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ZÁPIS Č.8 Z JEDNÁNÍ KOMISE „PRO ROZVOJ MĚSTA A ZAVEDENÍ MA21“

6. 9. 2011

Přítomni: Iglo Miroslav, Ing. Procházka Jakub, Ing. Teichmanová Dana, Bc. Kautský Martin, Ing.
arch. Fialová Renata, Ing. arch. Vojtěchovský Michael

Hosté:         -
Omluveni:   Lucie Flosová – Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna
Nepřítomni: Ing. Kořínek Jiří, Ing. Sekyra Miloš, Ing. Arch. Jiří Danda,

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Agenda

4.1.  Žádost p. Bočka o odprodej části pozemku p.č. 1427/75 – V Prokopě
4.2. Čerpací stanice PHM v areálu Kovohutí na pozemcích p.č. 1754/1, 1754/2
4.3.  Novostavba RD na p.č. 4246 v Ve Skále, k.ú. Čelákovice

5)       Různé
6)       Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18 hod v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích

1) Přivítání účastníků
             předseda komise přivítal hosty a členy komise   

2) Schválení programu
 předseda vybídl členy k doplnění programu
 bylo navrženo doplnění bodů: 

4.4.  Návrh na pojmenování ulice v lokalitě V Nedaninách
4.5.  Rekonstrukce obvodového pláště, č.p. 1462-1464 v ul. Rumunská –
barevné řešení fasády – tento bod byl doplněn po doručení žádosti dne 9.9. 2011 

Návrh usnesení: Komise schvaluje doplněný program jednání na den 6.9.2011
Hlasování: pro všichni 

3) Určení zapisovatele zápisu
 Po dohodě členů komise zápis zajistí ing. Dana Teichmanová  

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání Ing. Danu Teichmanovou
Hlasování: pro všichni 

4) Agenda    

4.1  Žádost p. B. o odprodej části pozemku p.č. 1427/75 – V Prokopě

Komise doporučuje řešit odprodejem ucelené části pozemku společenství vlastníků nikoli 
jednotlivci. Pokud by nedošlo k dohodě, doporučujeme problém, který byl důvodem pro podání 
žádosti, řešit úpravou stávající zeleně. 
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Návrh usnesení: Komise nedoporučuje odprodej části pozemku p.č. 1427/75 žadateli 
p. M. B. Komise doporučuje řešit žádost odprodejem ucelené části pozemku 
společenství vlastníků nikoli jednotlivci. Pokud by nedošlo k dohodě, doporučujeme 
problém (odpad, pokusy o vloupání apod.), který byl důvodem pro podání žádosti, řešit 
úpravou stávající zeleně.

Hlasování : pro všichni                                                                                             

4.2. Čerpací stanice PHM v areálu Kovohutí na pozemcích p.č. 1754/1, 1754/2

Komise záměr nepovažuje za vhodný vzhledem k blízkosti stávající obytné zástavby. Nyní je 
městem zpracováván strategický plán rozvoje města Čelákovice, připravujeme také zpracování 
nového ÚP, který by měl novu koncepci odrážet. Z tohoto důvodu komise doporučuje na příští 
jednání komise přizvat zástupce investora a po dohodě s ním zvolit vhodnější umístění. Dále 
požadujeme doplnění dokumentace o výkres umístění v KN a výkres (popis) řešení dopravy –
zásobování.

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s umístěním čerpací stanice pohonných hmot na 
pozemcích p.č. 1754/1  a 1754/2 zejména vzhledem k blízkosti stávající obytné zástavby. 
Komise doporučuje na příští jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA 21 přizvat 
zástupce investora a po dohodě s ním zvolit vhodnější umístění.

Hlasování : pro všichni                                                                                             

4.3. Novostavba RD na p.č. 4246 v Ve Skále, k.ú. Čelákovice
Navrhovaný RD je umístěn na p.č. 4246 v lokalitě „Ve Skále“ a je obklopen stávajícími 

zahradami. Objekt je navržen jako jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešení pultovou 
střechou. Navrhovaná zastavěnost pozemku je menší než 30%. Komise k záměru nemá 
námitek a konstatuje, že záměr je v souladu s ÚP. Pouze upozorňujeme na složitější majetkové 
vztahy v území. Doporučujeme k žádosti o příslušné správní rozhodnutí doložit vyjádření 
sousedů. 
Návrh usnesení: Komise nemá k záměru  výstavby novostavby RD na pozemku p.č. 4246 
v k.ú. Čelákovice námitek.  Vzhledem ke složitějším majetkoprávním vztahům v území 
doporučujeme k žádosti o příslušné správní rozhodnutí doložit vyjádření sousedů. 

Hlasování : pro všichni                                                                                             

4.4.  Návrh na pojmenování ulice v lokalitě V Nedaninách
Ing. Jakubem Procházkou byl vznesen požadavek na pojmenování ulice, která je umístěna  
mezi ulicemi Miroslava Zachara a ul. U Stabenovky.

Návrh na usnesení: Komise doporučuje pojmenovat ulici, která vznikla mezi ulicemi 
Miroslava Zachara a ul. U  Stabenovky a dále bude pokračovat nyní připravovaným 
příjezdem k vodáckému areálu. 

Hlasování : pro všichni      

4.5. Rekonstrukce obvodového pláště, č.p. 1462-1464 v ul. Rumunská – barevné řešení 
fasády 
Tento bod byl doplněn po doručení žádosti dne 9. 9. 2011 a řešen korespondenčně. Do doby 
přípravy podkladu pro jednání RM dne 12. 9. 2011 se souhlasně vyjádřilo 7 členů komise tedy 
nadpoloviční většina členů komise                                                                                     

Návrh na usnesení: Komise nemá námitek k návrhu barevného řešení fasády nově 
rekonstruovaného obvodového pláště domu č.p. 1462 – 1464 v u. Rumunská.  
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Hlasování : pro - Iglo Miroslav, Ing. Procházka Jakub, Ing. Teichmanová Dana, Ing. arch. Fialová 
Renata, Ing. arch. Vojtěchovský Michael, Ing. Kořínek Jiří, Ing. Arch. Jiří Danda,
Nevyjádřili se - Ing. Sekyra Miloš, Ing. Knapová Liběna, Sedmihradská Lucie,  Bc. 
Kautský Martin

5.   Různé - neprojednáváno
            

6. Určení termínu dalšího jednání komise – předběžně je navržen termín 4. 10. 2011, termín 
bude upřesněn dle potřeby vzhledem k množství doručených žádostí o vyjádření.  

Jednání Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21 “ bylo ukončeno v 19,15 hodin.




