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ZÁPIS Č. 9 Z JEDNÁNÍ KOMISE „PRO ROZVOJ MĚSTA A ZAVEDENÍ MA21“

4.10. 2011

Přítomni: Ing.arch.Fialová Renata, Iglo Miroslav, Ing.Knapová Liběna, Ing.Kořínek Jiří , 
Mgr.Procházka Jakub, Ing.Sekyra Miloš, Ing.   Teichmanová Dana,    

Hosté:         Ing.Luštincová Ilona, Ing. Jiří Volf , Tichý Milan,
Omluveni :  Ing.arch.Jiří Danda, Ing.arch.Michael Vojtěchovský, Sedmihradská Lucie

Neomluven : Bc.Kautský Martin 

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

          4)  Agenda 4.1  Projednání záměru výstavby čerpací stanice PHM
                4.2 Projednání záměru Modřany Power
                4.3 Projednání záměru dostavby tiskárny Durabo
                4.4 Informace z účasti na semináři nadace Heinricha Bölla „Zapojování veřejnosti do 
udržitelné energetiky v obcích“
                4.5 Informace o kampani „Město stromů“
                4.6 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

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 4.10.2011
Hlasování: pro všichni 

3) Určení zapisovatele zápisu
 předseda navrhl Ing.Danu Teichmanovou s ohledem na termín zasedání RM  

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

4) Agenda    

4.1  Projednání záměru výstavby čerpací stanice PHM

V 18,30 se dostavil zplnomocněný zástupce investora ing. Jiří Volf. Ing. Volf zodpověděl 
otázky členů komise, které se týkaly zejména dopravní obslužnosti ČS, předpokládaného 
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počtu obsluhovaných vozidel a frekvence zásobování atd. Dle jeho informací není možné 
frekvenci vozidel odhadnout, ale CŠ bude veřejně přístupná. Ve výkresech je umístěna 
také ČS LPG – od tohoto záměru investor ustoupil. 

Návrh usnesení: Komise se záměrem na výstavbu čerpací stanice pohonných hmot 
na pozemcích p.p.č. 1754/1 a p.p.č. 1754/2 v k.ú. Čelákovice nesouhlasí zejména 
z důvodu navýšení dopravní zátěže na dnes již nevyhovujících komunikacích. 
Z hlediska polohy ve městě je umístění ČS PHM v navrhovaném prostoru nevhodné 
– jediný přístup je přes obytnou zástavbu v centru města

Hlasování : pro všichni                                                                                           

          4.2. Projednání záměru Modřany Power

Komisi byla předložena k posouzení upravená dokumenace výstavby nové haly, kde je již
řešeno oddělení dešťových a splaškových vod. Pro odvedení dešťových vod z areálu jsou 
navrženy dvě dešťové stoky, které jsou následně samostatně připojeny na stoku jednotné 
kanalizace. Dále byl předložen dopis, který reaguje na jednotlivé body vyjádření města č. 
11/2011 ze dne 9. 8. 2011. Komise se s obsahem komentáře seznámila a zaujala 
následující stanovisko.

Návrh usnesení: Komise doporučuje Radě města zadat zpracování oponentního 
posudku posouzení vlivu na životní prostředí a dopravu na stavbu „Výrobní a 
skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“. Dále komise 
požaduje prohlídku stávajících prostor investora za provozu, kde jsou umístěny 
takové technologie, které má obsahovat připravovaný záměr, Komise dále požaduje 
předložení  veškerých podkladů a kompletní dokumentace, které byly předány na 
Krajský úřad Středočeského kraje k posouzení záměru ve zjišťovacím řízení včetně 
bilancí. Navrhované řešení odvodu dešťových vod z areálu i vzhledem k možnosti 
využití kanalizace pro komplexní řešení odvodnění celého průmyslového areálu 
požadujeme posoudit odborníkem v oboru vodohospodářských staveb.   Pro 
definitivní vyjádření města k územnímu řízení na uvedenou stavbu požadujeme 
předložení všech podkladů dle bodu 1) a 7) vyjádření č. 11/2011 ze dne 9.8. 2011.

Hlasování : pro všichni                                                                                             

          4.3. Projednání záměru dostavby tiskárny Durabo

Komise se seznámila s doplněnou dokumentací stavby a také s vyjádřením odborů MěÚ 
Čelákovice k tomuto doplnění.

Návrh usnesení: Komise se záměrem zástavby dvora tiskárny DURABO 
v Čelákovicích na p.p.č. 1473 v k.ú. Čelákovice  souhlasí.

Hlasování : pro všichni                                                                                             
                                                                                            

4.4. Informace z účasti na semináři nadace Heinricha Bölla „Zapojování veřejnosti do 
udržitelné energetiky v obcích“. Člen komise Martin Kautský se zúčastnil výše uvedeného 
semináře a jelikož se na jednání komise nedostavil podá informaci při příštím jednání komise.

4.5. Informace o kampani „Město stromů“. Dne 20. října začíná kampaň „Město stromů“ do 
které se v rámci Čelákovic zapojily školy, výtvarná dílna Labyrint, skauti, občanské sdružení 
NAŠE Čelákovice, spolek rybářů. Kampaň, která má za cíl především podporu kvalitního 
životního prostředí bude mimo výsadby stromů zahrnovat přednášky, foto soutěže aj. Na den 
28.října je nadací PARTNERSTVÍ vyhlášen pokus o český rekord v sázení stromů a do této 
akce je možné zapojit i občany města ( viz. příloha ). 
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Návrh usnesení: bez usnesení

           4.6 Různé : 

Předseda komise informoval o možnosti zažádat o přidělení kategorie D kvality veřejné 
správy.  Termín pro předložení požadavku je 30. 11. 2011. Město Čelákovice zavedením 
strategického plánu, veřejných setkání a dotazníkového šetření již splnilo většinu 
požadovaných kritérií kategorie D v databázi MA21 a chybí pouze jmenování odpovědného 
politika a koordinátora MA21 zastupitelstvem města.   

Návrh usnesení: Komise navrhuje předložit na program příštího jednání ZM zvolení 
odpovědného politika a koordinátora MA21 a požádat v termínu do 30.11.2011 o udělení 
kategorie D kvality veřejné správy

5) Určení termínu dalšího jednání komise
 termín příštího jednání dne 1. 11. 2011 od 18 hod

Jednání Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21 “ bylo ukončeno ve 20,30 hodin.




