
  Zápis z jednání komise pro rozvoj města a zavedení MA21
ze dne 11.1. 2011 

Přítomni: Ing.arch.Danda,Ing.arch.Fialová ,p. Iglo, Ing. Teichmanová,Ing.Sekyra, Ing.arch.Vojtěchovský 

, Bc.Kautcký. pí.Sedmihradská

Omluveni : Ing. Kořínek

Hosté : Ing. Luštincová, p.Tichý, RNDr.Petřík Ph.D.

Předseda komise přivítal hosty a nové členy Bc. Kautckého a pí.Sedmihradskou   

1. Tajemníkem komise zvolena Ing.Dana Teichmanová

2. Byla podána informace o postupu přípravy plánu strategického rozvoje

–   pozvánka na školení 25.1.2011 v 18 hod přednášející PhDr.Bauerová 

- Dotazníkové šetření, 

- Vytvoření řídící skupiny a pracovních skupin 

- Zpracování profilu města – tj. aktuálního stavu po jednotlivých oblastech 

3. Seznámení s Místní agendou 21- předání materiálu MŽP „Proč a jak měřit kvalitu 

místních agend 21 v ČR?“ a brožury „Místní agenda 21 informace , postupy a kriteria“

4. Informace  Ing.Teichmanové o vyvoji akce obchvat města Čelákovice, doplnil 

ing.Sekyra připravena schůzka na kraji 24.1.2011. 

5. Informace Ing.Teichmanové k zajištění územně analytických podkladů, které byly 

zpracovány prostřednictvím  města Brandýs – Stará Boleslav

6. Informace o přípravě komunitního plánu. Zpracování komunitního plánu bylo 

schváleno usnesením ZM již v r.2008 a na základě dohody měl být komunitní plán 

zpracován ve spolupráci s Brandýsem – Starou Boleslaví. Podle aktuálních informací 

s námi není počítáno a Brandýs – Stará Boleslav již na zpracování komunitního plánu 

má zajištěného zpracovatele společnost ERA a práce již započaly bez Čelákovic. 

7. Projednán záměr výstavby výzkumného ústavu materiálu u bývalé osobní vrátnice 

TOS. Zdůrazněna potřeba zajištění všech podmínek v dalším stupni dokumentace 

týkajících se ochrany životního prostředí zvláště ve vztahu k sousedním obytným 

domům v ulici Prokopa Holého ( hluk studie ), spolufinancování opravy příjezdové 

komunikace v ul. Tovární a spolufinancování odvodnění území průmyslového areálu 

formou dešťové kanalizace. V rámci komplexního stanoviska města se vyjádří také 

OŽP .



8. Projednán stav přípravy dokumentace cyklostezky směr Sedlčánky. Projektant jednal 

v březnu 2010 s Povodím Labe a dosud nejsou vyřešeny podmínky Povodí (tato 

skutečnost nebrání podání žádosti a vydá ní územního rozhodnutí, detailně bude 

dořešeno v dalším stupni zpracování PD) a není vyřešen souhlas Pozemkového fondu  

k využití pozemku p.č.96 v k.ú.Sedlčánky (v projektu je uvažováno alternativní řešení 

v místě kolize s pozemkem ve správě PF – lokální vychýlení komunikace a její 

přiblížení k pozemkům chatové osady). Byla zmíněna možnost vypuštění této 

komunikace z PD a zachování pouze cyklostezky vedené po břehu Labe. V tomto 

případě je možné projekt ponechat v původní podobě a komunikaci vynechat při 

realizaci.

9. Projednán záměr investora Modřanská potrubní na využití haly bývalého TOSu na 

výrobnu montovaných  hal. Bez připomínek

10. Projednána dokumentace Družstva garážníků k vydání ÚR na stavbu Polyfunkčního 

domu v ulici Spojovací . Projekt omezuje budoucí výstavbu na sousedním pozemku 

při možné likvidaci kruhových garáží a svým řešením nedává podmínky k údržbě 

veřejné zeleně v prostoru vnitrobloku mezi kruhovými garážemi a polyfunkčním 

domem. 

11. Projednána problematika nevhodného umístění autobusové zastávky u nádraží ve 

směru na Prahu. Autobusové spoje nemohou v zastávce zastavit na potřebnou dobu 

pro výstap a nástup cestujících neboť tím blokují dopravu v celé Masarykově ulici.    

12. Diskuze

Úmluva starostů – celoevropská akce s cílem snížit do r.2020 emise o 20%

Náplň internetových stránek města v sekci „Rozvoj města“

Komise pro rozvoj města a zavedení MA 21 doporučuje Městské radě

1. Vstup města Čelákovice do databáze MA 21

2. Provést úpravu internetových stránek města v sekci rozvoj města 

a) Doplněním Územně analytických podkladů, Programu rozvoje územního obvodu 

Středočeského kraje, strategického rámce udržitelného rozvoje ČR, plánu 

investičního rozvoje města Čelákovice pro r.2011

b) Vypuštěním  ubytovny TOS ( prázdná ) a paroplynová elektrárna ( na jiném místě 

jako samostatná položka ) 

3. Iniciovat jednání s městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ve věci zajištění 

komunitního plánu.



4. Požadovat v dalším stupni dokumentace objektu Výzkumného ústavu materiálu 

doložení všech podmínek  k zajištění stávající úrovně životního prostředí a zvýšenou 

péči věnovat otázce zvýšení hladiny hluku a dále požadovat dořešení  likvidace 

dešťových vod – navrhované řešení retencí s  přepadem do splaškové kanalizace je 

nevhodné . Požadovat ve smlouvě o spolupráci spolufinancování opravy příjezdové

komunikace a případný podíl na nákladech realizace odvodnění lokality .

5. Požadovat jako podmínku pro vyjádření k DÚR výstavby polyfunkčního domu 

Družstva garážníků výkres majetkoprávních vztahů se zákresem polyfunkčního 

domu.Doplnit podklad o řešení vnitrobloku mezi sousedními kruhovými garážemi a 

budovou polyfunkčního domu a dále o řešení návazností na stávající infrastrukturu  

např. chodníky a  VO, včetně záměru jejich budoucího provozování a správy. Dále 

žádáme o doložení souladu záměru se závaznými limity prostorového uspořádání 

danými územním plánem a.o vyjádření k omezení budoucího využití pozemku 

kruhových garáží.

6. Vyžádat od projektanta zodpovědného za dopravní řešení ul.Masarykova součinnost 

při návrhu vhodnějšího umístění autobusové zastávky.

Za zpracovatele zápisu :

Tajemník komise : ing.Dana Teichmanová

Předseda komise : Miroslav Iglo 




