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ZÁPIS Č.6 Z JEDNÁNÍ KOMISE „STAVEBNÍ“

20.7.2011

Přítomni: Bouška Ondřej, Burda Lukáš, Špringr Miloš, Tichý Milan, Tichý Marek, Polnický Petr

Hosté: p. Vodák

Omluveni: Homola Petr, Ing. Adámek Ludvík, Přibáň Václav

Nepřítomni: Moravec Milan, Procházka Jakub

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Stavební úpravy tiskárny Durabo
5) Stavební úpravy domu č.p. 168 v ul. Rybářská
6) Stavební úpravy domu č.p. 437 v ul. Jungmanova

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) Stavební úpravy tiskárny Durabo 

Zástupce vlastníka seznámil komisi  s projektem. Vysvětlil, že dřevěné budovy v areálu 
jsou ve špatném technickém stavu. Aby bylo možno je opravit a při tom nezastavovat 
provoz, chce investor provést zastřešení stávajícího dvora. Střecha bude "zelená" a 
výškově pod úrovní stávající haly.

Usnesení:  Komise souhlasí s navrženými stavebními úpravami, současně požaduje 
doplnit projekt o studii záměru přestavby celého areálu s vizí finálního stavu (objemy, 
fasády, zpevněné plochy, kontext směrem do města). projektem. Současně poukazuje na 
nesoulad s vydaným územním rozhodnutím v části technologické nástavby.

hlasování:   pro:  všichni přítomní

5) Stavební úpravy domu č.p. 168 v ul. Rybářská

Stavební úpravy se týkají vzniku nové garáže v přízemí domu místo obytné místnosti a 
vzniku nových obytných místností v podkroví.

Usnesení:  Komise navrhuje barevné členění fasády nikoli horizontální, ale v tektonice
plochy (šambrány, které mohou být např. doplněny lyzenami na nároží, po obvodě štítu a 
na obvodě 1. NP).

hlasování:   pro:  všichni přítomní

6) Stavební úpravy domu č.p. 437 v ul. Jungmanova

Jedná se o přístavbu vstupu na jižní straně domu na hranici pozemku do ulice 
Jungmanova a přístavbu obytné místnosti na severní straně domu.

Usnesení: Komise požaduje doplnit projektovou dokumentaci o bilanci zastavěných 
ploch a ploch zeleně. Je třeba dodržet regulativy dané územně plánovací dokumentací 
města Čelákovice, kde je pro tuto lokalitu dána 30ti procentní zastavěnost pozemků.

hlasování:   pro:  všichni přítomní

Jednání Komise stavební bylo ukončeno ve 8.50 hodin.

Zapsala: Luštincová                                                                   Předseda komise: M. Tichý



Strana 3 (celkem 2)




