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ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ KOMISE „PRO ROZVOJ MĚSTA A ZAVEDENÍ MA21“

5. 4. 2011

Přítomni: Ing.arch.Fialová Renata, Iglo Miroslav, Ing.Knapová Liběna, Mgr.Procházka Jakub
Sedmihradská Lucie, Ing.Sekyra Miloš, Ing.   Teichmanová Dana,   Ing.arch.Vojtěchovský 
Michael, 

Hosté:         Ing.Luštincová Ilona, , Tichý Milan,

Omluveni: Ing.Kořínek Jiří, Ing.arch.Jiří Danda
Neomluven : Bc.Kautský Martin 

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Agenda 4.1  Bytový soubor Čelákovice – změna stavby před dokončením ( navýšení 

sekce D-proluka náměstí, 4.2. Záměr výstavby prodejního  areálu „KIK“ v ul.Průmyslová-
předběžná informace, 4.3.Přístavba RD – rozšíření řadovky v ul.Jaselská v lokalitě PPCII, 
4.4.Návrh koncepce osvětlení města, 4.5. Budoucí cyklostezka ( chodník ) spojující 
ul.Rooseveltovu s Císařskou Kuchyní 4.6. Návrh harmonogramu zavádění Místní agendy 
21 , 4.7. Profil města Čelákovice 4.8. Různé 

5) 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 4.9 Návrh zásad územního rozvoje Středočeského 

kraje, 4.10. EIA optimalizace železniční trati Praha Vysočany-Lysá nad Labem 
4.11. Autobusová zastávka Jiřinská

Návrh usnesení: Komise schvaluje doplněný program jednání na den 5.4.2011
Hlasování: pro všichni 

3) Určení zapisovatele zápisu
 předseda navrhl , že zajistí zapsání  

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání Miroslava Iglo
Hlasování: pro všichni 

4) Agenda
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4.1  Bytový soubor Čelákovice – změna stavby před dokončením (navýšení sekce D-
proluka náměstí). Přítomní projektanti investora představili změny stavby před 
dokončením znamenající především navýšení sekce D a zvýšení počtu bytů. Při jednání 
bylo zjištěno, že projekt nerespektuje vlastnická práva a navržené oplocení je umístěno 
mimo pozemek investora.
Návrh usnesení: Komise projekt odkládá a pro další posouzení požaduje předložení 
PD se zákresem navrhovaných změn před dokončením stavby. Navrhované změny 
musí respektovat vlastnické vztahy (požadujeme ve výkresech jasně vyznačit 
vlastnické hranice). Dále do PD požadujeme doplnit pohled zobrazující plánovanou 
zástavbu proluky včetně prodejny Albert a také vyřešení kolizních bodů z hlediska 
stavby a užívání stavby a veřejných prostor. 

Hlasování : pro všichni                                                                                             

4.2. Záměr výstavby prodejního  areálu „KIK“ v ul.Průmyslová - předběžná informace. 
Záměr splňuje požadavky kladené územním plánem.
Návrh usnesení: Komise nemá námitek 
Hlasování : pro všichni                                                                                             

4.3.Přístavba RD – rozšíření řadovky v ul.Jaselská v lokalitě PPCII. Rozšíření řadového 
domu splňuje zastavěnost pozemku předepsanou v územním plánu.
Návrh usnesení: Komise nemá námitek 
Hlasování : pro 7, zdržela se: Teichmanová
                                                                                            
4.4.Návrh koncepce osvětlení města. Technické služby poukazují na značný počet 
svítidel, která bude nutné s ohledem na jejich stav vyměnit. Při jednání bylo zjištěno, že 
typ svítidel určených pro náměstí je již stanovený v projektu a není přesně známé, ve 
které části města bude nutná výměna veřejného osvětlení. 
Návrh usnesení: Komise požaduje předložit od Technických služeb plánovaná 
místa výměny veřejného osvětlení 
Hlasování : pro všichni 

4.5. Budoucí cyklostezka (chodník) spojující ul.Rooseveltovu s Císařskou Kuchyní 
Vytvořením lokality Sedlčánky-Jih vzniká potřeba oddělení chodců a cyklistů od 
automobilového provozu na silnici III.třídy směr Císařská Kuchyně. Budoucí propojení 
cyklostezkou umožní napojit cyklostezky Polabí na systém cyklostezek regionu 
Pošembeří ( Mochov, Český Brod ).
Návrh usnesení: Komise navrhuje zadat projekt cyklostezky spojující 
ul.Roseveltovu s Císařskou Kuchyní   
Hlasování : pro 7, zdržel se ing.arch.Vojtěchovský                                                                                            

4.6. Návrh harmonogramu zavádění Místní agendy 21 ,
Návrh usnesení: Komise navrhuje přeložit projednání harmonogramu zavádění 
Místní agendy 21 na program příští schůze komise
Hlasování : pro všichni 

4.7. Profil města Čelákovice 
Předseda komise seznámil přítomné se stavem přípravy Profilu města Čelákovice, který 
bude předložen na květnové schůzi komise. Chybí dopracovat část věnovanou 
Hospodářství. 

4.8. Různé.  Členové komise diskutovali o potřebě řešit cyklo generel a opatření pro 
zvýšení bezpečnosti chodců (chodník ze Záluží). Předseda komise přislíbil kontaktovat 
nadaci PARTNERSTVÍ, která se zabývá projekty cyklostezek a prvky bezpečnosti chodců.  

4.9. Návrh zásad územního rozvoje Středočeského kraje,
Dne 1.dubna 2011  byl zveřejněn návrh zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Návrh usnesení: Vzhledem k tomu, že plochy vhodné pro bydlení jsou v oblasti 
OB1 - ROZVOJOVÁ OBLAST PRAHA definované v Politice územního rozvoje České 
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republiky z roku 2008 omezené a pro budoucí rozvoj této oblasti s celorepublikovou 
prioritou je nevyhnutelné restrikovat nepříznivé vlivy na tyto oblasti, komise 
navrhuje požadovat doplnění ZÚR Středočeského kraje, části 2.1. - ROZVOJOVÁ 
OBLAST REPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU, článku (12) - ZÚR stanovují tyto úkoly pro 
územní plánování, odstavce d) o text: „Plochy určené pro bydlení pak prioritně 
chránit před zhoršením jakýchkoliv parametrů z hlediska životního prostředí, 
zvláště před nevhodným umístěním staveb ekologicky zatěžujících okolí v jejich 
blízkosti.“

Hlasování : pro všichni 

4.10. EIA optimalizace železniční trati Praha Vysočany-Lysá nad Labem. U mostu 
s označením SO 02-20-05  km 7,415 chybí řešení chodníku pro chodce. Termín 
předložení připomínek do 20.4.2011.
Návrh usnesení: Komise doporučuje vedení města požadovat v projektu 
optimalizace železničí trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany protlak pod tělesem 
železniční trati ( severně od stávajícího mostu SO 02-20-05 ) umožňující podchod 
pro chodce 
Hlasování : pro všichni 

4.11. Autobusová zastávka Jiřinská. Navržené umístění nové zastávky autobusů je 
zdůvodněno zvýšeným počtem žáků ZŠ Kamenka dojíždějícím autobusovými spoji z nové 
zástavby na východní straně města. 
Návrh usnesení: Komise nemá námitek 
Hlasování : pro všichni                                                                                             

6. Určení termínu dalšího jednání komise
 termín příštího jednání dne 3.5.2011 od 18 hod

Jednání Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21 “ bylo ukončeno ve 21,10 hodin.




