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ZÁPIS Č. 5 Z JEDNÁNÍ KOMISE „STAVEBNÍ“

15. 6. 2011

Přítomni: Ing. Adámek Ludvík, Bouška Ondřej, Burda Lukáš, Přibáň Václav, Špringr Miloš, Tichý 
Milan, Tichý Marek

Hosté: Mgr. Ivo Hain, Ing. arch. Pavel Martínek

Omluveni: Homola Petr, Moravec Milan

Nepřítomni: Polnický Petr, Procházka Jakub

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Nový areál státního výzkumného ústavu materiálů, a.s. – u bývalé vrátnice TOSu, 

stavební povolení

Jednání se uskutečnilo od 7.30 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice

1)   Přivítání účastníků
předseda komise přivítal účastníky 

2)   Schválení programu
předseda vybídl členy k doplnění programu

usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 15.6.2011

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) Nový areál státního výzkumného ústavu materiálů, a.s. – u bývalé vrátnice TOSu,  
stavební povolení

Komisi byl předložen upravený projekt a hluková studie. Zástupce investora seznámil 
přítomné členy komise s upraveným projektem. Došlo k posunutí technologické nástavby 
co nejblíže k západnímu okraji střechy. Zástupce investora vysvětloval, proč není vhodné 
umístit koncové prvky chlazení na nižší střechu objektu "c" – velké ztráty, hlukové 
zatížení kanceláří ve 3.NP.
Další dotazy ze strany komise se týkaly hluku – předložena hluková studie, likvidace 
dešťových vod – řešeno na vlastním pozemku, odpadů – rozšíření kontejnerových stání.

Usnesení:  Komise souhlasí s předloženým projektem. Současně poukazuje na nesoulad 
s vydaným územním rozhodnutím v části technologické nástavby.

hlasování:   pro:  všichni přítomní

Jednání Komise stavební bylo ukončeno ve 8.35 hodin.

Zapsala: Luštincová                                                                   Předseda komise: M. Tichý
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Zápis č. 1 z jednání komise „XY“
ze dne dd. m. rrrr

Příloha 1: Tabulka kontaktů na členy komise

Příjmení Jméno
Obec/Instituce 

pozice
Email telefon

občan
předseda komise  

místopředseda komise
XY odborník

@ 123 456 789

@ 123 456 789

@ 123 456 789

@ 123 456 789

@ 123 456 789

tajemník/tajemnice 
komise

@ 123 456 789




