
 
                                                                                  Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21“ 

 

 

Zapsal: Miroslav Iglo Strana 1 (celkem 3) 

 

 
 
 

ZÁPIS Č.6  Z JEDNÁNÍ KOMISE „PRO ROZVOJ MĚSTA A ZAVEDENÍ MA21“ 

10.5. 2011 

 
 

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

Hosté:         Ing.Luštincová Ilona, , Tichý Milan, 
 
Neomluven : Bc.Kautský Martin  
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Schválení programu 
3) Určení zapisovatele zápisu 

          4)  Agenda 4.1  Presentace firmy Porsena – úspory energií 
                4.2 Vyjádření k DUR – Bytový dům v ulici Spojovací 
                4.3 Petice občanů – změna dopravního režimu v lokalitě Pod nádražím 
                4.4 Vyjádření k DUR – OC JTH Čelákovice ( Kika ) 
                4.5 Vyjádření ke změně stavby před dokončením Bytový soubor na náměstí 
                4.6 Hodnocení výsledků dotazníkového šetření – veřejné setkání 
                4.7 Projednání postupu zavádění MA 21, projekt Čelákovice – město stromů 
                4.8 Různé 

4) 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 4.8.1 Výzkumný ústav materiálu 
 
Návrh usnesení: Komise schvaluje doplněný program jednání na den 11.1.2011 
Hlasování: pro všichni   
 

 
3) Určení zapisovatele zápisu 

 předseda navrhl , že zajistí zapsání    
 Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání Miroslava Iglo  
 Hlasování: pro všichni  

 
  
 



 
Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21“ 

 

Zapsal: Miroslav Iglo              Strana 2 (celkem 3) 

4) Agenda     

4.1  Presentace firmy Porsena – úspory energií . Firma Porsena vyvinula soubor opatření 
jejichž cílem je snižování spotřeby energie. Jedná se o neustálé zlepšování energetického 
hospodářství. Pro snadnější sledování spotřeby byl vyvinutý speciální software . Více na 

stránkách firmy www.porsennaops.cz 

Bez návrhu na usnesení                                                                                              
 

          4.2. Vyjádření k DUR – Bytový dům v ulici Spojovací                                                                                                     
komise zjistila po kontrole předložené dokumentace níže uvedené vady : nesoulad s územním 
plánem, posun zastavěné plochy mimo vlastnické hranice pozemku investora, požárně nebezpečné 
prostory zasahující na pozemek města, projekt není soběstačný na pozemku ve vlastnictví investora ( 
předzahrádky ), projekt musí prokázat nezhoršení dopravní situace , řešení dopravy v klidu není 
optimální ( např. návštěvnická a invalidní stání nemohou být na zakladačích ), odstupové vzdálenosti 
budov by neměly v budoucnu ohrozit možnost souseda stavět obdobnou budovu.                                         

 

Návrh usnesení: Komise žádá o předložení projektu respektujícího vlastnické 
hranice pozemku a   
Hlasování : pro všichni                                                                                              
 

          4.3. Petice občanů – změna dopravního režimu v lokalitě Pod nádražím  

                 Občanské sdružení obyvatel v ulicích Vašatkova, Havlíčkova, Jiráskova a Petra                       
Jilemnického předkládá návrh na zklidnění uvedených ulic formou obytné zóny. Město Čelákovice 
nechalo zpracovat dopravní studii na tyto ulice, ze které vyplynulo řešit zklidnění formou zóny se 
sníženou rychlostí - 30 km/h. Obě varianty řeší dopravní problém srovnatelně. Obytná zóna je řešením 
ulice bez chodníků s vyhrazeným parkováním, což vyžaduje celkovou rekonstrukci uličního prostoru. 
Na základě shora uvedených faktů doporučuje komise rozvoje variantu zóny s omezenou rychlostí - 
30 km/h. Dále doporučuje zachovat jednosměrný provoz bez předností v jízdě, a to i u ulic Julia 
Zeyera a Palackého. Současně doporučuje označit jednosměrné ulice jako ulice s dvousměrným 
cyklistickým provozem. Na začátku ulic by měly být osazeny zpomalovací pruhy. 
Návrh usnesení: Komise  doporučuje variantu zóny s omezenou rychlostí - 30 km/h. Dále 
doporučuje zachovat jednosměrný provoz bez předností v jízdě, a to i u ulic Julia Zeyera a Palackého. 
Současně doporučuje označit jednosměrné ulice jako ulice s dvousměrným cyklistickým provozem. Na 
začátku ulic by měly být osazeny zpomalovací prahy. 

 
Návrh usnesení  : pro všichni  
                                                                                             

4.4. Vyjádření k DUR – OC JTH Čelákovice ( Kik ) 
 
Návrh usnesení: Komise doporučuje řešit změny projektu tak, aby na jižní straně 
objektu byl zachován odstup budovy v minimální vzdálenosti 3m od hranice 
pozemku z důvodu budoucího udržování. Dále se doporučuje na západní straně 
řešit otevírání dveří na úrovni obvodové zdi dovnitř objektu a zásobování provádět 
přes parkovací stání.  
 
 
 
 
 
  

http://www.porsennaops.cz/cs/o-p-s/software-em/
http://www.porsennaops.cz/
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            4.5 Vyjádření ke změně stavby před dokončením Bytový soubor na náměstí 

Návrh usnesení: Vzhledem k tomu, že změn je celkem 71 je třeba v případech změn 
týkajících se fasády, vzhledu budovy, majetkoprávních vztahů s městem tyto 
vyznačit tak , aby bylo možno porovnat změny v dokumentaci s odsouhlasenou  
dokumentací pro stavební povolení. Doložit změnovou tabulku velikostí bytů 
k dopravě v klidu. Předložit k dalšímu projednání až po vyřešení majetkoprávních 
vztahů 
  

            4.6 Hodnocení výsledků dotazníkového šetření – veřejné setkání 

Návrh usnesení: Komise navrhuje přeložit projednání hodnocení výsledků 
dotazníkového řízení na program Řídící skupiny pro plán strategického rozvoje 
 

            4.7  Projednání postupu zavádění MA 21, projekt Čelákovice – město stromů 

                   Projekt Město stromů je společnou aktivitou nadace Partnerství a města Strakonice    
směřující k praktickému zapojení občanů ve smyslu Místní agendy 21. Obdobná aktivita na Evropské 
úrovni trvá již 30 let a v Čelákovicích mají zájem o zapojení především školy. Vznikne koordinační 
tým, který stanoví časový harmonogram akcí pro zlepšení životního prostředí ve městě m.j. sázení 
stromů, ale také i aktivity proti možnému ohrožení ovzduší výstavbou energetického zdroje na fosilní 
paliva.V programu jsou i soutěže a přednášky pro mláděž i dospělé.Kampaň Město stromů trvá 1 rok 
od října do října následujícího roku.  

 Návrh usnesení: Komise navrhuje účast města Čelákovice v soutěži „Město 
stromů“ 
 Hlasování : pro všichni zdržela se Ing.Knapová  

            4.8  Různé 

            4.8.1 Výzkumný ústav materiálu  

 
6. Určení termínu dalšího jednání komise 

 termín příštího jednání dne 7.6.2011 od 18 hod 
 

Jednání Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21 “ bylo ukončeno ve 21,30 hodin. 
 
 
 
 


