vedoucímu nedaleko.
Od doby koupě našeho pozemku 959/7 sousedícího s výše jmenovaným pozemkem,
se neustále řeší přístupová cesta (nejen k našemu pozemku, ale i k pozemku 959/6 ).
Se spolumajitelkou pozemku 958/3 – paní Hančákovou – není možné jednání, protože je přesvědčena, že vlastní stavební pozemek. Jak vyplývá z korespondence se starostou, panem Pátkem, tak na tomto pozemku nikdy nemůže stát obytná stavba. Nám
by to velice pomohlo v jednání s paní Hančákovou a město Čelákovice by pomohlo
nejen nám, ale i naší sousedce paní Kafkové.

Připomínka vzata na vědomí.
Pozemek parc č. 958/3, k. ú. Čelákovice, v lokalitě
IV – U nádraží, je dle výkresů grafické části návrhu ÚP zčásti zařazen do zastavitelné plochy Z24
„přeložka silnice II/245, mimoúrovňové křížení
železniční trati“ s navrhovaným využitím jako
plocha dopravní infrastruktury – silnice II. třídy
(bez kódu plochy-návrh) vymezená pro veřejně
prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury WD2.1
„Koridor silniční dopravy D135 – přeložka silnice
II/245“ a zčásti zařazen do stabilizované plochy
veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZOstav). Z toho vyplývá, že pozemek parc. č. 958/3
nelze využít pro zástavbu stavbou pro bydlení, jak
tomu je v platném ÚPnSÚ Čelákovice.
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Ludvík a Eva Hronovi,
Na Stráni 1628, 250 88 Čelákovice
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Zdeněk Chmelík,
ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
U Potoka 1478/46, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 29. 4. 2016 Nesouhlas s výstavbou garážového domu na místo jednotlivých garáží v blízkosti
pod
ulice U potoka v Čelákovicích.
čj. MUC/05772/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Blanka Chroustová,
Rumunská 1459, 250 88 Čelákovice

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Zuzana Chmelíková,
ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
U Potoka 1478/46, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 29. 4. 2016 Nesouhlas s výstavbou garážového domu na místo jednotlivých garáží v blízkosti
pod
ulice U Potoka v Čelákovicích.
čj. MUC/05771/2016

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05509/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM s navrhovanou změnou ÚP města Čelákovic, ohledně uvažované
demolice stávajícího komplexu SOUKROMÝCH garáží a následné výstavby vícepatrových garáží na katastrálním území Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže bez čp., parcelní číslo: 994/6, jejíž jsem majitelkou. Pro upřesnění uvádím,
že se garáž nachází mezi ulicemi J. Zeyera – Dr. Čihákové – Spojovací.
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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ze dne 26. 4. 2016;
Zdeňka Chvátlinová,
Rumunská 1449/9, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05458/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Řadové garáže – lokalita „V Rybníčkách“ (dále jen „lokalita“) garáž – parcelní
číslo st. 987/23.
Vlastnické právo:
Bláhová Jitka, Ing. Hany Kvapilové 1005/2, Čelákovice, 1/2;
Chvátlinová Zdeňka, Rumunská 1449/9, Čelákovice, 1/2.
K návrhu ÚP podávám následující připomínky:
S návrhem ÚP jsme se seznámili včas v průběhu jeho zveřejnění, nicméně až z tištěného sdělení na vratech garáže dne 25. 4. 2016 jsme si dali do souvislosti některé
skutečnosti v dokumentaci k návrhu ÚP, které je třeba připomínkovat:
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B.1 Výkres základního
členění území. Dle legendy je v něm ohraničení zastavěných ploch značeno světle
modrou barvou. Toto ohraničení není vyznačeno u žádných řadových garáží na
území města Čelákovic, tedy ani v předmětné lokalitě. Na výkrese je několik jiných
ploch, jejichž ohraničení je takto vyznačeno.
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B2.A Výkres urbanistické
koncepce. Dle legendy jsou symbolem DP-G na světlemodrém či šedém podtisku
vyznačeny garáže. Obecně se má jednat o plochy dopravní infrastruktury. Garáže
v předmětné lokalitě jsou na výkresu vyznačeny shodně s legendou DP-G. V legendě je dále použit symbol PD jako parkovací dům, který však v předmětné lokalitě na výkresu vyznačen není. Z výkresu tedy nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o přestavbu na vícepodlažní parkovací objekt.
Urbanistická koncepce – vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně:
– V části c) III – Sídliště V Rybníčkách na straně 6 je uvedena věta: „Nedostatek
parkovacích ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících garážových domů
na vícepodlažní parkovací objekty“.
§ Návrh ÚP tedy přímo nestanoví, resp. po gramatické stránce z něho není patrné,
že budou garáže skutečně přestavěny. Pouze se taková možnost do budoucna
s nějakou mírou pravděpodobnosti připouští. Výraz „pravděpodobně“ používám
zcela záměrně, neboť u zmíněných vícepodlažních objektů není ani specifikován
počet pater.
§ Rovněž není z návrhu ÚP zřejmé, jaká oblast s nedostatkem parkovacích míst se
má konkrétně na mysli, tzn., zda je to předmětná lokalita anebo širší, v návrhu
ÚP blíže nespecifikované okolí předmětné lokality (např. sídliště Rumunská).
§ Přestavba v gramatickém pojetí znamená, že zůstane původní podstatná část
stavby a tato se modernizuje. Avšak na výkresech nevyznačený vícepodlažní
parkovací objekt bude nepochybně vyžadovat odpovídající větší hloubku základů, což fakticky znamená zbourání původních garáží, nikoliv jejich přestavbu a
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
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výstavbu nejméně jednoho vícepodlažního parkovacího objektu.
§ Hlubší základy vyžadované pro vícepodlažní objekt by nepochybně zasahovaly
do spodních vod, od nichž je ostatně odvozen název předmětné lokality. Znamenalo by to komplikace při stavbě anebo v krajním případě dokonce nemožnost
takový vícepodlažní objekt vystavět.
§ Vícepodlažní parkovací objekt se tu jeví jako pojem vágní. Parkovací objekt
v žádném případě nenahradí garáž, neboť se fakticky nejedná o garáže v jednotlivých podlažích. Užitná hodnota parkovacích stání je z více hledisek výrazně
nižší oproti garážím.
Návrh pro společné jednání C: Textová část odůvodnění.
– V kapitole 6.1.6 na straně 39 se uvádí: „Do ploch a objektů klidové dopravy se řadí
parkovací a odstavné plochy na terénu, řadové garáže nebo parkovací domy, popř.
kapacitní parkovací možnosti v objektech nákupních center.“. Jedná se čistě o obecnou formulaci, na níž navazuje výčet oblastí, kde by k tomu mohlo dojít. Předmětná lokalita však mezi nimi není. Z toho usuzuji, že by neměla být stavebně dotčena.
– V části e) je na stranách 74 a 80 uvedeno poměrně komplikované stavební či stavebně meliorační řešení, jak se vypořádat se spodními vodami v terénní prohlubni
po historickém toku Čelákovického potoka. K tomu podotýkám, že jsem se již setkala se záplavami, kdy se hladina Čelákovického potoka dostala do stávajících garáží. Rovněž majitelům nově postavených RD v předmětné lokalitě nebylo povoleno domy podsklepit. Zatrubnění Čelákovického potoka je řešením jen částečným.
Musím konstatovat, že město Čelákovice se řadu let ÚP nezabývalo. Umožnilo
výstavbu bytových domů a rodinných domů v místech poblíž supermarketu Penny
a čerpací stanice Benzina, kde mohly stát i vícepodlažní parkovací domy bez toho,
aby byly ohroženy spodními vodami. Vůbec nebylo vzato v úvahu, že počet automobilů a tím i požadavků na jejich garážování či parkování bude narůstat. Nemohu souhlasit s tím, že pozdě přijaté řešení by mělo být na úkor současných majitelů garáží,
kteří si je svépomocí sami vystavěli.
Navrhuji nalézt jinou lokalitu vhodnou pro výstavbu vícepodlažního parkovacího
domu. Vhodná a důvodu malé vzdálenosti se jeví volné prostranství mezi kruhovými
garážemi a nákladovou vrátnicí bývalého podniku TOS.
Podotýkám, že faktické zbourání a výstavba vícepodlažních parkovacích domů
by kromě vysokých investičních nákladů a fakticky nižší užitné hodnoty garážových
stání byla spojena s velmi výraznými nepřiměřenými zásahy do vlastnických práv
majitelů řadových garáží v předmětné lokalitě. Ad absurdum si dovoluji v této souvislosti pro jistotu předčasně zmínit, že rodina Chvátlinova již jednou v roce 1952
byla na okrese Nymburk postižena vyvlastněním movitého i nemovitého majetku.
Velmi nerada bych se dožila něčeho podobného.
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 29. 4. 2016 Návrh nového ÚP ruší na východní straně Čelákovic plochu pro zástavbu rodinnými
pod
domy, která byla do ÚPnSÚ zařazena změnou č. 3. Důvodem pořízení změny
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Připomínka neakceptována.
Nová kapacitní tranzitní komunikace dle současně
platné 3. změny ÚPnSÚ Čelákovic nebude do ná-

poř.
číslo
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údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
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čj. MUC/05753/2016

ÚPnSÚ č.3 byla náprava chybně zvolené šíře komunikace ulice Karla Otty, která je
jen 7 m široká a není vhodná pro silnější dopravní zatížení. Návrh nového ÚP nedává
žádné jiné řešení, aby doprava od Labe (z ulic K Borku a Pod Přerovskou cestou)
mohla být společně s dopravou z ulice Rooseveltova bez újmy pro obyvatele vedena
na ulici Mochovskou s napojením na obchvat.

vrhu ÚP zapracována. V připomínce citovaná
tranzitní komunikace spojující ulice Mochovská
a Rooseveltova v lokalitě VII – Jiřina návrhu ÚP
byla ve změně č. 3 ÚPnSÚ Čelákovice součástí
zastavitelných ploch OM – všeobecně obytné území, které dopravně obsluhovala. Tyto zastavitelné
plochy však návrh ÚP nepřevzal a nahradil je
plochou smíšenou nezastavěného území (NZOstav). Tím se řešení návrhu ÚP vrátilo do stavu po
změně č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, která vymezila
tranzitní komunikaci podél hřbitova. Toto řešení
převzal návrh ÚP tak, že ulice Mochovská a Rooseveltova spojil místní komunikací funkční skupiny „C“ napojenou na stávající ulici Karla Otty
a vymezil ji jako veřejně prospěšnou stavbu WD11
„Obslužná místní komunikace za hřbitovem“. Záměrně se jedná pouze o „obslužnou“ komunikaci
a nikoliv o „sběrnou“ komunikaci funkční skupiny
„B“, protože tím bude i přirozeně regulován provoz na této komunikaci zajišťující příjezd na parkoviště u hřbitova a dopravní obslužnost zastavitelných ploch pro bydlení rodinných domech Z9a
a Z27. Nejedná se tudíž a priori o tranzitní komunikaci, která by nepřispěla ke klidu v této oblasti,
ale nemá ani své opodstatnění jako obchvatová
komunikace. Ve výhledu však jejímu případnému
vymezení nic nebrání.

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05752/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Návrh nového ÚP uvádí obchvat města jako stavbu Z26 s prováděním v II. etapě
zástavby spolu se zástavbou v lokalitě Krátká Linva. Zahájení výstavby v II. etapě je
podmíněno dokončením zástavby v I. etapě. Připomínám tímto, že naprosto nelze
určit, kdy dojde k zástavbě pozemků v I. etapě a tím je též naprosto neurčitá doba
zahájení výstavby obchvatu Čelákovic. Uvedený stav je v rozporu se smlouvou
o spolupráci se Středočeským krajem. Navrhuji obchvat města nespojovat s výstavbou v II. etapě.

Připomínka akceptována.
Zastavitelná plocha Z26 „jižní obchvat města“
vymezená návrhem ÚP v lokalitě VII – Krátká
Linva pro veřejně prospěšnou stavu dopravní infrastrukturyWD3 „Jižní obchvat města“ a zařazena dle kapitoly 14 „Stanovení pořadí změn v území
(etapizace).“ textové části návrhu ÚP do II. etapy
výstavy až po zastavění ploch I. etapy, viz také
„SCHÉMA ETAPIZACE“ v příloze textové části
návrhu ÚP, bude zařazena do I. etapy. Etapizace
zastavitelné plochy Z23 (II. etapa) tím zůstává
nedotčena – viz Pokyny (bod SJ-VI*12).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05751/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V návrhu nového ÚP doporučuji doplnit cyklostezky Čelákovice – Mochov, Čelákovice  –ؘměstská část Císařská Kuchyně a Čelákovice – Přerov nad Labem. Intenzita
automobilové dopravy se stále zvyšuje a počet chodců a cyklistů také. V r. 2015 jsme
zaznamenali na komunikaci Mochov Čelákovice 2 smrtelné případy. Výstavba cyklostezek je podporovaná a proto by mělo být cílem zajistit oddělení automobilové
a cyklistické dopravy.

Připomínka neakceptována.
Realizaci cyklostezek návrh ÚP nikaj neomezuje
a kromě cyklostezek, které jsou návrhem ÚP
v rámci koncepce dopravy vymezeny, viz výkres
B.2B „Výkres koncepce dopravy“, umožňuje jejich
umístění volně, ale realizaci cyklostezek však ÚP
nezajistí.
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05749/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Na pozemcích p. č. 152/8, p. č. 152/9 a p. č. 152/3 v k. ú. Sedlčánky rostou již déle
než 100 let borovice. Zřejmě díky přehlédnutí návrh ÚP v ploše uvedených pozemků
nezaznamenává zeleň.

Připomínka neakceptována.
Přemětem návrhu ÚP není ochrana mimolesní
zeleně v zastavěném území, to je v kompetenci
orgánů ochrany přírody podle § 7 a násl. zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. Ochrana 100 letých
borovic, zejména na pozemku parc. č. 152/8, k. ú.
Čelákovice, je v obecné rodině podle § 67 a násl.
zákona č. 114/1992 Sb. povinností vlastníků pozemku, popř. investorů.
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05748/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Plocha označená ZV4 je v současnosti obdělávané pole a je určena návrhem ÚP pro
veřejnou zeleň resp. park což je neproveditelné bez výkupu. Plocha ZV5 je určena
pro ochrannou zeleň – jde o soukromý pozemek o výměře 10 861 m2 což je nejen
náročné na výkup, ale i na budoucí údržbu. Pokud zde má být ochranná zeleň, plně
vyhovující by měla být pouze % šíře současně navrženého pásu. Plánování veřejné
zeleně na soukromých pozemcích je jen nerealizovatelné gesto!!!

Připomínka akceptována částečně.
Pozemek parc. č. 152/3, k. ú. Sedlčánky, v lokalitě
XII – Sedlčánky, určený návrhem ÚP k využití jako
návrhová plocha veřejných prostranství – parky,
veřejná zeleň (ZV-návrh) plochy sídelní zeleně
ZV4 „park mezi ul. Ferslerova a Na Výsluní“ bude zařazen do stabilizované plochy bydlení v rodinných domech (BI-stav) v souladu s funkčním
využitím dle platného ÚPnSÚ Čelákovice a spolu
s tím bude vypuštěna plocha sídelní zeleně ZV4 –
viz Pokyny (bod SJ-VI*7). Návrhová plocha sídelní zeleně ZV5 „parkové plochy v okolí hřbitova“
vymezená návrhem ÚP v lokalitě VII – Jiřina
s využitím jako plocha veřejných prostranství –
parky, veřejná zeleň (ZV-návrh) bude v návrhu ÚP
ponechána, protože bude významnou sídelní zelení, pro kterou musí být v návrhu ÚP vymezena
plocha a nepostačí pouze % zeleně, jak se používá
u regulativů ploch určených k zástavbě.
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05747/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V katastru nemovitostí je u pozemku p. č. 377 v k. ú. Čelákovice uvedeno využití
hřbitov. ÚP by měl jednoznačně stanovit využití veřejná zeleň, neboť hřbitov zde již
několik desítek let neexistuje. V tomto parku jsou i cesty pro pěší, kteří si zde zkracují svou cestu.

Připomínka akceptována.
Vymezení pozemku parc. č. 377, k. ú. Čelákovice,
bývalého hřbitova s márnicí u křižovatky ulic Sedláčkova a Jiřinská, v lokalitě V – Nedaniny, jako
stabilizovaná plocha veřejných prostranství – par-
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ky, veřejná zeleň (ZV-stav) ve výkresu B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické části návrhu
ÚP bude doplněno kódem plochy „ZV“ – viz Pokyny (bod SJ-V*26).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05746/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Hrbáčkovy tůně – Pískovna. Pískovna u tenisových kurtů v Jiřině je označena, jako
součást Hrbáčkových tůní. Na uvedenou vodní plochu nikdy Hrbáčkovy tůně nezasahovaly.

Připomínka vzata na vědomí.
Názvem „Hrbáčkovy tůně – Pískovna“ je účelově
označeno lokální biocentrum ÚSES LBC4 a místopisně to neznamená, že by Pískovna byla součástí
Hrbáčkových tůní.
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05744/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pěší (turistická) stezka C16 – je u Labe vedena kolem lokálního biocentra LBC 4 na
soukromém pozemku. Jsem majitelem pozemku a s oficiální veřejnou stezkou na
soukromém pozemku nesouhlasím.

Připomínka akceptována.
Navrhovaná pěší cesta – turistická stezka C16
„podél Jiřinského potoka k vodní ploše Pískovna“
v lokalitě VII – Jiřina, vymezená ve výkresu B.2B
„Výkres koncepce dopravy“ grafické části návrhu
ÚP bude vypuštěna v části kolem vodní plochy
„Pískovna“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*13).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05743/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Asanace bývalé skládky ASA4 — v návrhu nového ÚP jsou stanoveny hranice asanace, které neodpovídají skutečné velikosti bývalé skládky (patrné z orto mapy).
Znovu prověřit a asanovat skládku v reálné ploše.

Připomínka akceptována.
Část pozemku parc. č. 3685/40, k. ú. Čelákovice,
v lokalitě X – Mezi tratěmi o výměře cca 3500 m2
dotčená bývalým dobývacím prostorem cihlářské
hlíny a následně bývalou skládkou TOS v prostoru
„Střelnice“ bude začleněna do plochy asanace
ASA4 „asanace ploch bývalé skládky včetně odstranění ekologické zátěže – kontaminace půdy“
vymezené ve výkresu B.3 „Výkres veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření
a asanací“ grafické části návrhu ÚP a ve výkresu
B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ pak do návrhové plochy ZK13 s využitím plochy přírodní –
krajinná zeleň (ZK-návrh) – viz Pokyny (bod SJV*25).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05742/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Plocha P6 asanace a přestavba průmyslového areálu na hromadné bydlení – podmíněno odstraněním ekologické zátěže a asanací opuštěného průmyslového areálu viz
ASA1.
Vyjádření krajského úřadu uvádí mj.: Orgán ochrany ovzduší podle ust. § 11 odst. 2
písm. a) zákona vydává k návrhu zadání ÚP Čelákovic v průběhu jeho pořizování:
Obecně by obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro
výrobu/průmysl či jiných činností, které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emise-

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P6 „asanace a přestavba prům.
areálu na hromadné bydlení“ v lokalitě II – TOS,
V Prokopě, vymezená návrhem ÚP jako návrhová
plocha bydlení v bytových domech (BH-návrh)
bude doplněna na styku se stabilizovanou plochou
výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav)
a stabilizovanou plochou výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav), oddělují-
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mi, dopravou a zápachem (konec citace). Připomínka: Pokud plocha P6 zůstane v
návrhu ÚP zachována, mělo by dojít alespoň k navržení pásu zeleně oddělujícího výrobu a bydlení.

cím pásem plochy sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO-návrh) – Pokyny (bod SJ-VI*14).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05741/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Plochy mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi návrh ÚP tyto plochy definuje, jako
místo krajinného rázu čelákovické venkovské krajiny. Bylo by vhodné přesně
definovat čím je tento krajinný ráz jiný než třeba okolí Zelenče. Současně by bylo
vhodné určit, kde se přesně tyto plochy nacházejí. Vzniká dojem, že takto má být
chráněna i krajina uvnitř zástavby Sedlčánek. Hranici mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi tvoří Jiřinský potok a cca 20 % zástavby Sedlčánek se nachází přímo u hranice
potoku.

Připomínka akceptována.
Projektantem bude definována „čelákovická venkovská krajina“ jako místo krajinného rázu pro
účely článku 8 „Místa krajinného rázu“ subkapitoly 2.3 „Ochrana a rozvoj hodnot kapitoly“ kapitoly 2 „Základní koncepce rozvoje území města,
ochrany a rozvoje jeho hodnot“ textové části návrhu ÚP, kde jsou pod písm. c) vymezeny místa
krajinného rázu v otevřené krajině, nebo bude
tento pojem z texové části návrhu ÚP vypuštěn –
viz Pokyny (bod SJ-VI*15).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05740/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Dopravní koncepce – návrh ÚP vytváří podmínky pro obsluhu a činnost stávajících
prosperujících průmyslových areálů (TOS, FV-Plast, Fermata, Amiro). Připomínka:
zpracovatelka neuvedla průmyslové podniky TOS-MET a DEMOAUTOPLAST.

Připomínka akceptována.
Článek 10 písm. c) kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ subkapitoly 3.1
„Urbanistická koncepce“ textové části návrhu ÚP
bude doplněn příkladmo také o další prosperující
průmyslové podniky jako je TOS – MET slévárna
a.s. a DEMOAUTOPLAST, s.r.o. – viz Pokyny
(bod SJ-VI*16).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05739/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Počet obyvatel města – návrh ÚP: …návrh zastavitelných ploch nepřesahuje rozsah
těchto ploch v původním ÚPnSÚ Čelákovice, přesto reflektuje trvale rostoucí počet
obyvatel města s výhledem zvýšení počtu obyvatel na 14000 v navrhovaném období
(konec citace).
Připomínka: chybí doplnit v jakém období je počet obyvatel Čelákovic plánován
na 14000. Ve strategickém plánu rozvoje z r. 2011 se předpokládá počet obyvatel
v r. 2030 cca 16000.

Připomínka akceptována.
Článek 10 písm. g) kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ subkapitoly 3.1
„Urbanistická koncepce“ textové části návrhu ÚP
bude doplněn o konečný rok „návrhového období“
– viz Pokyny (bod SJ-VI*17).
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Miroslav Leypold Iglo,
Ferlesova 147, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05738/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek 162/75 v k. ú. Sedlčánky je současným ÚPnSÚ určen pro sportovní využití. Podával jsem návrh na změnu, která byla usnesením zastupitelstva ze dne 24. 3.
2013 schválena, jako návrh č. 55. Změna v předkládaném návrhu není uvedena.
Pozemek již 16 let není využitý, a jelikož je ve velmi žádané lokalitě pro bydlení
bude při možnosti stavby RD využití okamžité. Při zachování stávajícího určení pro
sport není zde ve výhledu žádná možnost sportu.

Připomínka akceptována.
Využití pozemků parc. č. 162/75 a st. 468, k. ú.
Sedlčánky, v lokalitě VII – Jiřina, určené výkresem
B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické
části návrhem ÚP jako stabilizovaná plocha občanského vybavení – sport a sportovní zařízení
(OS-stav) bude změněno v návrhu ÚP na stabilizovanou plochu bydlení v rodinných domech (BIstav) v souladu s usnesením č. 20/2013/6.1.2 Za-
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stupitelstva města Čelákovice ze dne 24. 4. 2013 –
viz Pokyny (bod SJ-VI*18).

110

Miloslav Jakubal,
Rumunská 1487/17,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 C) III Sídliště v Rybníčkách nedostatek parkovacího místa řešit přestavbou na patropod
vé garáže. Protože jsem majitel garáže s tímto bodem nemohu souhlasit.
čj. MUC/05477/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

111

Rudolf Janeba,
Stankovského 1634,
250 88 Čelákovice

ze dne 24. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05529/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

112

Milan Jareš,
Rumunská 1449, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Garáže v ul. V Rybníčkách. Nesouhlasím!!!
pod
čj. MUC/05495/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

113

Ladislav Jeník,
Poštovní 49, 277 14 Dřísy

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05701/2016

Připomínka akceptována.
Návrhová plocha sídelní zeleně ZO8 „ochranná
zeleň u ČSPHM, Mochovská ul.“ vymezená návrhem
ÚP v lokalitě VIII – Krátká Linva s využitím jako
plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační
(ZO-návrh) bude změněna na stabilizovanou plochu veřejných prostranství (PV-stav) – viz Pokyny
(bod SJ-VI*19).

114

Tomáš Jeřábek,
Ke Strážnímu domku 201,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Připomínka akceptována.
zapsáno dne 29. 4. 2016 V oblasti X Mezi tratěmi a XI Záluží stále chybí, i přes výslovné upozornění
Projektantovi návrhu ÚP bude dán pokyn k vyhlepod
v předchozích krocích přípravy ÚP bezpečná spojnice pro pěší a cyklisty do centra dání bezpečného propojení lokalit X – Mezi tratě-

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasím s návrhem ÚP na přestavbu stávajících garáží v ul. Zeyerova (V Rybníčkách) na garážový dům.
Pozemek parcelní číslo 994/87 box č. 23. Proč se nevyužijí pozemky v areálu bývalého TOSu? Nebo vedle kruhových garáží u „PENNY“.

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Mám připomínku k novému, projednávanému ÚP Čelákovic. Jedná se o plochu ZO8
– ochranná zeleň u ČSPHM, Mochovská ul. Dosud se jedná o nedokončenou komunikaci ulice Krajní. Žádám o zachování tohoto stavu s tím, že se v budoucnu tato
komunikace dokončí a bude sloužit pouze jako obslužná komunikace pro současnou
plochu VN (monofunkční plocha – komerce, nerušící výroba a sklady) vedle čerpací
stanice (p. č. 3301/82, 3301/85, 3301/90).

90 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

čj. MUC/05722/2016

města, vyhýbající se exponovaným silničním tahům.
ÚP pro Záluží počítá s cyklostezkou kolem střelnice, která však záhy ústí na silnici
III/10162, kterou v současném stavu není absolutně možno považovat za klidnou ani
bezpečnou (úzká silnice, po stranách hluboké příkopy, velký provoz aut).
Dále ÚP počítá se spojením podél III/2455, která se zklidní až po postavení obchvatu, což může trvat třeba desítky let (obchvat je v gesci kraje a město jej nemůže přímo ovlivnit). Zatím je tato silnice hlavní dopravní tepnou mezi městem a D11, tudíž
není ani klidná, ani bezpečná.
V současném návrhu tedy klidná spojnice/alej zcela absentuje. Navrhuji využít například
prostor jedné odtěžené koleje, která zbyde po částečné demontáži oblouku tratě 231, popřípadě najít jinou vhodnou linii spojení Záluží a centra Čelákovic mimo silniční tahy.
Je také škoda, že v části (86) ÚP není pro oblast XI Záluží počítáno se žádnou pěší, či
rekreační stezkou.

mi 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
zbyde po částečné demontáži oblouku tratě 231 –
viz Pokyny (bod SJ-VI*20).
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Tomáš Jeřábek,
Ke Strážnímu domku 201,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05723/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
ÚP jako celek nedostatečně pracuje s izolační zelení. ÚP sice naznačuje na některých místech liniovou zeleň, ale ohraničení areálů pásem ZO se jeví jako účinnější
nástroj.
V lokalitě X Mezi tratěmi chybí ZO především kolem
– střelnice (pokud vůbec v ÚP zůstane)
V lokalitě XI Záluží kolem
– zemědělského sila (VZ)
– rezervy R1 (pokud zůstane jako rezerva pro VL)
– depozitářů muzea (VK)
– obchvatu města
V lokalitě IX Obchodní zóna
– kromě ZO3 minimálně ještě na jižní straně území mezi komerčními objekty / výrobními halami a nově budovanou silnicí
Je potřeba si uvědomit, že jednou z kvalit života ve městě je i výhled (estetické vnímání okolí). Prvoplánově nevzhledné zemědělské, průmyslové, obchodní a dopravní
stavby skryté pásem vzrostlých stromů se do krajiny lépe integrují a neruší případným pohledům a výhledům.

Připomínka akceptována.
Projektantovi návrhu ÚP budou náměty na vytvoření ploch veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO) předány ke zvážení a případnému
uplatnění při zpracování návrhu ÚP – viz Pokyny
(bod SJ-VI*21).
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Tomáš Jeřábek,
Ke Strážnímu domku 201,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05725/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti XI Záluží navrhuji zrušit rezervu R1 pro VL a bonitní ornou půdu ponechat jako NZO z těchto důvodů
– ploch pro výrobu a skladování máme ve městě dost
– pro účely výroby a skladování je nejprve potřeba využít/revitalizovat staré průmyslové plochy (brownfieldy), než zabírat ornou půdu
– lokalita je naprosto nevhodně umístěna z hlediska dopravní obslužnosti, plochy VL
je lépe budovat kolem obchvatu města. Obsluha R1 (příjezdy kamionů) by probíhala po současné ulici Zálužská, tedy po komunikaci, která je na jiném místě ÚP koncipovaná jako zklidněná komunikace, v čemž spatřuji protimluv.

Připomínka akceptována.
Územní rezerva R1 plochy výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-rezerva) bude
z lokality X – Mezi tratěmi návrhu ÚP vypuštěna –
viz Pokyny (bod SJ-III*44).
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Tomáš Jeřábek,
Ke Strážnímu domku 201,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05726/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti X Mezi tratěmi navrhuji v lokalitě Střelnice změnit způsob využití území
z OS na jiné, například ZK z těchto důvodů
– provoz sportoviště střelnice je naprosto nevhodně urbanisticky umístěn pouhých
několik set metrů od obytné zástavby
– při provozu střelnice vzniká velice rušivý hluk, pravidelně dosahující ve špičkách
k 74 dB, jedná se o nejrušivější volnočasovou aktivitu na území města, slyšitelnou
přes celé město až na káranský břeh Labe.
– aktivity současné střelnice je potřeba do budoucna omezovat a utlumovat, nikoliv
je rozvíjet
Shrnuji, že umístění sportoviště střelnice v blízkosti desetitisícového města je z urbanistického hlediska naprosto nevhodné a rušivé pro obytnou výstavbu. Na katastru
Čelákovic nemá takový typ aktivity své místo a je v přímém protikladu s úvodem
ÚP, podle kterého nový ÚP akcentuje posílení rezidenční a rekreační funkce města.
Rekreační možnosti obyvatel Záluží jsou provozem střelnice oslabeny, ne-li přímo
negovány.

Připomínka neakceptována.
V lokalitě X – Mezi Tratěmi je na ploše vymezené
pozemky parc. č. 3680, 3684/1, 3684/3, 3684/4,
3684/5, 3684/6, k. ú. Čelákovice, provozována
střelnice Střeleckým klubem Čelákovice z.s. a v
návrhu ÚP je tato plocha zařazena do stabilizované
plochy občanského vybavení – sport a sportovní
zařízení (OS-stav), tento stav je v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice a s využitím plochy jako
střelnice, a to již od roku 1978, kdy vznikla v místě
bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny
a při zpracování návrhu ÚP se na tomto stavu
nebude nic měnit. Nástroji územního plánování
nelze řešit problémy s provozováním střelnice,
s těmito problémy je třeba obrátit se na orgány,
které střelnici povolily a kontrolují její činnost.
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Šárka Kadeřábková,
ze dne 27. 4. 2016;
Mochovská 389/5, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05586/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jedná se o pozemek č. p. 3301/97 v k. ú. Čelákovice. Na jeho východním okraji
stojí stožár vysokého napětí, dále je vedení svedeno do země a pokračuje do ulice
Lipová. Kdysi zde vedení bylo vybudováno ve veřejném zájmu – napojení nové rozsáhlé lokality rodinných domu nad hřbitovem. Trasa vedení je vzhledem k dalšímu
rozvoji obce velmi nepříznivá, vede šikmo přes pole a kříží potencionálně stavební
parcely viz platný ÚPnSÚ. Ochranná pásma tak zásadně zasahují do soukromého
vlastnictví. Tímto podáváme návrh na přeložení tohoto energetického zařízení
v nové trase (viz příloha), kde nebude vadit případně nově zbudované komunikaci
a bude ideálně v souběhu s dalšími IS. Případně žádáme o přeložení nezbytné části
vedení tak, aby nezasahovalo nijak ani svým ochranným pásmem do výše uvedeného
pozemku, který je v nově navrhovaném ÚP jako BI.
V případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Přílohy:
– samostatná příloha s podpisem Josefa Kadeřábka
– situace přeložky zemního kabelu VN 22 kV

Připomínka neakceptována.
Přeložka nadzemního vedení VN 22 kV ukončeného
kabelovým sloupem na pozemku parc. č. 3301/101,
k. ú. Čelákovice, a křižující zemním kabelem pozemek parc. č. 3301/97 při napojení do ulice Lipová, nebyla požadována schváleným zadáním ÚP
a nebyla ani požadována jeho vlastníkem, tj. společností ČEZ Distribuce a.s. Se žádostí o přeložku
vedení je třeba se obrátit na vlastníka vedení, který ji musí iniciovat.
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Šárka Kadeřábková,
ze dne 27. 4. 2016;
Mochovská 389/5, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05587/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Stávající trasa VN je vedena nekratší cestou, neuváženě. Navržena bez ohledu na
rozvoj obce (stávající ÚPnSÚ počítá s výstavbou RD více na východ). Zabírá nemalou měrou svými ochrannými pásmy jak samotného stožáru tak zemního vedení do
pozemku a tím zasahuje do majetku soukromých osob. Navrhujeme tedy, aby přeložení tohoto energetického zařízení bylo v novém ÚP klasifikováno jako – Veřejně
prospěšná stavba. V případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Příloha:
– samostatná příloha s podpisem Josefa Kadeřábka

Připomínka neakceptována.
Přeložku vedení VN, resp. úpravu jeho trasy mimo
plánovanou zástavbu rodinnými domy, musí být
iniciována jeho vlastníkem, tj. společností ČEZ
Distribuce a.s., která na základě žádosti zajistí
přeložku vedení VN na náklady žadatelů. Do vztahu investora staveb a vlastníka vedení nelze vstoupit nástroji územního plánování, a rozhodně to
nelze prosazovat jako veřejný zájem.
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Šárka Kadeřábková,
ze dne 27. 4. 2016;
Mochovská 389/5, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05588/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jedná se o pozemek č. p. 3301/99 v k. ú. Čelákovice. Stávající ÚPnSÚ pozemek
popisuje jako území OV – Všeobecně obytné, nový návrh ÚP z částí pozemek popisuje jako ZO7 – PLOCHY VEŘEJNÉ SÍDELNÍ ZELENĚ OCHRANNÉ A IZOLAČNÍ. Navrhujeme, aby izolační zeleň byla umístěna až za hranici zastavitelného území tudíž nejdříve na pozemku 3301/101. V tomto prostoru navrhujeme,
aby zeleň byla dočasného charakteru s možností budoucího rozvoje bydlení viz stávající platný ÚPnSÚ.
V případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Příloha:
– samostatná příloha s podpisem Josefa Kadeřábka

Připomínka akceptována.
Plocha sídelní zeleně ZO7 „ochranná zeleň na
rozhraní zástavby a krajiny“ v lokalitě VII – Jiřina
vymezená návrhem ÚP jako návrhová plocha veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO-návrh)
bude z pozemku parc. č. 3301/99, k. ú. Čelákovice,
přemístěna na sousední pozemek parc. č. 3301/101,
a plochu ZO nahradí na pozemku parc. č. 3301/99
návrhová plocha bydlení v rodinných domech (BInávrh). Tím dojde také ke změně vymezení zastavitelné plochy Z9a „bydlení v RD, komunikace, veřejná zeleň v lokalitě u hřbitova“ – viz Pokyny
(bod SJ-VI*22).
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Šárka Kadeřábková,
ze dne 27. 4. 2016;
Mochovská 389/5, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05590/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jedná se o městské pozemky a to v ulici Mochovská v k. ú. Čelákovice. Na celé Mochovské ulici je směrem k poli navržena liniová zeleň. Navrhujeme, aby byly stromy navrženy i v jejím prodloužení až k železniční trati.
V případě nejasností a dotazu mě neváhejte kontaktovat.
Přílohy:
– samostatná příloha s podpisem Josefa Kadeřábka
– samostatná příloha s podpisem Renaty Kadeřábkové

Připomínka neakceptována.
Liniovou zeleň L11 „ul. Mochovská“ v lokalitě
VIII – Krátká Linva vymezil návrh ÚP pouze
k pozemku RD čp. 1294, pokračování liniové zeleně směrem k železniční trati není možné z důvodu
stávající zástavby, a to sběrného dvora a křižovatky komunikací Mochovská a U Podjezdu.
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Šárka Kadeřábková,
ze dne 27. 4. 2016;
Mochovská 389/5, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05592/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jde o pozemky v k. ú. Čelákovice, které úzce sousedí s železniční tratí. Navrhujeme, aby se v novém ÚP objevil podchod železniční tratě v „parčíku“ mezi ulicemi
Mochovská a U Podjezdu dle projektové dokumentace Optimalizace trati Lysá n. L.
– Praha-Vysočany.
V případě nejasností a dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Přílohy:
– samostatná příloha s podpisem Josefa Kadeřábka
– samostatná příloha s podpisem Renaty Kadeřábkové

Připomínka akceptována.
Grafická část návrh ÚP bude doplněna o podchod
železniční tratě v „parčíku“ mezi ulicemi Mochovská a U Podjezdu dle projektové dokumentace
Optimalizace trati Lysá nad Labem – PrahaVysočany – Pokyny (bod SJ-VI*23).
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Miroslava Kališová,
V Nedaninách 1361,
250 88 Čelákovice

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasím s rozhodnutím ÚP na pozemku 1652/1, převedení zahrádkářské
kolonie na stavební parcely. Osada 5B Křižíkova ul.
Přílohy:
– výřez hlavního výkresu platného ÚPnSÚ Čelákovice
– výřez výkresu B.2B Výkres koncepce dopravy návrhu ÚP

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 1652/1, k. ú. Čelákovice, v lokalitě V – Nedaniny, je součástí plochy přestavby
P21 „plochy pro novou výstavbu charakteru centra města, ochranná zeleň“, která je významnou
plochou pro rozvoj města a nelze z něj vyjmout
pozemek stávajících zahrádek. Užívání zahrádek
bude možné do realizace plochy přestavby v ploše
smíšené obytné v centru města (SC-návrh), která je
vymezena v souladu s platným ÚPnSÚ.

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05648/2016
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Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V dokumentu „Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území“ je na straně 62 uvedeno jako možné řešení nedostatku parkovacích míst zvážení
využití ploch stávajících řadových garáží v sídlišti V Rybníčkách pro přestavbu na
vícepodlažní parkovací domy. S tímto návrhem jako vlastník garáže i pozemku p. č.
987/45, na kterém stojí, kategoricky nesouhlasím.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic není třeba upravovat, nejedná se o ÚPD.
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Miloš Kašpar,
Školní 1166, 468 51 Smržovka
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Jan Kefurt,
ze dne 22. 4. 2016;
Famfulíkova 1141/17, 182 00 Praha 8 zapsáno dne 22. 4. 2016
pod
čj. MUC/05263/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
ASA3 (1427/45), P18, k. ú. Čelákovice, lokalita V Prokopě.
Připomínka: Navržená komunikace P18 spojující ul. Stankovského se silnicí 245
naruší výrazně klidovou uzavřenou obytnou zónu lokality V Prokopě. Vyplývá
to logicky z nově navržených ploch pro bytovou zástavbu v zónách Z1, P6 a dále
průjezdem většího množství vozů projíždějící centrem Čelákovic směrem k Lázni
Toušeň.
Kompenzační zóna na výstavbu adekvátní náhrady za demolici garáže v našem vlastnictví je podle MÚ Čelákovice nereálná a z našeho pohledu v rámci dostupnosti nevyhovující.

Připomínka akceptována.
Řešení lokality II – TOS, V Prokopě bude prověřeno v souladu s připomínkou a s akceptováním vydaných územních rozhodnutí, včetně řešení napojení ulice Stankovského na silnici II/245 – viz Pokyny (body SJ-III*34 a SJ-III*35).
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Jana Kefurtová,
ze dne 22. 4. 2016;
V Prokopě 1305/1, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 22. 4. 2016
pod
čj. MUC/05262/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
ASA3 (1427/45), P18, k. ú. Čelákovice, lokalita V Prokopě.
Připomínka: Navržená komunikace P18 spojující ul. Stankovského se silnicí 245
naruší výrazně klidovou uzavřenou obytnou zónu lokality V Prokopě. Vyplývá
to logicky z nově navržených ploch pro bytovou zástavbu v zónách Z1, P6 a dále
průjezdem většího množství vozů projíždějící centrem Čelákovic směrem k Lázni
Toušeň.
Kompenzační zóna na výstavbu adekvátní náhrady za demolici garáže v našem vlastnictví je podle MÚ Čelákovice nereálná a z našeho pohledu v rámci dostupnosti nevyhovující.

Připomínka akceptována.
Řešení lokality II – TOS, V Prokopě bude prověřeno v souladu s připomínkou a s akceptováním vydaných územních rozhodnutí, včetně řešení napojení ulice Stankovského na silnici II/245 – viz Pokyny (body SJ-III*34 a SJ-III*35).
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Zdeněk Klučina,
ze dne 11. 4. 2016;
Pod Skalkou 1980, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 13. 4. 2016
pod
čj. MUC/04863/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek č. 1754/3 v obci Čelákovice – nově vzniklá komunikace na našem pozemku + část pozemku označená ZV.
S manželkou jsme vlastníky pozemku č. 1754/3 v obci Čelákovice, katastrální území
Čelákovice (Jiřina). V návrhu na změnu ÚP je na našem pozemku navržena komunikace. S touto komunikací nesouhlasíme, protože rozdělí náš pozemek na dvě části,
z nichž jedna je po oddělení a převedení na ZV pro nás bezcenná. Dále nesouhlasíme, aby výše uvedená část pozemku byla převedena na pozemek ZV. Pozemek je
oplocen, bude nadále oplocen a k vybudování komunikace nedáme souhlas, resp.
pozemek pro komunikaci neprodáme.

Připomínka akceptována.
Využití části pozemku parc. č. 1754/3, k. ú. Čelákovice, v lokalitě V – Nedaniny, určené výkresem
B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické
části návrhem ÚP jako stabilizovaná plocha veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZVstav) bude změněno v návrhu ÚP na návrhovou
plochu smíšenou obytnou městského charakteru
(SM-návrh) a bude začleněna do plochy přestavby
P14b – viz Pokyny (bod SJ-VI*9).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

V případě svolaného jednání ohledně ÚP Vás žádám o společný termín jednání
o pozemcích v areálu TOS Čelákovice ve vlastnictví SOPTÍK s.r.o (1354/20,
1354/19, 1354/55, 1354/88, 1354/40).

Místní komunikace funkční slupiny „C“, navrhovaná jako komunikační spojka mezi ulicemi Křižíkova a Přístavní v lokalitě V – Nedaniny pro plochy P14a a P14b návrhu ÚP, vedená přes pozemky parc. č. 1754/3, 1754/4, 1754/9 a 3230/4, k. ú.
Čelákovice, bude vypuštěna. Postačující je stávající propojení ulic Křižíkova a Pobřežní přes pozemek parc. č. 1754/5, k. ú. Čelákovice – viz Pokyny (bod SJ-V*22).
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Iva Košťálová,
Jana Žižky 1198, 565 01 Choceň

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05724/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V dokumentu „Vyhodnocení vlivu Návrhu ÚP Čelákovic na udržitelný rozvoj území“ je na straně 62 uvedeno jako možné řešení nedostatku parkovacích míst zvážení
využití ploch stávajících řadových garáží v sídlišti V Rybníčkách pro přestavbu na
vícepodlažní parkovací domy. Jsem vlastníkem garáže i pozemku, na kterém stojí
(obojí p. č. 987/44 na katastrálním území města Čelákovic).
S tímto návrhem kategoricky nesouhlasím.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic není třeba upravovat, nejedná se o ÚPD.
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Otto Kaufman,
Rumunská 1460, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05576/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM se změnou ÚP města Čelákovic ohledně navrhovaného bodu demolice stávajícího komplexu soukromých garáží, na katastrálním území Čelákovice,
v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže bez čp., parcelní číslo: 994/27, jejíž jsem
majitelem.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Milan Kasimír,
Spojovací 1473, 250 88 Čelákovice

ze dne 22. 4. 2016;
zapsáno dne 25. 4. 2016
pod
čj. MUC/05314/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemky 3568/13, 3568/11, 3663/48, 3663/33, 3621/59, 3621/54, 3621,62/ 3621/56
v k. ú. Čelákovice. Na těchto pozemcích navrhuji zřídit les nebo lesopark. Cíl: rekreační využití obyvatel jižních obytných sektorů města + odstínění městské bytové
zástavby od dopadů intenzivní zemědělské činnosti na sousedních pozemcích. Vybudování zeleného pásu kolem Čelákovic z jihu.

Připomínka neakceptována.
Vytvoření lesa či lesoparku není požadováno
schváleným zadáním. Pozemky nejsou ve vlastnictví podatele, ale ve vlastnictví města a dalších
soukromých subjektů, tento záměr není požadován
ani podporován.
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Milan Kasimír,
Spojovací 1473, 250 88 Čelákovice

ze dne 22. 4. 2016;
zapsáno dne 25. 4. 2016
pod
čj. MUC/05313/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
3913/12 – pozemek v k. ú. Čelákovice, pozemek přimykající se k tělesu dráhy Čelákovice – Brandýs nad Labem.
Na tomto pozemku by měla být umístěna zastávka na trati č. 074 určená pro obsluhu nákupní zóny. Pozemek je v majetku města a změně jeho využití nic nebrání.

Připomínka neakceptována.
Vytvoření železniční zastávky na pozemku parc.
č. 3913/12, k. ú. Čelákovice, ani na pozemku parc.
č. 3913/11 není požadováno schváleným zadáním.
Pro železniční zastávku není důvod. Tento záměr
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Pokud přesto ano, je možné zastávku vybudovat na vedlejším pozemku č. 3913/11,
opět v majetku města.

není požadován ani podporován.
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Eva Kolenská,
Na Stráni 1663, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05552/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Já, Eva Kolenská nesouhlasím s novým ÚP, který plánuje přestavbu řadových garáží v ulici J. Zayera v Čelákovicích. Vlastním garáž v této lokalitě – parcelní číslo st.
994/28 LV 2893.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Věra Kořínková,
Na Stráni 1627, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05553/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Konkrétně se jedná o garáže v oblasti V Rybníčkách – viz textová část A, bod III.,
str. 116. Nedostatek parkovacích ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na více podlažní parkovací objekty. Tyto garáže jsou stavěny svépomocí, nacházejí se v soukromém vlastnictví na vlastním pozemku, všichni majitelé
jsou zapsáni na K. Ú. Má garáž stojí na pozemku pod parcelním č. st. 994/69, obec
Čelákovice (538132) k. ú. Čelákovice (619159), LV 2982, druh pozemku: zastavená
plocha a nádvoří.
Tudíž zásadně nesouhlasím s přestavbou na vícepodlažní parkovací objekt. Na
stavbu více podlažního parkovacího domu by se zcela jistě našla jiná vhodná místa.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Ing. Josef Knap,
28. října 933/11, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05734/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně / 3.5 Vymezení ploch sídelní zeleně str. 16 – 17
5. Koncepce uspořádání krajiny / 5.1 Základní koncepce uspořádání krajiny str. 41 – 43
5.2 Územní systém ekologické stability str. 43 – 46 / 5.5 Rekreace str. 50
Vzhledem k tomu, že globální změna postupuje velmi rychle a konkrétně v Čelákovicích je umocněna spadem tzv. tepelného smogu z Prahy (tepelný ostrov vč.
tvorby lokálních fénů) a navíc tato změna probíhá aridním způsobem (nebezpečí desertifikace) navrhuji následující:
a) V městské veřejné zeleni mimo stromořadí tedy zejména v parkové izolační
ochranné klimatické zeleni stále více využívat stále zelených dřevin – v podstatě
dnes zatím především jehličnanů, jejichž hlavní funkcí bude svým „olistěním“
v zimě působit jak filtr polétavého prachu v době kdy naše domácí listnáče jsou
holé a kdy v době zimních inverzí jsou násobně překračovány hygienické limity
polétavého prachu v ovzduší. Navrhuji využití druhů: Cedrus libani, Cedrus atlantica;
b) Cedrus deodara, Calocedrus decurrens, Abies pinsapo, Abies numidica, Abies
bornmuelleriana;
c) Vytvářet kolem města tzv. Zelený pás – jakýsi rekreační klimatický, izolační,
ochranný les – a to z 50 % výsadbami domácích dřevin plus výsadbami dřevin

Připomínka vzata na vědomí.
Výsadba dřevin není předmětem ÚP. Vytvoření
„Zeleného pásu“ není požadováno schváleným
zadáním, tento záměr není požadován ani podporován.
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jmenovaných v bodě a) a k nim listnáčů Koelreuteria paniculata a Paulownia ×
Shantung a to tak, aby se stromy dále samovolně vysemeňovaly a tím lesní společenství automaticky obnovovaly, aby les nezanikl pokud by další postup klimatické změny nebyly schopné naše domácí dřeviny již přežívat.
Se všemi výše jmenovanými dřevinami má Ing. Josef Knap pozitivní 381eté zkušenosti ze svého soukromého arboreta (odolnost vůči mrazu, suchu i úpalu r. 2015,
vysoký index aridity těchto dřevin, samovolné vysemeňování). Toto arboretum je
přístupné veřejnosti po ohlášení návštěvy na telefon 603845417.
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Ing. Josef Knap,
28. října 933/11, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05733/2016

Připomínka vzata na vědomí.
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Charakter provozu na pozemních komunikacích
4. Koncepce veřejné infrastruktury
a typ dopravních prostředků není předmětem ÚP.
4.1 Koncepce dopravy
Vzhledem k tomu, že v době tvorby návrhu ÚP Čelákovic došlo k velice prudkému
vývoji a zlomové EPOCHÁLNÍ události ve světě tím, že pan ELON MUSK „zavraždil“ první týden dubna 2016 automobil na spalovací motor viz
http:/lreneweconomy.com.au/2016/tesla-motors-elon-musk-just-killed-the-petrol-car72847 uvedením modelu TESLA MODEL3 uvedením modelu TESLA MODEL 3 na
trh za lidovou cenu USD 35.000,– navrhuji následující změny ÚP Čelákovic resp.
mám k bodům viz výše následující připomínky:
a) Centrum města postupně avšak rychle očistit od automobilové individuální dopravy na spalovací motory a povolit = umožnit – a to ve velmi blízkém časovém horizontu vjezd do centra Čelákovic pouze plnohodnotným 100 % elektroautomobilům
(ani hybridním autům toto nepovolit).
b) V rámci praktického naplňování bodu resp. mé připomínky a) rychle ve městě
vybudovat sít' nabíjecích stanic pro elektroauta – systém SuperCharger
(PowerWall, PowerPack) – viz:
https://www.teslamotors.com/energy a
https://www.teslamotors.com/en EU/supercharger?redirect=no
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Antonín Krátký,
Vašátkova 176/2, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05699/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Připomínku uplatňuji k pozemku 1790/1 a 1790/3, k. ú. Čelákovice, ul. Křižíkova
(Kovohutě)
1. Před koupí pozemku jsem se informoval na Městském úřadě Čelákovice o možnosti výstavby haly na uvedených pozemcích a nebyly mi sděleny žádné překážky.
2. Po zakoupení byly tyto informace změněny a já jako vlastník nemám žádnou možnost k odstoupení od koupě. Vzhledem k odlehlosti lokality a okolí (areál Kovohutě) považuji výstavbu haly s kanceláří a tichým provozem za nenarušující ráz lokality, tedy plně v souladu s nynějším ÚPnSÚ.
3. Jelikož pozemek přímo sousedí s tratí, která je v těchto místech nad úrovní pozemku a již zmíněným areálem Kovohutě zdá se mi změna ÚP na „plochu rekreace
a zahrádkovou oblast“ jako velmi nevhodná. Jako vlastník těchto pozemků nemám
ani prostředky na případnou investici, která by byla vyžadována pro nastávající
změnu v ÚP.
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Připomínka akceptována.
Využití území vymezeného pozemky parc. č. 1789,
1790/1, 1790/2, 1790/3 a 1790/4, k. ú. Čelákovice,
v trojúhelníku mezi železniční tratí a areálem spol.
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., vedle „Dělnických domků“ v lokalitě V – Nedaniny návrhu ÚP,
neoznačeného ve výkresech návrhu ÚP kódem
plochy „RZ“ plochy rekreace – zahrady a zahrádkové osady (RZ-stav), bude změněno na plochu
přestavby pro výrobu a skladování – lehký průmysl,
drobná výroba (VL-návrh) – viz Pokyny (bod SJIII*15).
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ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

4. Protože jsem nebyl předem informován, byla by tato změna ÚP, pro mě naprosto
mimo můj podnikatelský plán a tedy i likvidační. Žádám tímto o změnu v návrhu
nového ÚP na využití pozemku pro lehkou nerušící výrobu a služby – komerci.
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Tomáš Krejcar,
Jiřinská 1788, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05729/2016
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Pavel Krieger,
Stankovského 1585,
250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 29. 4. 2016 Číslo k. ú. 6191159 Čelákovice, parcelní číslo st. 1427/20 nesouhlas. Garáž v ulici
pod
V Prokopě.
čj. MUC/05655/2016

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).
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Ivan Kruška,
V Nedaninách 1376,
250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05561/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
C) III Sídliště v Rybníčkách nedostatek parkovacího místa řešit přestavbou na patrové garáže.
Protože jsem majitel garáže (budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 987/17
a pozemku parc. č. st. 987/17), s tímto bodem nemohu souhlasit.
F.03 Vyhodnocení vlivů ÚP Čelákovic na zlepšování územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území. Je navrhována přestavba stávajících řadových
garáží v sídlišti V Rybníčkách na vícepodlažní kapacitní parkovací domy.
S tímto také z pozice majitele garáže nesouhlasím.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic není třeba upravovat, nejedná se o ÚPD.
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Oldřich Křeček,
Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05812/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti XI Záluží navrhuji zrušit rezervu R1 pro VL a bonitní ornou půdu ponechat jako NZO z těchto důvodů
– ploch pro výrobu a skladování máme ve městě dost
– pro účely výroby a skladování je nejprve potřeba využít/revitalizovat staré průmyslové plochy (brownfieldy), než zabírat ornou půdu

Připomínka akceptována.
Územní rezerva R1 plochy výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-rezerva) bude
z lokality X – Mezi tratěmi návrhu ÚP vypuštěna –
viz Pokyny (bod SJ-III*44).

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasím s řešením dopravní situace v ulici Jiřinská, jedná se o odbočovací
pruh k lávce a trvám na řešení původního ÚPnSÚ viz příloha.
Příloha:
situace
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Připomínka neakceptována.
Řešení dopravní situace v ulici Jiřinská bude ponecháno dle návrhu ÚP, v podrobnosti hlavního
výkresu 1 : 5000 není důvod na něm cokoliv měnit,
protože je dle stávajícího stavu.
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– lokalita je naprosto nevhodně umístěna z hlediska dopravní obslužnosti, plochy VL
je lépe budovat kolem obchvatu města. Obsluha R1 (příjezdy kamionů) by probíhala po současné ulici Zálužská, tedy po komunikaci, která je na jiném místě ÚP koncipovaná jako zklidněná komunikace, v čemž spatřuji protimluv.
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Oldřich Křeček,
Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05813/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti XI Záluží navrhuji zrušit Variantu 1. přeložky silnice II/245 a ponechat
pouze Variantu 2. přeložky silnice II/245 a to z těchto důvodů:
– Varianta 1. se nachází max. 250 m od první obytné zástavby v Záluží
– Přeložka silnice II/245 se plánuje využít pro veškerou dopravu do/z Čelákovic
včetně kamionové dopravy a osobní dopravy. V dopravní špičce se jedná o hustou
dopravu v řádu několika tisíc aut denně.
– Z hlediska hygienických norem (hluk, prach) je vhodnější proto ponechat pouze
vzdálenější Variantu 2. přeložky silnice II/245

Připomínka akceptována částečně.
Zadání ÚP Čelákovic nestanovilo žádný požadavek na variantní řešení přeložky silnice II/245 ani
kritéria pro její výběr, proto není rozhodování
o vybrané variantě na místě. V návrhu ÚP bude
vymezen 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 a dále již nebudou varianty v návrhu
ÚP uváděny – viz Pokyny (bod SJ-III*48).
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Oldřich Křeček,
Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05814/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
ÚP jako celek nedostatečně pracuje s izolační zelení. ÚP sice naznačuje na některých místech liniovou zeleň, ale ohraničení areálů pásem ZO se jeví jako účinnější
nástroj.
V lokalitě X Mezi tratěmi chybí ZO především kolem
– střelnice (pokud vůbec v ÚP zůstane)
V lokalitě XI Záluží kolem
– zemědělského sila (VZ)
– rezervy R1 (pokud zůstane jako rezerva pro VL)
– depozitářů muzea (VK)
– obchvatu města
V lokalitě IX Obchodní zóna
– kromě ZO3 minimálně ještě na jižní straně území mezi komerčními objekty / výrobními halami a nově budovanou silnicí
Je potřeba si uvědomit, že jednou z kvalit života ve městě je i výhled (estetické vnímání okolí). Prvoplánově nevzhledné zemědělské, průmyslové, obchodní a dopravní
stavby skryté pásem vzrostlých stromů se do krajiny lépe integrují a neruší případným pohledům a výhledům.

Připomínka akceptována.
Projektantovi návrhu ÚP budou náměty na vytvoření ploch veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO) předány ke zvážení a případnému
uplatnění při zpracování návrhu ÚP – viz Pokyny
(bod SJ-VI*21).
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Oldřich Křeček,
Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05816/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti X Mezi tratěmi navrhuji v lokalitě Střelnice změnit způsob využití území
z OS na jiné, například ZK z těchto důvodů
– provoz sportoviště střelnice je naprosto nevhodně urbanisticky umístěn pouhých
několik set metrů od obytné zástavby
– při provozu střelnice vzniká velice rušivý hluk, pravidelně dosahující ve špičkách
k 74 dB, jedná se o nejrušivější volnočasovou aktivitu na území města, slyšitelnou
přes celé město až na káranský břeh Labe.
– aktivity současné střelnice je potřeba do budoucna omezovat a utlumovat, nikoliv

Připomínka neakceptována.
V lokalitě X – Mezi Tratěmi je na ploše vymezené
pozemky parc. č. 3680, 3684/1, 3684/3, 3684/4,
3684/5, 3684/6, k. ú. Čelákovice, provozována
střelnice Střeleckým klubem Čelákovice z.s. a v
návrhu ÚP je tato plocha zařazena do stabilizované
plochy občanského vybavení – sport a sportovní
zařízení (OS-stav), tento stav je v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice a s využitím plochy jako
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je rozvíjet
Shrnuji, že umístění sportoviště střelnice v blízkosti desetitisícového města je z urbanistického hlediska naprosto nevhodné a rušivé pro obytnou výstavbu. Na katastru
Čelákovic nemá takový typ aktivity své místo a je v přímém protikladu s úvodem
ÚP, podle kterého nový ÚP akcentuje posílení rezidenční a rekreační funkce města.
Rekreační možnosti obyvatel Záluží jsou provozem střelnice oslabeny, ne-li přímo
negovány.

střelnice, a to již od roku 1978, kdy vznikla v místě
bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny
a při zpracování návrhu ÚP se na tomto stavu
nebude nic měnit. Nástroji územního plánování
nelze řešit problémy s provozováním střelnice,
s těmito problémy je třeba obrátit se na orgány,
které střelnici povolily a kontrolují její činnost.
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Renáta Křečková,
Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05817/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti X Mezi tratěmi navrhuji v lokalitě Střelnice změnit způsob využití území
z OS na jiné, například ZK z těchto důvodů
– provoz sportoviště střelnice je naprosto nevhodně urbanisticky umístěn pouhých
několik set metrů od obytné zástavby
– při provozu střelnice vzniká velice rušivý hluk, pravidelně dosahující ve špičkách
k 74 dB, jedná se o nejrušivější volnočasovou aktivitu na území města, slyšitelnou
přes celé město až na káranský břeh Labe.
– aktivity současné střelnice je potřeba do budoucna omezovat a utlumovat, nikoliv
je rozvíjet
Shrnuji, že umístění sportoviště střelnice v blízkosti desetitisícového města je z urbanistického hlediska naprosto nevhodné a rušivé pro obytnou výstavbu. Na katastru
Čelákovic nemá takový typ aktivity své místo a je v přímém protikladu s úvodem
ÚP, podle kterého nový ÚP akcentuje posílení rezidenční a rekreační funkce města.
Rekreační možnosti obyvatel Záluží jsou provozem střelnice oslabeny, ne-li přímo
negovány.

Připomínka neakceptována.
V lokalitě X – Mezi Tratěmi je na ploše vymezené
pozemky parc. č. 3680, 3684/1, 3684/3, 3684/4,
3684/5, 3684/6, k. ú. Čelákovice, provozována
střelnice Střeleckým klubem Čelákovice z.s. a v
návrhu ÚP je tato plocha zařazena do stabilizované
plochy občanského vybavení – sport a sportovní
zařízení (OS-stav), tento stav je v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice a s využitím plochy jako
střelnice, a to již od roku 1978, kdy vznikla v místě
bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny
a při zpracování návrhu ÚP se na tomto stavu
nebude nic měnit. Nástroji územního plánování
nelze řešit problémy s provozováním střelnice,
s těmito problémy je třeba obrátit se na orgány,
které střelnici povolily a kontrolují její činnost.
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Renáta Křečková,
Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05819/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
ÚP jako celek nedostatečně pracuje s izolační zelení. ÚP sice naznačuje na některých místech liniovou zeleň, ale ohraničení areálů pásem ZO se jeví jako účinnější
nástroj.
V lokalitě X Mezi tratěmi chybí ZO především kolem
– střelnice (pokud vůbec v ÚP zůstane)
V lokalitě XI Záluží kolem
– zemědělského sila (VZ)
– rezervy R1 (pokud zůstane jako rezerva pro VL)
– depozitářů muzea (VK)
– obchvatu města
V lokalitě IX Obchodní zóna
– kromě ZO3 minimálně ještě na jižní straně území mezi komerčními objekty / výrobními halami a nově budovanou silnicí
Je potřeba si uvědomit, že jednou z kvalit života ve městě je i výhled (estetické vnímání okolí). Prvoplánově nevzhledné zemědělské, průmyslové, obchodní a dopravní
stavby skryté pásem vzrostlých stromů se do krajiny lépe integrují a neruší případným pohledům a výhledům.

Připomínka akceptována.
Projektantovi návrhu ÚP budou náměty na vytvoření ploch veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO) předány ke zvážení a případnému
uplatnění při zpracování návrhu ÚP – viz Pokyny
(bod SJ-VI*21).
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Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice
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ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05820/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti XI Záluží navrhuji zrušit Variantu 1. přeložky silnice II/245 a ponechat
pouze Variantu 2. přeložky silnice II/245 a to z těchto důvodů:
– Varianta 1. se nachází max. 250 m od první obytné zástavby v Záluží
– Přeložka silnice II/245 se plánuje využít pro veškerou dopravu do/z Čelákovic
včetně kamionové dopravy a osobní dopravy. V dopravní špičce se jedná o hustou
dopravu v řádu několika tisíc aut denně.
Z hlediska hygienických norem (hluk, prach) je vhodnější proto ponechat pouze
vzdálenější Variantu 2. přeložky silnice II/245

Připomínka akceptována částečně.
Zadání ÚP Čelákovic nestanovilo žádný požadavek na variantní řešení přeložky silnice II/245 ani
kritéria pro její výběr, proto není rozhodování
o vybrané variantě na místě. V návrhu ÚP bude
vymezen 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 a dále již nebudou varianty v návrhu
ÚP uváděny – viz Pokyny (bod SJ-III*48).

Renáta Křečková,
Haškova 17/1, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 2. 5. 2016
pod
čj. MUC/05821/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti XI Záluží navrhuji zrušit rezervu R1 pro VL a bonitní ornou půdu ponechat jako NZO z těchto důvodů
– ploch pro výrobu a skladování máme ve městě dost
– pro účely výroby a skladování je nejprve potřeba využít/revitalizovat staré průmyslové plochy (brownfieldy), než zabírat ornou půdu
– lokalita je naprosto nevhodně umístěna z hlediska dopravní obslužnosti, plochy VL
je lépe budovat kolem obchvatu města. Obsluha R1 (příjezdy kamionů) by probíhala po současné ulici Zálužská, tedy po komunikaci, která je na jiném místě ÚP koncipovaná jako zklidněná komunikace, v čemž spatřuji protimluv.

Připomínka akceptována.
Územní rezerva R1 plochy výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-rezerva) bude
z lokality X – Mezi tratěmi návrhu ÚP vypuštěna –
viz Pokyny (bod SJ-III*44).
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Myrona Kulynyczová,
Stankovského 982/21,
250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05762/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek p. č. st. 987/49 + garáž
K bodu 3. urbanistická koncepce … ÚP
C) III – Sídliště, V Rybníčkách
Nesouhlasím s přestavbou stávajících garáží. Jsme vlastníky garáží a pozemků
a uvažovaná změna by zasahovala do vlastnických práv.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Daniel Lang,
Špitálská 10, 199 00 Praha 9

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Nesouhlasím se zásahem do mého soukromého vlastnictví. To je řadová garáž
pod
V Prokopě, k. ú. Čelákovice parc. č. 1435/72.
čj. MUC/05504/2016
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Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybave-
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nost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).

150

Jaroslava Lelková,
Na Stráni 1630, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05554/2016
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Jiří Marek,
V Prokopě 1548, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Nesouhlasím s návrhem na změnu, přestavbu, garáže na parc. číslo 987/5 v k. ú.
pod
Čelákovice
čj. MUC/05548/2016
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Marie Martinková,
ze dne 28. 4. 2016;
Rumunská 1449/9, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05606/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
k. ú. Čelákovice 619159, st. 994/81, garáž V Rybníčkách
Nesouhlasím s možnou budoucí výstavbou garážového vícepodlažního domu na
mém pozemku.
Požaduji vymazání tohoto záměru z návrhu ÚP. Požaduji proto, aby pořizovatel ÚP
/ Město Čelákovice tuto plochu z návrhu vypustil.

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
S návrhem ÚP jsme se seznámili včas v průběhu jeho zveřejnění, nicméně až z tištěného sdělení na vratech garáže dne 25. 4. 2016 jsme si dali do souvislosti některé
skutečnosti v dokumentaci k návrhu ÚP, které je třeba připomínkovat:
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B.1 Výkres základního
členění území. Dle legendy je v něm ohraničení zastavěných ploch značeno světle
modrou barvou. Toto ohraničení není vyznačeno u žádných řadových garáží na
území města Čelákovic, tedy ani v předmětné lokalitě. Na výkrese je několik jiných
ploch, jejichž ohraničení je takto vyznačeno.
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B2.A Výkres urbanistické
koncepce. Dle legendy jsou symbolem DP-G na světlemodrém či šedém podtisku
vyznačeny garáže. Obecně se má jednat o plochy dopravní infrastruktury. Garáže
v předmětné lokalitě jsou na výkresu vyznačeny shodně s legendou DP-G. V legendě je dále použit symbol PD jako parkovací dům, který však v předmětné lokalitě na výkresu vyznačen není. Z výkresu tedy nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o přestavbu na vícepodlažní parkovací objekt.
Urbanistická koncepce – vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně:
– V části c) III – Sídliště V Rybníčkách na straně 6 je uvedena věta: „Nedostatek
parkovacích ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících garážových domů
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)
na vícepodlažní parkovací objekty“.
§ Návrh ÚP tedy přímo nestanoví, resp. po gramatické stránce z něho není patrné,
že budou garáže skutečně přestavěny. Pouze se taková možnost do budoucna
s nějakou mírou pravděpodobnosti připouští. Výraz „pravděpodobně“ používám
zcela záměrně, neboť u zmíněných vícepodlažních objektů není ani specifikován
počet pater.
§ Rovněž není z návrhu ÚP zřejmé, jaká oblast s nedostatkem parkovacích míst se
má konkrétně na mysli, tzn., zda je to předmětná lokalita anebo širší, v návrhu
ÚP blíže nespecifikované okolí předmětné lokality (např. sídliště Rumunská).
§ Přestavba v gramatickém pojetí znamená, že zůstane původní podstatná část
stavby a tato se modernizuje. Avšak na výkresech nevyznačený vícepodlažní
parkovací objekt bude nepochybně vyžadovat odpovídající větší hloubku základů, což fakticky znamená zbourání původních garáží, nikoliv jejich přestavbu a
výstavbu nejméně jednoho vícepodlažního parkovacího objektu.
§ Hlubší základy vyžadované pro vícepodlažní objekt by nepochybně zasahovaly
do spodních vod, od nichž je ostatně odvozen název předmětné lokality. Znamenalo by to komplikace při stavbě anebo v krajním případě dokonce nemožnost
takový vícepodlažní objekt vystavět.
§ Vícepodlažní parkovací objekt se tu jeví jako pojem vágní. Parkovací objekt
v žádném případě nenahradí garáž, neboť se fakticky nejedná o garáže v jednotlivých podlažích. Užitná hodnota parkovacích stání je z více hledisek výrazně
nižší oproti garážím.
Návrh pro společné jednání C: Textová část odůvodnění.
– V kapitole 6.1.6 na straně 39 se uvádí: „Do ploch a objektů klidové dopravy se řadí
parkovací a odstavné plochy na terénu, řadové garáže nebo parkovací domy, popř.
kapacitní parkovací možnosti v objektech nákupních center.“. Jedná se čistě o obecnou formulaci, na níž navazuje výčet oblastí, kde by k tomu mohlo dojít. Předmětná lokalita však mezi nimi není. Z toho usuzuji, že by neměla být stavebně dotčena.
– V části e) je na stranách 74 a 80 uvedeno poměrně komplikované stavební či stavebně meliorační řešení, jak se vypořádat se spodními vodami v terénní prohlubni
po historickém toku Čelákovického potoka. K tomu podotýkám, že jsem se již setkala se záplavami, kdy se hladina Čelákovického potoka dostala do stávajících garáží. Rovněž majitelům nově postavených RD v předmětné lokalitě nebylo povoleno domy podsklepit. Zatrubnění Čelákovického potoka je řešením jen částečným.
Musím konstatovat, že město Čelákovice se řadu let ÚP nezabývalo. Umožnilo
výstavbu bytových domů a rodinných domů v místech poblíž supermarketu Penny
a čerpací stanice Benzina, kde mohly stát i vícepodlažní parkovací domy bez toho,
aby byly ohroženy spodními vodami. Vůbec nebylo vzato v úvahu, že počet automobilů a tím i požadavků na jejich garážování či parkování bude narůstat. Nemohu souhlasit s tím, že pozdě přijaté řešení by mělo být na úkor současných majitelů garáží,
kteří si je svépomocí sami vystavěli.
Navrhuji nalézt jinou lokalitu vhodnou pro výstavbu vícepodlažního parkovacího
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domu. Vhodná a důvodu malé vzdálenosti se jeví volné prostranství mezi kruhovými
garážemi a nákladovou vrátnicí bývalého podniku TOS.
Podotýkám, že faktické zbourání a výstavba vícepodlažních parkovacích domů by
kromě vysokých investičních nákladů a fakticky nižší užitné hodnoty garážových
stání byla spojena s velmi výraznými nepřiměřenými zásahy do vlastnických práv
majitelů řadových garáží v předmětné lokalitě.

153

Václav Mazanec,
Na Stráni 1630, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 28. 4. 2016 Nesouhlasím s výstavbou garážového vícepodlažního domu V Rybníčkách. Majitel
pod
pozemku 994/65.
čj. MUC/05577/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

154

Jan Michalec,
V Prokopě 1536, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05584/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasím se záměrem vytvořit garážový vícepodlažní dům na místě mého pozemku s garáží.
Par. číslo 987/5 v k. ú. Čělákovice

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

155

František a Miroslava Mikšovský,
Stankovského 1639,
250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05692/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Info o pozemku:
– k. ú. Čelákovice 619159
– Číslo LV: 5806
– 1. Garáž na pozemku 1427/82 o výměře 20 m2 (majitelé garáže F. + M. Mikšovský)
– 2. Garáž na pozemku 1427/25 o výměře 18 m2 (majitel garáže F. Mikšovský)
Jako majitelé výše uvedených pozemků o celkové výměře 38 m2 a garáží na těchto
pozemcích postavených (viz upřesnění u každé výměry) vznášíme tímto námitku –
připomínku k ÚP Čelákovic.
Důvod rušit garáže v této lokalitě pro napojení nové obytné zóny nám připadá
nelogický. Garáže u Volmanovy vily V Prokopě díky nově vybudované příjezdové
cestě a již dříve obnovené komunikaci skrze areál TOS tvoří oddělené území, které
nijak neobtěžuje ani neomezuje stávající obyvatele. Garáže jsou jakoby stranou
a tvoří i s nedávno (oproti garážím) postavenou výrobní firmou CZ.Tech jakousi
technickou zónu v této okrajové oblasti. Navíc na to, kolik garáží je zde postaveno,
není ani zabraný prostor enormně velký. Záměr rušit tyto garáže a vystavit stejný
počet na jiném místě ve městě nemůže být ani ekonomicky výhodný.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).
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Řešení pro napojení nové obytné zóny by se mělo hledat s ohledem na stávající zástavbu. Chtít vybudovat něco nového tím, že se bude bořit starší je sice nejjednodušší, ale určitě nemusí být vždy nejlepší.
Z těchto všech výše uvedených důvodů s bouráním garáží nesouhlasíme.

156

Miroslav Moravec,
Spojovací 1472, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05599/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasím s přestavbou garáží (jedná se o mou garáž V Rybníčkách se stavební
parcelou č. 987/71 v k. ú. Čělákovice) na vícepodlažní parkovací dům.
Nehodlám se této nemovitosti dobrovolně vzdát, pouze v případě adekvátní náhrady
v místě mého bydliště.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

157

Jaroslav Mužík,
Zalužská 87, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Nesouhlasím s ÚP o bourání garáží V Rybníčkách parcela č. 994/24 v k. ú. Čelákovice.
pod
čj. MUC/05455/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

158

Ing. Miroslav Müller,
Na Stráni 1625, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05475/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Bod c) III – Sídliště v Rybníčkách na straně 6 návrhu ÚP.
Protože jsem majitelem garáže včetně pozemku (parcela 994/82), nesouhlasím
s tímto bodem a prosím o jeho vymazání z návrhu ÚP.
Stávající garáže jsme stavěli svépomocí a za stavební povolení jsme městu odvedli
cca 200 bezplatných hodin.
Navíc uvedený záměr ve výše uvedeném bodu by byl porušením veškerých vlastnických práv.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

159

Tomáš Müller,
Na Stráni 1625, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05476/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Bod c) III – Sídliště v Rybníčkách na straně 6 návrhu ÚP.
Protože jsem majitelem garáže včetně pozemku (parcela 994/62), nesouhlasím
s tímto bodem a prosím o jeho vymazání z návrhu ÚP.
Navíc uvedený záměr ve výše uvedeném bodu by byl porušením veškerých vlastnických práv.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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160

Jiřina Müllerová,
Na Stráni 1655, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05680/2016

161

Josef Novotný,
V Prokopě 1534, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 28. 4. 2016 st. parc. č. 1427/32, nesouhlasím s bouráním garáže
pod
čj. MUC/05597/2016

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).

162

František Patzel,
Spojovací 1473, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Nesouhlasím s bouráním garáží V Rybníčkách.
pod
čj. MUC/05486/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

163

Andrea Pencová,
Křižíkova 299, 250 88 Čelákovice

ze dne 4. 4. 2016;
zapsáno dne 4. 4. 2016
pod
čj. MUC/04331/2016

Připomínka akceptována.
Využití pozemku parc. č. 1786, k. ú. Čelákovice,
v lokalitě V – Nedaniny, určené výkresem B.2A
„Výkres urbanistická koncepce“ grafické části
návrhu ÚP jako stabilizovaná plocha veřejných
prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-stav) bude
změněno v návrhu ÚP na stabilizovanou plochu
bydlení v rodinných domech (BI-stav) v souladu se

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Zděná řadová garáž na st. parc. č. 987/26 jižně od středu města, v ulici J. Zeyera.
Nesouhlasím s navrhovanou demolicí garáží, město má spoustu nevyužitých, zanedbaných prostor … náklad, vrátnice TOS… aj.

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek p. č. 1786, Křižíkova ul., zahrada o výměře 415 m2. Je možné, že se mýlím, ale po zhlédnutí grafické části NÚP na internetu se mi zmíněná plocha jeví jako
veřejná zeleň/park. Na část zmíněného pozemku jsem v roce 2015 uzavřela s městem nájemní smlouvu za účelem vybudování zahrady. (Podobně i někteří mí sousedé). Dovoluji se tedy připomenout, že by tento pozemek měl být jako zahrada značen.
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
skutečným využitím území „Dělnických domků“ –
viz Pokyny (bod SJ-VI*24).

164

Pavel Petera,
Kubánská 381, 460 05 Liberec

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05653/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
C) III Sídliště V Rybníčkách nedostatek parkovacího místa řešit přestavbou na
patrové garáže.
Vlastním garáž v této lokalitě a mám obavu, že případné zanesení stavby patrových
garáží v této lokalitě do ÚP by otevřelo cestu případnému budoucímu vyvlastnění
nemovitosti pod hlavičkou „veřejně prospěšné stavby“. Nemovitost má pro mne
mnohonásobně vyšší cenu, než je cena tržní a chci jí dlouhodobě pronajímat.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

165

Miroslav a Zdeňka Pokorný,
U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05496/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek parc. č. 994/67 k. ú. Čelákovice zastavěný garáží.
Nesouhlasíme s tím, aby tento pozemek byl kdykoliv vyvlastněn městem. Garáž
potřebujeme pro ochranu vlastního majetku – auta. Před domem nám byl osobní vůz
2× vykraden. Na pozemek máme uzavřenou Dohodu s Městským národním výborem
Čelákovice, úhrada pozemku byla řádně provedena, potřebné brigádnické hodiny
odpracovány.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

166

Alena Prokopová,
V Prokopě 1549, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05703/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
C) III Sídliště V Rybníčkách nedostatek parkovacího místa řešit přestavbou na
patrové garáže. Protože jsem majitel garáže s tímto bodem, nemohu souhlasit. Navíc byly stávající garáže vybudovány za podmínek, že bylo městu odevzdáno stovky
bezplatných brigád za každého účastníka.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

167

Roman a Hana Radikovských,
Lidická 1854, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05474/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Parcelní č. st. 1435/73 a st. 1427/51.
Jsme vlastníci dvou řadových garáží v obci Čelákovice, k. ú. 619159 Čelákovice –
lokalita V Prokopě, na pozemku: st. 1435/73 a st.1427/51, LV 4003.
Nesouhlasíme s návrhem ÚP, který se týká těchto garáží.
Souhlas by byl možný jen s podmínkou výstavby náhradních garáží na náklady města
v dostupné lokalitě.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
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plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).

168

Roman a Hana Radikovských,
Lidická 1854, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05574/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Parcelní č. st. 987/54 a st.987/66
Jsme vlastníci dvou řadových garáží v obci Čelákovice, k. ú. 619159 Čelákovice –
lokalita III. sídliště, V Rybníčkách, na pozemku: st. 987/54 a st. 987/66, LV 4003.
Nesouhlasíme s návrhem ÚP, který se týká těchto garáží, a žádáme o zachování garáží v původním stavu.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

169

Jiří a Jarmila Rakovi,
J. A. Komenského 1646,
250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05478/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jsme vlastníci řadové garáže, k. ú. Čelákovice, lokalita V Rybníčkách, parc. č. 987/31.
Vámi uváděný nedostatek parkovacích ploch, zmíněný v ÚP /3.1 Urbanistická koncepce, c) III – Sídliště V Rybníčkách/ lze v budoucnu podle mého názoru řešit podzemními garážemi v nových bytových domech, jak je všude obvyklé. Variantou je
i zbourání starých nevyužívaných továrních objektů TOSu a dalších, které jsou
v havarijním stavu a na jejichž místě lze postavit parkovacích domů několik.
V žádném případě nesouhlasíme se záměrem přestavět tyto řadové garáže na
garážový vícepodlažní dům.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

170

Miloš Richter,
Stankovského 1640,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Katastrální území Sídliště III. V Rybníčkách, přestavba garáží na garážový dům.
pod
Nesmyslná stavba v blízkosti mateřské školy, dětských hřišť a parkových ploch!
čj. MUC/05543/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

171

Václav Schönfeld,
Rumunská 1460, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05539/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM se změnou ÚP Čelákovic ohledně navrhovaného bodu demolice
stávajícího komplexu SOUKROMÝCH garáží, v k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže p. č. 987/10, jejíž jsem majitelem. Pro zpřesnění uvádím,
že se garáž nachází mezi ulicemi J. Zeyera – Dr. Čihákové – Spojovací.
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Jaroslav Smolík,
Skorkov če. 63,
294 74 Skorkov

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05774/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM se změnou ÚP Čelákovic – s výstavbou garážových domů místo
stávajícího komplexu soukromých garáží, v k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, v ulici J. Zeyera, konkrétně garáže bez č. p., parcelní číslo: 987/50, jejíž jsem
majitelem.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

173

Emil Snítilý,
V Prokopě 1536, 250 88 Čelákovice

ze dne 12. 4. 2016;
zapsáno dne 13. 4. 2016
pod
čj. MUC/04824/2016

Připomínka k návrhu ÚP města Čelákovice
Nesouhlasím s komunikací V Prokopě a asanací garáží dle B.3 VÝKRES VEŘEJNÝCH PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ
A ASANACE, ASA 3. Jsem majitelem pozemku 1435/61 a garáže na něm postavené a nehodlám se toho vzdát. Domnívám se, že plánovaná stavba silnice není veřejným zájmem, jak uvádíte, ale zájmem soukromého majitele pole mezi sídlištěm
V Prokopě a Toušení, kde chce stavět. Myslím, že byste měli najít jiné řešení, které
by nepoškozovalo práva 40 občanů Čelákovic. Domnívám se, že majitel zmíněného
pozemku má dost svých prostředků, na to, aby si vybudoval příjezd ze silnice Čelákovice – Toušeň.
Navrhuji jinou variantu: prodloužit stávající komunikaci mezi restaurací Prokopka,
garážemi a družstevní zástavbou. Určitě by to vyšlo město levněji.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).

174

Josef Staněk,
Na Stráni 1627, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Nesouhlasím s výstavbou parkovacího domu na úkor garáží.
pod
čj. MUC/05544/2016
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Jiří Strnad,
Rumunská 1455, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05705/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Bod c) III – Sídliště v Rybníčkách na straně 6 návrhu ÚP.
Protože jsem majitelem garáže včetně pozemku (parc. č. 987/22), nesouhlasím
s tímto bodem a prosím o jeho vymazání z návrhu ÚP.
Stávající garáže jsme stavěli svépomocí a za stavební povolení jsme městu odvedli
cca 200 bezplatných hodin.
Navíc uvedený záměr ve výše uvedeném bodu by byl porušením veškerých vlastnických práv.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

176

Lenka Svatoňová,
Stankovského 1640,
250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05575/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM se změnou ÚP Čelákovic ohledně navrhovaného bodu demolice
stávajícího komplexu soukromých garáží, v k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže bez čp., parcelní číslo: 994/84, jejíž jsem majitelem.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

177

Jaroslav Svoboda,
V Prokopě 1537, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Bod 3.1.12. c – III. Sídliště, V Rybníčkách. NESOUHLASÍM s přestavbou garáže
pod
na garážový vícepodlažní dům nyní ani v budoucnu parc. č. 994/70.
čj. MUC/05470/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

178

Alena Šaníková,
ze dne 26. 4. 2016;
Rumunská 1453/5, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05717/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jako majitelka pozemku parc. č. st. 987/21 a garáže (budova bez čp/če na pozemku
parc. č. st. 987/21 nesouhlasím se záměrem řešit nedostatek parkovacích ploch
přestavbou stávajících garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty,
který je uvedený v Textové části návrhu ÚP v kapitole 3. Urbanistická koncepce,
vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, části 3.1
odd. 12 c) III. Sídliště, v Rybníčkách a ve Vyhodnocení návrhu ÚP Čelákovic pro
společné jednání, části F.03 Vyhodnocení vlivů UP Čelákovice na zlepšování územních podmínek pro soudržnost obyvatel území a jejich soulad.
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Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic není třeba upravovat, nejedná se o ÚPD.
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Dana Šichová,
Na Radosti 101, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05714/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti X Mezi tratěmi navrhuji v lokalitě Střelnice změnit způsob využití území
z OS na jiné, například ZK z těchto důvodů
– provoz sportoviště střelnice je naprosto nevhodně urbanisticky umístěn pouhých
několik set metrů od obytné zástavby
– při provozu střelnice vzniká velice rušivý hluk, pravidelně dosahující ve špičkách
k 74 dB, jedná se o nejrušivější volnočasovou aktivitu na území města, slyšitelnou
přes celé město až na káranský břeh Labe.
– aktivity současné střelnice je potřeba do budoucna omezovat a utlumovat, nikoliv
je rozvíjet
Shrnuji, že umístění sportoviště střelnice v blízkosti desetitisícového města je z urbanistického hlediska naprosto nevhodné a rušivé pro obytnou výstavbu. Na katastru
Čelákovic nemá takový typ aktivity své místo a je v přímém protikladu s úvodem
ÚP, podle kterého nový ÚP akcentuje posílení rezidenční a rekreační funkce města.
Rekreační možnosti obyvatel Záluží jsou provozem střelnice oslabeny, ne-li přímo
negovány.

Připomínka neakceptována.
V lokalitě X – Mezi Tratěmi je na ploše vymezené
pozemky parc. č. 3680, 3684/1, 3684/3, 3684/4,
3684/5, 3684/6, k. ú. Čelákovice, provozována
střelnice Střeleckým klubem Čelákovice z.s. a v
návrhu ÚP je tato plocha zařazena do stabilizované
plochy občanského vybavení – sport a sportovní
zařízení (OS-stav), tento stav je v souladu s platným ÚPnSÚ Čelákovice a s využitím plochy jako
střelnice, a to již od roku 1978, kdy vznikla v místě
bývalého dobývacího prostoru cihlářské hlíny
a při zpracování návrhu ÚP se na tomto stavu
nebude nic měnit. Nástroji územního plánování
nelze řešit problémy s provozováním střelnice,
s těmito problémy je třeba obrátit se na orgány,
které střelnici povolily a kontrolují její činnost.

180

Jan Škarda,
J. Zeyera 1475, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05651/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jako majitel garáže (parc. č. 994/88) nesouhlasím se změnou ÚP Čelákovic ohledně
navrhovaného bodu, kdy při nedostatku parkovacích ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty demolice stávajícího komplexu soukromých garáží na k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách (ul. Zeyera).

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Anna Šnajdrová,
Spojovací 1472, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05481/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Jsme majitelé garáže V Rybníčkách, nesouhlasíme s novým ÚP, který údajně chce
z našich garáží udělat garážové stání. Parkoviště by se dalo za levnější peníze vyřešit rozšířením parkovišť v Zeyerově ulici u školy a na pravé straně ve spojovací
ulici.
Máme garáž nejenom na auto, ale protože bydlíme v paneláku také jako uložiště, kol,
gum, zeleniny …

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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MUDr. Naděžda Špičanová,
U Kapličky 1654, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Nesouhlasím s navrženým zrušením ASA 3 parcela st. č. 1427/44 ve veřejně propod
spěšných stavbách s navrženou náhradou VD 16 – řadové garáže V Prokopě.
čj. MUC/05550/2016
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Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
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prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).
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Dana Šichová,
Na Radosti 101, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05711/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti XI Záluží navrhuji zrušit Variantu 1. přeložky silnice II/245 a ponechat
pouze Variantu 2. přeložky silnice II/245 a to z těchto důvodů:
– Varianta 1. se nachází max. 250 m od první obytné zástavby v Záluží.
– Přeložka silnice II/245 se plánuje využít pro veškerou dopravu do/z Čelákovic
včetně kamionové dopravy a osobní dopravy. V dopravní špičce se jedná o hustou
dopravu v řádu několika tisíc aut denně.
– Z hlediska hygienických norem (hluk, prach) je vhodnější proto ponechat pouze
vzdálenější Variantu 2. přeložky silnice II/245.

Připomínka akceptována částečně.
Zadání ÚP Čelákovic nestanovilo žádný požadavek na variantní řešení přeložky silnice II/245 ani
kritéria pro její výběr, proto není rozhodování
o vybrané variantě na místě. V návrhu ÚP bude
vymezen 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 a dále již nebudou varianty v návrhu
ÚP uváděny – viz Pokyny (bod SJ-III*48).
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Dana Šichová,
Na Radosti 101, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05710/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V oblasti XI Záluží navrhuji zrušit rezervu R1 pro VL a bonitní ornou půdu ponechat jako NZO z těchto důvodů
– ploch pro výrobu a skladování máme ve městě dost
– pro účely výroby a skladování je nejprve potřeba využít/revitalizovat staré průmyslové plochy (brownfieldy), než zabírat ornou půdu
– lokalita je naprosto nevhodně umístěna z hlediska dopravní obslužnosti, plochy VL
je lépe budovat kolem obchvatu města. Obsluha R1 (příjezdy kamionů) by probíhala po současné ulici Zálužská, tedy po komunikaci, která je na jiném místě ÚP koncipovaná jako zklidněná komunikace, v čemž spatřuji protimluv.

Připomínka akceptována.
Územní rezerva R1 plochy výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-rezerva) bude
z lokality X – Mezi tratěmi návrhu ÚP vypuštěna –
viz Pokyny (bod SJ-III*44).
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Dana Šichová,
Na Radosti 101, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05708/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
ÚP jako celek nedostatečně pracuje s izolační zelení. ÚP sice naznačuje na některých místech liniovou zeleň, ale ohraničení areálů pásem ZO se jeví jako účinnější
nástroj.
V lokalitě X Mezi tratěmi chybí ZO především kolem
– střelnice (pokud vůbec v ÚP zůstane)
V lokalitě XI Záluží kolem
– zemědělského sila (VZ)
– rezervy R1 (pokud zůstane jako rezerva pro VL)
– depozitářů muzea (VK)
– obchvatu města
V lokalitě IX Obchodní zóna
– kromě ZO3 minimálně ještě na jižní straně území mezi komerčními objekty / vý-

Připomínka akceptována.
Projektantovi návrhu ÚP budou náměty na vytvoření ploch veřejné sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO) předány ke zvážení a případnému
uplatnění při zpracování návrhu ÚP – viz Pokyny
(bod SJ-VI*21).

112 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

robními halami a nově budovanou silnicí
Je potřeba si uvědomit, že jednou z kvalit života ve městě je i výhled (estetické vnímání okolí). Prvoplánově nevzhledné zemědělské, průmyslové, obchodní a dopravní
stavby skryté pásem vzrostlých stromů se do krajiny lépe integrují a neruší případným pohledům a výhledům.
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Milan a Marie Šiklovi,
Rumunská 1460, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05487/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM se změnou ÚP města Čelákovic ohledně navrhovaného bodu
demolice stávajícího komplexu SOUKROMÝCH garáží, na katastrálním území
Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže parc. č. 987/29, jejíž jsem
majitelem. Pro zpestření uvádím, že se garáž nachází mezi ulicemi J. Zeyera – Dr.
Čihákové – Spojovací.
Lokalita je v povodňovém ohrožení!

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Ladislav Špitálník,
J. Zeyera 1474, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05493/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM s navrhovanou změnou ÚP města Čelákovic, ohledně uvažované
demolice stávajícího komplexu SOUKROMÝCH garáží a následné výstavby vícepatrových garáží na k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže
bez čp., parcelní číslo: 994/22, jejíž jsem majitelem. Pro upřesnění uvádím, že se
garáž nachází mezi ulicemi J. Zeyera – Dr. Čihákové – Spojovací.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Richard Štrajt,
Na Požárech 1822, 250 88 Čelákovice,
+ 13 fyzických osob (připojeno k připomínce na samostatných přílohách)

ze dne 25. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05761/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita: VII. Jiřina, oblast Za Dráhou, okolí městského hřbitova – navrhovaná
MK funkční skupiny „C“ na zastavitelných plochách Z27 a Z9a
Žádáme o změnu návrhu trasy MK funkční skupiny „C“, která je součástí zastavitelných ploch Z27 a Z9a v návrhu ÚP, navazující na současnou ulici Karla Otty.
Navrhujeme změnu trasy tj. MK funkční skupiny „C“ napojit na ulici Mochovská
za stávající zástavbou.
Možné varianty řešení:
1. Trasování MK funkční skupiny „C“ shodně s aktuálně platným stavem ÚPnSÚ
Čelákovice ve znění 3. změny (tj. převzetí již projednaného a schváleného nekonfliktního řešení do nového ÚP).
2. Trasování severní části MK funkční skupiny „C“ v navržené stopě až k parkovišti
u severního vstupu na městský hřbitov, dále komunikaci odklonit obloukem východním směrem mimo obytnou zónu Třebízského a vést ji vzdušnou čarou ke
styku ulice Mochovské a plánovaného jižního obchvatu, kde by byla vytvořena okružní křižovatka řešící propojení všech těchto průjezdních komunikací v jednom
dopravním uzlu.
3. Varianta 2 doplněná o oboustrannou obytnou zástavbu podél této průjezdní

Připomínka akceptována.
Navrhovaná místní komunikace funkční skupiny
„C“ spojující ulice Mochovská a Rooseveltova
přes stávající ulici Karla Otty, místní komunikaci
funkční skupiny „D“, a vymezená návrhem ÚP
jako veřejně prospěšná stavba WD11 „Obslužná
místní komunikace za hřbitovem“ bude zařazena
do funkční skupiny „D“, kterou je komunikace se
smíšeným provozem v obytné zóně – viz Pokyny
(bod SJ-VI*6).
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komunikace s odpovídajícími parametry – tj. s dostatečnou šíří uličního koridoru
a hloubkou přiléhajících pozemků tak, aby byla podél této průjezdní ulice možná
výstavbu chodníků po obou stranách, zřízení izolačních zelených pásů po obou
stranách a bylo možné umístění domů s dostatečným odstupem od uliční hranice
pozemku (např. 10 m oproti standardním 5 m v obytné zóně).
Odůvodnění:
Navržená MK funkční skupiny „C“ vytvoří rychlé a kapacitní propojení ulic Rooseveltova a Mochovská, resp. rychlé a kapacitní propojení východní části města s jižní
části města v návaznosti na plánovaný jižní obchvat města. V kontextu s plánovaným
obchvatem města a navazujícím plánovaným obchvatem MČ Záluží tato MK funkční
skupiny „C“ vytvoří hlavní svodnici dopravy z východní části města a přilehlého
okolí ve směru na Prahu a Brandýs n. L. Toto tranzitní dopravní propojení v žádném
případě nelze trasovat obytnou zónou v ulici Karla Otty pro její nevyhovující parametry ve všech ohledech.

189

Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05656/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek p. č. 377 o výměře 3 905 m2 v k. ú. Čelákovice, vlastnické právo Řínskokatolická farnost Čelákovice, je veden v katastru nemovitosti jako hřbitov, urnový
háj.
V návrhu ÚP navrhuji doplnit reálně odpovídající označení této plochy, a to
jako ZV plocha veřejného prostranství – parky, veřejná zeleň.

Připomínka akceptována.
Vymezení pozemku parc. č. 377, k. ú. Čelákovice,
bývalého hřbitova s márnicí u křižovatky ulic Sedláčkova a Jiřinská, v lokalitě V – Nedaniny, jako
stabilizovaná plocha veřejných prostranství – parky, veřejná zeleň (ZV-stav) ve výkresu B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické části návrhu
ÚP bude doplněno kódem plochy „ZV“ – viz Pokyny (bod SJ-V*26).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05657/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemek p. č. 3035/1 v k. ú. Čelákovice o výměře 10 861 m2, vlastnické právo
Římskokatolická farnost Čelákovice, je v návrhu ÚP navržen pro zeleň a poldr.
Návrh je možné realizovat pouze při změně vlastnictví.
V současné době je pozemek pronajímán k zemědělskému využití (a bude i nadále).
Záměr pásu ochranné zeleně a poldru je možné realizovat i při poloviční šíři
pozemku.

Připomínka neakceptována.
Pozemek parc. č. 3035/1, k. ú. Čelákovice, je návrhem ÚP zařazen do navrhované plochy veřejného prostranství ZV5 „parkové plochy v okolí hřbitova“ v lokalitě VII – Jiřina a do doby, než-li bude
k tomuto účelu pozemek využit je možné jej využívat ke stávajícímu zemědělskému využití. V platném ÚPnSÚ Čelákovice byl pozemek zařazen do
zastavitelného území s funkčním využitím OV –
všeobecně obytné území, a to od roku 2004, když
předtím již od roku 1994 byl pozemek určen pro
veřejnou zeleň. Návrh ÚP převzal předchozí využití a bude tak ponecháno i nadále k budoucímu
využití, které se již za 23 let nepodařilo naplnit.
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05659/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pozemky p. č. 1898/3, 1899, 1903/1, 1907/1, 1907/2, 1909/1, 1909/2 v k. ú. Čelákovice jsou v současném ÚPnSÚ města Čelákovic označeny, jako OV – všeobecně
obytné.
V novém návrhu ÚP jsou pozemky označeny RZ – plochy pro rekreaci a zahrádkářské osady.
V budoucnu nelze u těchto pozemků počítat s využitím zahrad pro zahrádkářskou
osadu nebo pro rekreaci, neboť jde o soukromé pozemky a pro vznik zahrádkářské
osady zde není možný přístup.
Navíc je v okolí několik obdobných ploch, kde návrh ÚP zachoval využití se všeobecně obytnou funkci. Není žádný rozdíl mezi možnostmi využití p. č. 1903/2
a p. č. 1898/3. Nadále zde mohou stavět domy rodinní příslušníci majitelů pozemků.

Připomínka akceptována.
Využití pozemků parc. č. 1898/3, 1897, 1899,
1903/1, 1907/1, 1907/2, 1909/1 a 1909/2 k. ú.
Čelákovice, v lokalitě VII – Jiřina, určené výkresem B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ grafické části návrhu ÚP jako stabilizovaná plocha rekreace – zahrádkové osady (RZ-stav) bude změněno v návrhu ÚP na stabilizovanou plochu bydlení
v rodinných domech (BI-stav) v souladu s funkčním využitím dle platného ÚPnSÚ Čelákovice – viz
Pokyny (bod SJ-VI*11).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05660/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
K počtu obyvatel města – návrh ÚP uvádí: ... návrh zastavitelných ploch nepřesahuje
rozsah těchto ploch v původním ÚPnSÚ Čelákovice, přesto reflektuje trvale rostoucí
počet obyvatel města s výhledem zvýšení počtu obyvatel na 14 000 v navrhovaném
období.
Připomínka: mělo by být doplněno, v jakém období je počet obyvatel Čelákovic plánován
na 14 000. Ve strategickém plánu rozvoje z roku 2011 se předpokládá počet obyvatel v roce
2030 cca 16 000.

Připomínka akceptována.
Článek 10 písm. g) kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ subkapitoly 3.1
„Urbanistická koncepce“ textové části návrhu ÚP
bude doplněn o konečný rok „návrhového období“
– viz Pokyny (bod SJ-VI*17).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05661/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
K dopravní koncepci – návrh ÚP vytváří podmínky pro obsluhu a činnost stávajících
prosperujících průmyslových areálů (TOS, FV-Plast, Fermata, Amirro).
Připomínka: měly by být uvedeny i další průmyslové podniky, a to TOS-MET Slévárna, a. s., a DEMOAUTOPLAST.

Připomínka akceptována.
Článek 10 písm. c) kapitoly 3 „Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně“ subkapitoly 3.1
„Urbanistická koncepce“ textové části návrhu ÚP
bude doplněn příkladmo také o další prosperující
průmyslové podniky jako je TOS – MET slévárna
a.s. a DEMOAUTOPLAST, s.r.o. – viz Pokyny
(bod SJ-VI*16).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05663/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Návrh ÚP definuje plochy mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi jako místo krajinného rázu čelákovické venkovské krajiny.
V takovém případě je nutné definovat, co je míněno označením „čelákovická venkovská krajina“, čím je tento krajinný ráz jiný než třeba okolí jiných obcí v okolí.
Současně by bylo vhodné určit, kde se přesně tyto plochy nacházejí. Vzniká dojem,
že tak má být chráněna i krajina uvnitř zástavby Sedlčánek.
Hranici mezi Sedlčánkami a Čelákovicemi tvoří Jiřinský potok a cca 20 % zástavby
Sedlčánek se nachází přímo u hranice potoku.

Připomínka akceptována.
Projektantem bude definována „čelákovická venkovská krajina“ jako místo krajinného rázu pro
účely článku 8 „Místa krajinného rázu“ subkapitoly 2.3 „Ochrana a rozvoj hodnot kapitoly“ kapitoly 2 „Základní koncepce rozvoje území města,
ochrany a rozvoje jeho hodnot“ textové části návrhu ÚP, kde jsou pod písm. c) vymezeny místa
krajinného rázu v otevřené krajině, nebo bude
tento pojem z texové části návrhu ÚP vypuštěn –
viz Pokyny (bod SJ-VI*15).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05664/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Plocha P6 asanace a přestavba průmyslového areálu na hromadné bydlení – je
podmíněno odstraněním ekologické zátěže a asanací opuštěného průmyslového areálu – viz ASA1.
Z vyjádření krajského úřadu: Orgán ochrany ovzduší podle ust. § 11 odst. 2 písm. a)
zákona vydává k návrhu zadání ÚP Čelákovic v průběhu jeho pořizování: Obecně by
obytná zástavba měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/průmysl či jiných činností, které by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat,
zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi,
dopravou a zápachem.
Připomínka: Pokud plocha P6 zůstane v návrhu ÚP zachována, mělo by dojít
alespoň k navržení pásu zeleně oddělujícího výrobu a bydlení.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P6 „asanace a přestavba prům.
areálu na hromadné bydlení“ v lokalitě II – TOS,
V Prokopě, vymezená návrhem ÚP jako návrhová
plocha bydlení v bytových domech (BH-návrh)
bude doplněna na styku se stabilizovanou plochou
výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav)
a stabilizovanou plochou výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav), oddělujícím pásem plochy sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO-návrh) – Pokyny (bod SJ-VI*14).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05666/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V návrhu ÚP je bytový projekt Z1 na západní části města je vzdálen pouhých
asi 700 m od slévárny TOS-MET.
Dle dostupných vyjádření krajského úřadu by obytná zástavba obecně měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od ploch pro výrobu/průmysl či jiných činností, které
by ji mohly negativním způsobem ovlivňovat, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování obyvatel hlukem, emisemi, dopravou a zápachem.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P6 „asanace a přestavba prům.
areálu na hromadné bydlení“ v lokalitě II – TOS,
V Prokopě, vymezená návrhem ÚP jako návrhová
plocha bydlení v bytových domech (BH-návrh)
bude doplněna na styku se stabilizovanou plochou
výroby a skladování – těžký průmysl (VT-stav)
a stabilizovanou plochou výroby a skladování –
lehký průmysl, drobná výroba (VL-stav), oddělujícím pásem plochy sídelní zeleně ochranné a izolační (ZO-návrh) – Pokyny (bod SJ-VI*14).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05668/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Asanace bývalé skládky ASA4 – v návrhu nového ÚP jsou stanoveny hranice asanace, které neodpovídají skutečné velikosti bývalé skládky (viz ortomapa). Je nutné
toto znovu prověřit a asanovat skládku v reálné ploše.

Připomínka akceptována.
Část pozemku parc. č. 3685/40, k. ú. Čelákovice,
v lokalitě X – Mezi tratěmi o výměře cca 3500 m2
dotčená bývalým dobývacím prostorem cihlářské
hlíny a následně bývalou skládkou TOS v prostoru
„Střelnice“ bude začleněna do plochy asanace
ASA4 „asanace ploch bývalé skládky včetně odstranění ekologické zátěže – kontaminace půdy“ vymezené ve výkresu B.3 „Výkres veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací“
grafické části návrhu ÚP a ve výkresu B.2A „Výkres urbanistická koncepce“ pak do návrhové plochy ZK13 s využitím plochy přírodní – krajinná
zeleň (ZK-návrh) – viz Pokyny (bod SJ-V*25).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05670/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Pěší (turistická) stezka C16 je u Labe vedena kolem lokálního biocentra LBC 4
na soukromém pozemku. Není patrno, zda je zajištěn souhlas majitele pozemku
s oficiální veřejnou stezkou na soukromém pozemku, ani jak bude zajištěna péče
o tuto stezku.

Připomínka akceptována.
Navrhovaná pěší cesta – turistická stezka C16
„podél Jiřinského potoka k vodní ploše Pískovna“
v lokalitě VII – Jiřina, vymezená ve výkresu B.2B
„Výkres koncepce dopravy“ grafické části návrhu
ÚP bude vypuštěna v části kolem vodní plochy
„Pískovna“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*13).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05671/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Lokalita Hrbáčkovy tůně – Pískovna. Pískovna u tenisových kurtů v Jiřině je označena jako součást Hrbáčkových tůní, avšak na uvedenou vodní plochu nikdy Hrbáčkovy tůně nezasahovaly.

Připomínka vzata na vědomí.
Názvem „Hrbáčkovy tůně – Pískovna“ je účelově
označeno lokální biocentrum ÚSES LBC4 a místopisně to neznamená, že by Pískovna byla součástí
Hrbáčkových tůní.
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05672/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Na pozemcích p. č.152/8, p. č.152/9 a p. č.152/3 v k. ú. Sedlčánky rostou již déle
než 100 let borovice.
Návrh ÚP v ploše uvedených pozemků nezaznamenává zeleň.

Připomínka neakceptována.
Přemětem návrhu ÚP není ochrana mimolesní
zeleně v zastavěném území, to je v kompetenci
orgánů ochrany přírody podle § 7 a násl. zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů. Ochrana 100 letých
borovic, zejména na pozemku parc. č. 152/8, k. ú.
Čelákovice, je v obecné rodině podle § 67 a násl.
zákona č. 114/1992 Sb. povinností vlastníků pozemku, popř. investorů.
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05674/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Návrh nového ÚP uvádí obchvat města jako stavbu Z26 s prováděním v II. etapě zástavby spolu se zástavbou v lokalitě Krátká linva.
Zahájení výstavby ve II. etapě je podmíněno dokončením zástavby v I. etapě.
Nelze, ovšem určit kdy dojde k zástavbě pozemků v I. etapě, a tudíž je naprosto neurčitá doba zahájení výstavby obchvatu Čelákovic. Uvedený stav je dle mého názoru
v rozporu se smlouvou o spolupráci se Středočeským krajem.
Řešením je nespojovat obchvat města s výstavbou ve II. etapě.

Připomínka akceptována.
Zastavitelná plocha Z26 „jižní obchvat města“
vymezená návrhem ÚP v lokalitě VII – Krátká
Linva pro veřejně prospěšnou stavu dopravní infrastrukturyWD3 „Jižní obchvat města“ a zařazena dle kapitoly 14 „Stanovení pořadí změn v území
(etapizace).“ textové části návrhu ÚP do II. etapy
výstavy až po zastavění ploch I. etapy, viz také
„SCHÉMA ETAPIZACE“ v příloze textové části
návrhu ÚP, bude zařazena do I. etapy. Etapizace
zastavitelné plochy Z23 (II. etapa) tím zůstává
nedotčena – viz Pokyny (bod SJ-VI*12).
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05675/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V předloženém návrhu nového ÚP je na východní straně Čelákovic zrušena plocha
pro zástavbu RD, která byla do ÚP zařazena změnou č. 3. Důvodem pořízení změny
ÚPnSÚ č. 3 byla náprava chybně zvolené šíře komunikace ulice Karla Otty, která je
jen 7 m široká a není vhodná pro silnější dopravní zatížení.
Návrh nového ÚP nedává žádné jiné řešení, aby doprava od Labe (z ulic K Borku

Připomínka neakceptována.
Nová kapacitní tranzitní komunikace dle současně
platné 3. změny ÚPnSÚ Čelákovic nebude do návrhu ÚP zapracována. V připomínce citovaná
tranzitní komunikace spojující ulice Mochovská
a Rooseveltova v lokalitě VII – Jiřina návrhu ÚP
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a Pod Přerovskou cestou) mohla být společně s dopravou z ulice Rooseveltova bez
újmy pro obyvatele vedena na ulici Mochovskou s napojením na obchvat.

byla ve změně č. 3 ÚPnSÚ Čelákovice součástí
zastavitelných ploch OM – všeobecně obytné území, které dopravně obsluhovala. Tyto zastavitelné
plochy však návrh ÚP nepřevzal a nahradil je
plochou smíšenou nezastavěného území (NZOstav). Tím se řešení návrhu ÚP vrátilo do stavu po
změně č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, která vymezila
tranzitní komunikaci podél hřbitova. Toto řešení
převzal návrh ÚP tak, že ulice Mochovská a Rooseveltova spojil místní komunikací funkční skupiny „C“ napojenou na stávající ulici Karla Otty
a vymezil ji jako veřejně prospěšnou stavbu WD11
„Obslužná místní komunikace za hřbitovem“. Záměrně se jedná pouze o „obslužnou“ komunikaci
a nikoliv o „sběrnou“ komunikaci funkční skupiny
„B“, protože tím bude i přirozeně regulován provoz na této komunikaci zajišťující příjezd na parkoviště u hřbitova a dopravní obslužnost zastavitelných ploch pro bydlení rodinných domech Z9a
a Z27. Nejedná se tudíž a priori o tranzitní komunikaci, která by nepřispěla ke klidu v této oblasti,
ale nemá ani své opodstatnění jako obchvatová
komunikace. Ve výhledu však jejímu případnému
vymezení nic nebrání.
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05677/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V návrhu nového ÚP by bylo vhodné doplnit cyklostezky Čelákovice – Mochov,
Čelákovice.
Císařská Kuchyně a Čelákovice – Přerov nad Labem, a to vzhledem ke stále se zvyšující intenzitě automobilové dopravy i počtu chodců a cyklistů. Na komunikaci Mochov – Čelákovice byly v roce 2015 dvě smrtelné nehody. Výstavba cyklostezek je
výrazně podporována, cílem je oddělení automobilové a cyklistické dopravy.

Připomínka neakceptována.
Realizaci cyklostezek návrh ÚP nikaj neomezuje
a kromě cyklostezek, které jsou návrhem ÚP
v rámci koncepce dopravy vymezeny, viz výkres
B.2B „Výkres koncepce dopravy“, umožňuje jejich
umístění volně, ale realizaci cyklostezek však ÚP
nezajistí.
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Zdeňka Tichá,
Rumunská 1463, 250 88 Čelákovice

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05678/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Připomínka obecného charakteru: v některých případech dochází v připraveném
návrhu ke kolizi s tím, co je v něm navrženo, a s ochranou soukromého vlastnictví či
ochranou památek.

Připomínka vzata na vědomí.
Cílem návrhu ÚP je podle § 18 odst. 3 stavebního
zákona je koordinace veřejných i soukromých záměrů změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující
rozvoj území a konkretizace ochrany veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

118 – Vyhodnocení společného jednání o návrhu územního plánu Čelákovic z 12/2015

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

205

Milan Tichý,
Rybářská 154, 250 88 Čelákovice

206

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE

ze dne 29. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05764/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V návrhu nového ÚP doporučuji doplnit cyklostezky Čelákovice – Mochov, Čelákovice – městská část Císařská Kuchyně a Čelákovice – Přerov nad Labem.
Intenzita automobilové dopravy se stále zvyšuje a počet chodců a cyklistů také. V r.
2015 jsme zaznamenali na komunikaci Mochov Čelákovice 2 smrtelné případy. Výstavba cyklostezek je podporovaná a proto by mělo být cílem zajistit oddělení automobilové a cyklistické dopravy.

Připomínka neakceptována.
Realizaci cyklostezek návrh ÚP nikaj neomezuje
a kromě cyklostezek, které jsou návrhem ÚP
v rámci koncepce dopravy vymezeny, viz výkres
B.2B „Výkres koncepce dopravy“, umožňuje jejich
umístění volně, ale realizaci cyklostezek však ÚP
nezajistí.

Radana Toušová,
U Nové Hospody 1779,
289 22 Lysá nad Labem

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05542/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM s nový ÚP na výstavbu (přestavbu) garážového vícepodlažního
domu, kde jsou nyní vystavěny řadové garáže. Vlastním ř.g. na st. p. č. 987/76
a pozemku 987/76 parc. č. st. 987/76 v k. ú. Čelákovice. Ulice J. Zeyera.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Josef Tykač,
Tolstého 19, 101 00 Praha 10

ze dne 3. 4. 2016;
zapsáno dne 5. 4. 2016
pod
čj. MUC/04387/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
K. ú. Čelákovice, lokalita 3 podle 3. změny ÚPnSÚ – Třebízského IV, parcely 3852,
3849, 3261-3, 3292-7, 3310-17, 3384-86 (podle pův. číslování).
Žádám o zahrnutí řešení celé této lokality podle 3. změny ÚPnSÚ do návrhu
nového ÚP. Zřejmě omylem byla vypuštěna. Její důležitost vyplývá z řešení nového
komunikačního obchvatu silnice II/245 a nutnosti úpravy dopravní obslužnosti obytných lokalit mezi ul. Mochovskou a Rooseveltovou směrem na Přerov a Mochov.
Řešení zahrnuté v novém Návrhu ÚP je zcela dopravně kapacitně nedostatečné
a působí dojmem urbanistického provizoria.

Připomínka neakceptována.
Řešením návrhu ÚP byla zastavitelná plocha OM
– všeobecně obytné území vymezená změnou č. 3
ÚPnSÚ Čelákovice vypuštěna a spolu s ní i navrhovaná kapacitní tranzitní komunikace, které tuto
plochu dopravně obsluhovala, spojující ulice Mochovská a Rooseveltova. Tyto zastavitelné plochy
návrh ÚP nepřevzal a nahradil je plochou smíšenou nezastavěného území (NZO-stav). Tím se řešení návrhu ÚP vrátilo do stavu po změně č. 1
ÚPnSÚ Čelákovice.
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Ing. Aneta Urbášková,
Bořivojova 2432/3, 130 00 Praha 3

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05627/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM se změnou ÚP města Čelákovic ohledně navrhovaného bodu demolice stávajícího komplexu SOUKROMÝCH garáží, na k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže parcelní číslo: 987/28, jejíž jsem majitelem.
Pro zpřesnění uvádím, že se garáž nachází mezi ulicemi J. Zeyera – Dr. Čihákové –
Spojovací.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

209

Otilie Vaňková,
ze dne 28. 4. 2016;
Rumunská 1449/9, 250 88 Čelákovice zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05607/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
K návrhu územního plánu podávám následující připomínky:
S návrhem ÚP jsme se seznámili včas v průběhu jeho zveřejnění, nicméně až z tištěného sdělení na vratech garáže dne 25. 4. 2016 jsme si dali do souvislosti některé

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
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skutečnosti v dokumentaci k návrhu ÚP, které je třeba připomínkovat:
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B.1 Výkres základního
členění území. Dle legendy je v něm ohraničení zastavěných ploch značeno světle
modrou barvou. Toto ohraničení není vyznačeno u žádných řadových garáží na
území města Čelákovic, tedy ani v předmětné lokalitě. Na výkrese je několik jiných
ploch, jejichž ohraničení je takto vyznačeno.
– Výkres: ÚP Čelákovic – návrh pro společné jednání B2.A Výkres urbanistické
koncepce. Dle legendy jsou symbolem DP-G na světlemodrém či šedém podtisku
vyznačeny garáže. Obecně se má jednat o plochy dopravní infrastruktury. Garáže
v předmětné lokalitě jsou na výkresu vyznačeny shodně s legendou DP-G. V legendě je dále použit symbol PD jako parkovací dům, který však v předmětné lokalitě na výkresu vyznačen není. Z výkresu tedy nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo jednat o přestavbu na vícepodlažní parkovací objekt.
Urbanistická koncepce – vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně:
– V části c) III – Sídliště V Rybníčkách na straně 6 je uvedena věta: „Nedostatek
parkovacích ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících garážových domů
na vícepodlažní parkovací objekty“.
§ Návrh ÚP tedy přímo nestanoví, resp. po gramatické stránce z něho není patrné,
že budou garáže skutečně přestavěny. Pouze se taková možnost do budoucna
s nějakou mírou pravděpodobnosti připouští. Výraz „pravděpodobně“ používám
zcela záměrně, neboť u zmíněných vícepodlažních objektů není ani specifikován
počet pater.
§ Rovněž není z návrhu ÚP zřejmé, jaká oblast s nedostatkem parkovacích míst se
má konkrétně na mysli, tzn., zda je to předmětná lokalita anebo širší, v návrhu
ÚP blíže nespecifikované okolí předmětné lokality (např. sídliště Rumunská).
§ Přestavba v gramatickém pojetí znamená, že zůstane původní podstatná část
stavby a tato se modernizuje. Avšak na výkresech nevyznačený vícepodlažní
parkovací objekt bude nepochybně vyžadovat odpovídající větší hloubku základů, což fakticky znamená zbourání původních garáží, nikoliv jejich přestavbu a
výstavbu nejméně jednoho vícepodlažního parkovacího objektu. Mezi deklarovaným a zamýšleným způsobem stavby je tedy evidentní rozpor.
§ Hlubší základy vyžadované pro vícepodlažní objekt by nepochybně zasahovaly
do spodních vod, od nichž je ostatně odvozen název předmětné lokality. Znamenalo by to komplikace při stavbě anebo v krajním případě dokonce nemožnost
takový vícepodlažní objekt vystavět.
§ Vícepodlažní parkovací objekt se tu jeví jako pojem vágní. Parkovací objekt
v žádném případě nenahradí garáž, neboť se fakticky nejedná o garáže v jednotlivých podlažích. Užitná hodnota parkovacích stání je z více hledisek výrazně
nižší oproti garážím.
Návrh pro společné jednání C: Textová část odůvodnění.
– V kapitole 6.1.6 na straně 39 se uvádí: „Do ploch a objektů klidové dopravy se řadí

Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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parkovací a odstavné plochy na terénu, řadové garáže nebo parkovací domy, popř.
kapacitní parkovací možnosti v objektech nákupních center.“. Jedná se čistě o obecnou formulaci, na níž navazuje výčet oblastí, kde by k tomu mohlo dojít. Předmětná lokalita však mezi nimi není. Z toho usuzuji, že by neměla být stavebně dotčena.
– V části e) je na stranách 74 a 80 uvedeno poměrně komplikované stavební či stavebně meliorační řešení, jak se vypořádat se spodními vodami v terénní prohlubni
po historickém toku Čelákovického potoka. K tomu podotýkám, že jsem se již setkala se záplavami, kdy se hladina Čelákovického potoka dostala do stávajících garáží. Rovněž majitelům nově postavených RD v předmětné lokalitě nebylo povoleno domy podsklepit. Zatrubnění Čelákovického potoka je řešením jen částečným.
Musím konstatovat, že město Čelákovice se řadu let ÚP nezabývalo. Umožnilo
výstavbu bytových domů a rodinných domů v místech poblíž supermarketu Penny
a čerpací stanice Benzina, kde mohly stát i vícepodlažní parkovací domy bez toho,
aby byly ohroženy spodními vodami. Vůbec nebylo vzato v úvahu, že počet automobilů a tím i požadavků na jejich garážování či parkování bude narůstat. Nemohu souhlasit s tím, že pozdě přijaté řešení by mělo být na úkor současných majitelů garáží,
kteří si je svépomocí sami vystavěli.
Navrhuji nalézt jinou lokalitu vhodnou pro výstavbu vícepodlažního parkovacího
domu. Vhodná a důvodu malé vzdálenosti se jeví volné prostranství mezi kruhovými
garážemi a nákladovou vrátnicí bývalého podniku TOS.
Podotýkám, že faktické zbourání a výstavba vícepodlažních parkovacích domů by
kromě vysokých investičních nákladů a fakticky nižší užitné hodnoty garážových
stání byla spojena s velmi výraznými nepřiměřenými zásahy do vlastnických práv
majitelů řadových garáží v předmětné lokalitě.

210

Jan Václavík,
Na Stráni 1625, 250 88 Čelákovice

ze dne 20. 4. 2016;
zapsáno dne 20. 4. 2016
pod
čj. MUC/05151/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
k. ú.: Čelákovice 619159, p. č. st. 1427/78, výměra 17 m2, LV: 2894
NESOUHLASÍM s bouráním našich garáží jak je uvedeno v novém návrhu ÚP
Čelákovic, garáž včetně pozemku je v mém osobním vlastnictví, za něž platím řádně
každý rok daně.
Navíc jsem musel odpracovat 250 brigádních hodin v akci Z a dalších 200 hodin při
samotné stavbě garáže přikládám návrh kudy by mohla plánovaná silnice vést, aniž
by se garáže musely bourat.
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Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).
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Olga Vicherová,
V Prokopě 1565, 250 88 Čelákovice

ze dne 21. 4. 2016;
zapsáno dne 22. 4. 2016
pod
čj. MUC/05291/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
k. ú.: Čelákovice 619159, p. č. st. 1435/64
NESOUHLASÍM s bouráním garáže na mém pozemku a s výstavbou nové komunikace V Prokopě.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).
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Milan Vild,
Na Stráni 1658, 250 88 Čelákovice

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 29. 4. 2016
pod
čj. MUC/05682/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
k. ú.: Čelákovice 619159, p. č. st. 1427/49, lokalita V Prokopě jako „ASA3“ – likvidace staveb. Nabídka nové garáže na území „Z2“.
Souhlasím pouze v případě, že nová garáž bude mít rozlohu alespoň 19 m2 jako
stávající garáž, která má ještě navíc montážní jámu. V roce 2013 jsem provedl částečnou rekonstrukci garáže.

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).
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Jitka Vildová,
Rumunská 1460, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05484/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM se změnou ÚP města Čelákovic ohledně navrhovaného bodu demolice stávajícího komplexu SOUKROMÝCH garáží, na k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže parcelní číslo: 987/14, jejíž jsem majitelem.
Pro zpřesnění uvádím, že se garáž nachází mezi ulicemi J. Zeyera – Dr. Čihákové –
Spojovací.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Michal Vondráček,
Družstevní 1053, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05502/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Garáž na pozemku 994/75, k. ú. Čelákovice
NESOUHLASÍM s přestavbou garáží V Rybníčkách na garážový vícepodlažní
dům.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Zdeněk Vondráček,
Na Stráni 1659, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05501/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Garáž na pozemku 987, k. ú. Čelákovice
NESOUHLASÍM s přestavbou garáží V Rybníčkách na garážový vícepodlažní
dům.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).
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Marie Vondráčková,
J. Zeyera 1475, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 27. 4. 2016 Garáž V Rybníčkách, soukromý majetek.
pod
NESOUHLASÍM s prodejem.
čj. MUC/05499/2016

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

217

Jiří Vorlíček,
V Prokopě 1543, 250 88 Čelákovice,
+ 25 fyzických osob (připojeno k připomínce na samostatných přílohách)

ze dne 18. 4. 2016;
zapsáno dne 20. 4. 2016
pod
čj. MUC/05160/2016

Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plocha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Nesouhlasíme s asanací 30ti řadových garáží ul. Stankovského (v sídlišti V Prokopě), plocha přestavby P18 pro novou komunikaci. Jedná se o k. ú. Čelákovice.
Čísla pozemků:
1427/44 – 1427/63
1427/77 – 1427/78
1435/53 – 1435/62
1435/104 – 1435/112
přikládám:
samostatná příloha připomínky k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání od
vlastníků garáží.
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poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).

218

Kateřina Zahrádková,
U Větrolamu 753/36,
184 00 Praha 8

ze dne 28. 4. 2016;
zapsáno dne 28. 4. 2016
pod
čj. MUC/05578/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
k. ú. Čelákovice, p. č. st. 987/70 garáže lokalita V Rybníčkách
Nesouhlasím s návrhem ÚP pro lokalitu V Rybníčkách Čelákovice na výstavbu
garážového domu.
V případě zrušení cca 200 soukromých garáží, které okamžitě zaplní ulice v okolí, se
nic nevyřeší.
Vybudováním domu se získá jen o něco více stání.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

219

Tomáš Ziemba,
Žižkova 1617, 250 88 Čelákovice

ze dne 27. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05508/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
NESOUHLASÍM s navrhovanou změnou ÚP města Čelákovic, ohledně uvažované
demolice stávajícího komplexu SOUKROMÝCH garáží a následné výstavby vícepatrových garáží na k. ú. Čelákovice, v lokalitě V Rybníčkách, konkrétně garáže
bez čp., parcelní číslo: 994/74, jejíž jsem majitelem. Pro zpřesnění uvádím, že se
garáž nachází mezi ulicemi J. Zeyera – Dr. Čihákové – Spojovací.

Připomínka akceptována.
V kapitole 3 „Urbanistická koncepce, vymezení
zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému
sídelní zeleně“ bude z článku 12 písm. c) III –
Sídliště, V Rybníčkách textové části návrhu ÚP
vypuštěna poslední věta „Nedostatek parkovacích
ploch lze v budoucnu řešit přestavbou stávajících
garážových domů na vícepodlažní parkovací objekty.“ – viz Pokyny (bod SJ-VI*3).

220

MUDr. Marie Žaloudíková,
Čelákovská 15, 250 88 Čelákovice

ze dne 26. 4. 2016;
zapsáno dne 27. 4. 2016
pod
čj. MUC/05473/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
Kategorie: Připomínka k obsahu návrhu ÚP
Sekce: Koncepce vodního hospodářství
Parcela: 1924, k. ú. Čelákovice
Lokalita: Čelákovice – Jiřina
Reference: plocha Z7A
Jelikož se ve zmíněném návrhu ÚP, resp. jeho části týkající se koncepce vodního
hospodářství a jeho výkresu B.2C objevila zakreslena navrhovaná dešťová kanalizace zasahující pozemek p. č. 1924, chtěla bych v této souvislosti poukázat na nevyřešenou otázku jejího umístění a technického provedení, zejména pak fakt, že dosud nebyl projednám již podaný nesouhlas vlastníka pro účely územního rozhodnutí
v dané podobě, přijatý na podatelně MěÚ Čelákovice dne 26. 6. 2015.

Připomínka akceptována.
Z pozemku parc. č. 1924, k. ú. Čelákovice, v lokalitě VII – Jiřina, bude vypuštěna jakákoliv kanalizace, včetně průlehu pro retenci přívalových srážek, jak je vymezeno ve výkresu B.2C „Výkres
koncepce vodního hospodářství“ grafické části
návrhu ÚP. Tyto záležitosti budou řešeny v následné podrobnější dokumentaci při realizaci výstavby v zastavitelné ploše Z7a – viz Pokyny (bod
SJ-VI*25).

221

Josef Železný,
V Prokopě 1545, 250 88 Čelákovice

ze dne 21. 4. 2016;
Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
zapsáno dne 22. 4. 2016 NESOUHLASÍM s ÚP a odstranění řadových garáží V Prokopě.
pod
čj. MUC/05248/2016
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Připomínka akceptována.
Plocha přestavby P18 s využitím plochy dopravní
infrastruktury – nadřazené místní komunikace
(návrh) pro prodloužení pozemní komunikace,
ulice Stankovského v lokalitě II – TOS, V Prokopě,
bude změněna na územní rezervu této plochy podle
§ 43 odst. 1 stavebního zákona, protože je nutno
prověřit její potřebu a plošné nároky. V souvislosti
s tím bude z návrhu ÚP Čelákovic vypuštěna plo-

poř.
číslo

údaje o podateli stanoviska
(připomínky)

čj. ze dne,
vyřizuje

úplné znění nebo významná část stanoviska (připomínky)

ZÁVĚR A ODŮVODNĚNÍ POŘIZOVATELE
cha asanace ASA3 – asanace 30ti stávajících řadových garáží, a zastavitelná plocha Z2 s využitím
plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavenost (DP-návrh) a veřejně prospěšná stavba WD16
garážového dvora – kompenzace za asanaci garáží
v ul. Stankovského – viz Pokyny (body SJ-III*18).

222

Alena Bašusová,
Ruská če. 101, 250 88 Čelákovice

ze dne 22. 3. 2015;
zapsáno dne 13. 7. 2016
pod
čj. MUC/09120/2016

Připomínka k návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání
V prostoru u Lávky počítat s vybudováním cyklokempu. Využít inženýrských sítí
k plánovanému přístavišti.
Doporučuji pořídit dva nebo tři MOBILHEIMY EU – viz internet
www.mobilheimy.eu. Jsou cenově výhodné, kompletně zařízené, včetně WC a sprchového koutu a vybavené kuchyňské linky, připravené k okamžitému používání po
připojení vody, kanalizace a elektrické sítě.
Vycházím z toho, že Čelákovická Lávka je výhodně položená na Labské cyklotrase
s možností propojení na Jizerskou cyklotrasu. Pro dálkové cykloturisty (setkala jsem
se dvěma 70ti letými německými manžely, kteří jeli z Vrchlabí přes Čelákovice až do
Německa a hledali místo k přenocování) je zde možnost relaxace v sauně, v bazénu,
také se občerstvit v našich restauracích, event. návštěva muzea. To vše znamená
podpora turistického ruchu u nás.

Připomínka odložena.
Pro uplatnění připomínky k návrhu ÚP z 12/2015
vystavenému od 16. 3. 2016 do 29. 4. 2016 byla
pořizovatelem stanovena lhůta do 29. 4. 2016.
Připomínka byla podatelem uplatněna dle 13. 7.
2016 podle podacího razítka podatelny Městského
úřadu Čelákovice. Podle § 50 odst. 3 stavebního
zákona se k později uplatněným připomínkám nepřihlíží.

Vypracoval: Ing. Ladislav Vich, výkonný pořizovatel, PRISVICH, s.r.o.
Spolupráce: Ing. Petr Studnička, PhD., určený zastupitel, místostarosta města
V Čelákovicích dne 17. července 2017

Ing. Josef Pátek
starosta města

Za správnost:
Ing. Ladislav Vich
výkonný pořizovatel
ÚP Čelákovic
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