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ZÁPIS Č.3 Z JEDNÁNÍ KOMISE „STAVEBNÍ“ 

28.3.2011 

 
 
Přítomni:  Bouška Ondřej, Burda Lukáš, Homola Petr, Moravec Milan, Polnický Petr, Procházka 

Jakub, Přibáň Václav, Špringr Miloš, Tichý Milan 

Hosté: Špaček Jaroslav 

Omluveni: Tichý Marek 

Nepřítomni:  Ing. Adámek Ludvík 
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Schválení programu 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Bytový soubor Čelákovice náměstí – změna stavby před dokončením 
5) Úprava RD č.p. 777 v ulici Rooseveltova – přestavba podkroví, střecha 
6) Přístavba zimní zahrady u řadového domu č.p. 1317 V Prokopě 
7) Nový areál státního výzkumného ústavu materiálů, a.s. – u bývalé vrátnice TOSu,  

stavební povolení 
8) Různé 
9) Určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18.00 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice 
 

 
 

1)Přivítání účastníků 

 předseda komise přivítal účastníky  
 

2) Schválení programu 

 předseda vybídl členy k doplnění programu 

 přidáno:  dělení pozemku v chatové oblast "Sedlčánky" 
          řadový rodinný dům v ulici Jaselská – rozšíření o 1 byt 

 
usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 28.3.2011 
 
Hlasování: všichni přítomní pro 
 
 

 
3) Určení zapisovatele zápisu 

 předseda navrhl Ing. Luštincovou 
  
 usnesení: Komise schvaluje zapisovatelku jednání Ing. Luštincovou 
  
Hlasování: všichni přítomní pro 
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4)  Bytový soubor Čelákovice náměstí – změna stavby před dokončením 

Jedná se především o navýšení objektu D o jedno nadzemní podlaží, které bude 
ustupující. Toto navýšení umožňuje územní plán města Čelákovice i dodatek dohody 
investora s městem. V nástavbě budou 2 byty.  
 
Usnesení:  Trváme na původním projektu. 
 
hlasování:   pro:  Polnický, Procházka, Tichý, Moravec 
                   proti:   0 

                                        zdrželi se hlasování: Bouška, Burda, Homola, Přibáň, Špringr  
 
usnesení neschváleno 
 
Usnesení:   Komise projekt odkládá, neboť z předložené dokumentace není jasně zřejmý 
rozsah změn. 
 

                    hlasování: pro:  Bouška, Burda, Homola, Moravec, Procházka, Přibáň, Špringr, Tichý  
                 proti:  0 
                 zdržel se hlasování:  Polnický 
 

5) Úprava RD č.p. 777 v ulici Rooseveltova – přestavba podkroví, střecha 
Komise se seznámila s projektem. 
 
Usnesení:  Komise nemá námitek k projektu a doporučuje jej ke schválení. 
hlasování:   pro:  všichni přítomní 

 
6) Přístavba zimní zahrady u řadového domu č.p. 1317 V Prokopě 

Komise se seznámila s projektem. 
 

Usnesení:  Komise nemá námitek k projektu a doporučuje jej ke schválení. 
hlasování:   pro:  všichni přítomní 

 
 

7) Nový areál státního výzkumného ústavu materiálů, a.s. – u bývalé vrátnice TOSu,  
stavební povolení 
Komise bere na vědomí záměr SVÚMu, a.s. 
 

8) Dělení pozemku v chatové oblast "Sedlčánky" 
Jedná se o oddělení části pozemku u stávající chaty. 
 
Usnesení:  Komise nemá námitek k dělení pozemku. 
hlasování:   pro:  všichni přítomní 
 

9)  Řadový rodinný dům v ulici Jaselská – rozšíření o 1 byt 
Jedná se o přístavění jedné sekce ke stávajícímu řadovému domu. Na jednom pozemku 
bude dům se dvěma byty a vchody. 
 
Usnesení:  Komise souhlasí s návrhem s podmínkou vyřešení parkovacího místa k nové 
bytové jednotce. 
hlasování:   proti:  Špringr 
                    pro:   ostatní  přítomní 
 

10) Určení termínu dalšího jednání komise 

 předseda navrhuje termín 26.4.2011  od 18.00 
 
 

Jednání Komise stavební bylo ukončeno ve  20.25 hodin. 
 
Zapsala: Luštincová                                                                   Předseda komise: M. Tichý 


