
Zápis z jednání stavební komise města Čelákovice

konaného dne 28.2.2011

Přítomni:      M. Tichý, L. Burda, Ing. M. Moravec, P. Polnický, J. Procházka, V. Přibáň,  

Mgr. M. Špringr, Ing. I. Luštincová

Omluveni:   P. Homola, Ing. arch. M. Tichý

Hosté:            Ing. D. Teichmanová, Doc. Ing. L. Novák, CSc.

Nepřítomni:  Ing. L. Adámek, O. Bouška

Program: 

1) Rekonstrukce a dostavba haly č. 19 a 20 ve výrobním areálu firmy FV plast – nové projednání 
po doložení stanovisek dotčených orgánů a dále po projednání v komisi pro ŽP, na 18,30 
přizván zástupce investora p. Ludvík Novák

2) Rekonstrukce skladové haly č. 9 ve výrobním areálu firmy FV plast
3) Sedlčánky – nová OZ 6 RD – řešení odvodnění území – projekt města
4) Rekonstrukce kanalizace Jiřina – projekt města
5) Novostavba RD v ul. Na Požárech, řešení tvaru střechy
6) Žádost o zhotovení přístupové cesty k RD v ul. Rybářská č.p. 168
7) Informace k budově školy v Sedlčánkách

k bodu 1) – hala č. 19 a 20 v areálu firmy FV-Plast

Nové projednání projektu (na minulém jednání komise odloženo), ke kterému byly předloženy:

a) stanovisko KHS SK – souhlasné, je brán zřetel na plánovanou obytnou zástavbu v přilehlé 
lokalitě "Krátká Linva",

b) stanovisko OŽP MěÚ Brandýs n/L – St. Boleslav,
c) vyjádření komise ŽP města Čelákovice.

Komise se seznámila s předloženými doklady a vyslechla zástupce investora, který nejprve 
seznámil přítomné s areálem firmy a výrobou, po té s již provedenými protihlukovými 
opatřeními a nakonec provedl podrobný rozbor hlukové studie k předkládanému projektu.
Vznesené dotazy a odpovědi:

1) Doplnění protihlukové zástěny, kterou požaduje KHS SK? -  Je již součástí projektu.
2) Zohlednění zdrojů hluku v hlukové studii? Jak jsou chlazené? -  Ano, jsou zohledněny 

všechny 4, chlazené jsou pouze vzduchem.
3) Jak je zasažena hlukem budoucí obytná zóna?  - Hluková studie vychází z modelu a 

navržená opatření zajišťují dodržení závazných předpisů a vyhlášek. Po realizaci bude 
provedeno měření hluku. Na základě výsledků bude požádáno o kolaudační souhlas, 
nebo provedeny patřičné úpravy.

4) Stane se, že všechny ventilátory poběží současně?  -  Je to možné.
Doc. Ing. L. Novák, CSc. vše vysvětlil, ujistil přítomné, že bude proveden zkušební provoz a 
měření hluku.

Komise prošla námitky a konstatovala, námitka komise ŽP byla vysvětlena s odvoláním na 
zpracovatele hlukové studie, ve které jsou zahrnuty stávající i nové zdroje hluku, a že projekt lze 
doporučit ke schválení s podmínkou provedení měření hluku před vydáním kolaudačního 
souhlasu.



Usnesení:  Komise doporučuje RM projekt ke schválení s podmínkou, že bude provedeno 
měření hluku před vydáním kolaudačního souhlasu.
hlasování:      Proti:  Mgr. M. Špringr                  Pro:  všichni ostatní přítomní členové komise, tj. 6

k bodu2) – rekonstrukce haly č. 9 v areálu firmy FV – Plast
Jedná se o rekonstrukci stávající haly, kde se odvodnění neřeší, zůstává stávající. Na rozdíl od 
dostavby haly č. 19 a 20, kde je odvodnění nových ploch řešeno retenční nádrží.

Komise vzala na vědomí, že dešťová voda bude z haly č. 9 odváděna stávajícím způsobem.

k bodu 3) – odvodnění nové obytné zóny v Sedlčánkách
Přítomní se seznámili s projektem, s problémem odvodnění nových komunikací.

Komise konstatovala, že bez dořešení odvodnění budoucích komunikací nelze projekt 
realizovat.

k bodu 4) – kanalizace Jiřina
Přítomní členové komise byli seznámeni s projektem.

k bodu 5) – Novostavba RD v ul. Na Požárech
Jedná se o stavbu RD na dosud nezastavěném pozemku. Proběhla diskuse k předkládanému 
projektu, hlavně zvolenému minimálnímu sklonu střechy.

Usnesení:  Komise doporučuje RM projekt schválit.
hlasování:   Pro:  všichni přítomní členové komise, tj 7

k bodu 6) – RD č.p. 168 v ul. Rybářská
Jde o zhotovení nového vjezdu k tomuto domu. Součástí studie byly k návrhy průčelí domu.
Ing. D: Teichmanová vysvětlila postup Města v těchto případech. Nový vjezd je možné si 
zhotovit se souhlasem Města na vlastní náklady. Město provádí nové vjezdy pouze při celkové 
rekonstrukci dané ulice.

Komise souhlasí s postupem města Čelákovice s vybudováním nového vjezdu a upozorňuje, že 
je třeba přistupovat citlivěji k řešení průčelí domu.

Usnesení:  Komise doporučuje RM schválit vybudování nového vjezdu s podmínkou:
Chce-li žadatel vjezd dříve, než při rekonstrukci celé ulice, musí si jej zhotovit na vlastní 
náklady.

hlasování:  Pro:  všichni přítomní členové komise, tj 7

k bodu 7) – škola v Sedlčánchách
Předseda komise M. Tichý informoval ostatní členy o prohlášení budovy školy v Sedlčánkách za 
kulturní památku.

Usnesení: Komise souhlasí s prohlášením budovy školy v Sedlčánkách za kulturní památku.
hlasování:  Pro:  všichni přítomní členové komise, tj 7

Příští jednání komise se uskuteční 28.3.2011 v 18.00.

Zapsala: Ing. Luštincová                                                             Předseda komise:  Milan Tichý




