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ZÁPIS Č.11  Z JEDNÁNÍ KOMISE „PRO ROZVOJ MĚSTA A ZAVEDENÍ MA21“ 

6.12.2011 

 
Přítomni:  Ing.arch.Jiří Danda, Ing.arch.Renata Fialová, Iglo Miroslav, Ing.Knapová Liběna 

Ing.Kořínek Jiří, Mgr.Procházka Jakub, Sedmihradská Lucie, Ing.Miloš Sekyra, Ing.   
Teichmanová Dana, Ing.arch.Michael Vojtěchovský,  

Hosté:         Ing.Luštincová Ilona, p. Milan Tichý,Ing.arch.Libor Kovář a p.Vobruba   
 
Nepřítomni : Bc.Kautcký Martin,  
 
Program jednání: 

1. Lokalita Mochovská I.etapa 
2. Lokalita 13 RD Nad Přerovskou cestou řešení přístupu pro pěší 
3. Výrobna Sushi Jungmannova ul. – znovuprojednání po upomínkování komisí a zejména 

odbory MěÚ – na 18,30 přizván ing. Arch. Libor Kovář 
4. Čerpací stanice PHM průmyslový areál Cihelny – k. Uhlíř 
5. Návrh řešení cyklostezky do Císařské Kuchyně – investice připravovaná městem 
6. Výběrové řízení – ÚP projednání podrobností zadání 
7. Dostavba rehabilitačního centra v ul. V Zátiší 
8. Čerpací stanice plynů – SOPTÍK (areál TOS za nákladovou vrátnicí) – změna ÚR – z jedno na 

dvoupodlažní objekt  
9. Parkování ul. 28. Října, Chodská 
10. Změna využití části RD na p.č. 982/103 a 3539/45 v k.ú. Čelákovice– Rybníčky (ž. p. Brož) 
11. Přístavba RD Dělnická č.p. 78, Sedlčánky (ž. p. Brož) 
12. Stavební úpravy ulice Příční č.p.1004/7 
13. Různé 

 
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 dohodnuto, že s ohledem na 
značně obsáhlý program by nebylo možné některé body projednat s odpovídající 
kvalitou. Proto bylo všeobecnou shodou přítomných dohodnuté přeložení bodů 1 
a 2 programu na pořad jednání příští schůze komise tj. 3.ledna 2012. Ze stejného 
důvodu bylo odloženo na 3.ledna 2012 projednání projektu Družstva garážníků – 
Polyfunkční dům, který nebyl na programu a investor jej požadoval projednat. 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 6.12.2011 
Hlasování: pro všichni  
  

3) Určení zapisovatele zápisu 

 Po dohodě členů komise zápis zajistí Miroslav Iglo   
 Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání Miroslava Iglo  
 Hlasování: pro všichni  

4) Agenda     

4.1.  Přestavba truhlářské dílny na výrobnu Sushi – Jungmannova č.p. 1366 
znovuprojednání po upomínkování komisí a zejména odbory MěÚ – přítomen autor projektu 
ing. Arch. Libor Kovář a investor p.Vobruba. Bylo doručeno písemné vyjádření ke všem 
dotazům a připomínkám od komise pro rozvoj a odborů MěÚ.Byly zodpovězeny veškeré 
dotazy. Je již vydáno kladné vyjádření Krajské hygienické stanice. 

            Návrh usnesení : komise souhlasí s předloženým projektem bez výhrad. 
            Hlasování : pro všichni po projednání bodu 4.1. odešel ing.arch.Danda   



 
Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21“ 

 

Zapsal: Miroslav Iglo              Strana 2 (celkem 3) 

 
4.2.  Čerpací stanice PHM průmyslový areál Cihelny – investor pan Karel Uhlíř. 
S ohledem na zvýšení dopravní zátěže bude zvýšenou měrou kolizním místem výjezd 
z areálu, který však nemá vliv na možnost navrhovaného umístění čerpací stanice PHM. 
Návrh usnesení : komise souhlasí s umístěním čerpací stanice PHM a požaduje po 
investorovi předložit návrh řešení kolizního místa při výjezdu z areálu na silnici III.tř. 
Hlasování : pro všichni 
 
4.3. Návrh řešení cyklostezky do Císařské Kuchyně – investice připravovaná městem 
Cyklostezka je vedena v pokračování ul.Rooseveltova po pravé straně až k cestě ke hřbitovu 
a pak po přechodu vozovky zbytek cyklostezky veden po levé straně komunikace.  
Návrh usnesení : komise souhlasí s navrženým řešením 
Hlasování : pro všichni 
 
4.4. Výběrové řízení – ÚP projednání podrobností zadání. Dle stavebního zákona má být 
ÚP dokončen do 31.12.2015.  
Návrh usnesení : komise doporučuje stanovit termín dokončení do 06/2014. 
Hlasování : pro všichni 
 
4.5. Dostavba rehabilitačního centra v ul. V Zátiší. Požadovanou změnou je zastavěnost 
pozemku v rozporu s regulativy danými územním plánem. 
Návrh usnesení : komise nesouhlasí s předloženým návrhem 
Hlasování : pro všichni 
 
4.5 Čerpací stanice plynů – SOPTÍK (areál TOS za nákladovou vrátnicí) – změna ÚR – 
z jedno na dvoupodlažní objekt. 
Návrh usnesení : komise souhlasí s navrženou změnou projektu včetně navrhovaného 
oplocení 
Hlasování : pro všichni 
  
4.6. Parkování ul. 28. Října, Chodská – zatím neregulované parkování automobilů občanů 
odjíždějících ze zastávky ČD Jiřina způsobuje problémy majitelů domů ( např. zablokované 
vjezdy ). Je nutné provést regulaci a upozornit na řešení v Zpravodaji města Čelákovice. 
Návrh usnesení : komise doporučuje použít k regulaci parkování  v ul.28.října a Chodská 
vodorovné značení. 
Hlasování : pro všichni 
 
4.7. Změna využití části RD na p.č. 982/103 a 3539/45 v k.ú. Čelákovice– Rybníčky (ž. p. 
Brož) 
Návrh usnesení : komise s předloženým návrhem nesouhlasí s ohledem na počet  bytových 
jednotek a nemožnosti zajištění plnohodnotného parkování. 
Hlasování : pro všichni 
 
4.8. Přístavba RD Dělnická č.p. 78, Sedlčánky (ž. p. Brož)  
Návrh usnesení : komise s navrženým řešením nesouhlasí 
 
4.9. Stavební úpravy ulice Příční č.p.1004/7  
Návrh usnesení : komise nemá námitek, ale upozorňuje investora na nutný souhlas souseda 
Hlasování : pro všichni 
4.10. Různé : Řešení autobusových zastávek Jiřinská ( zálivy ) 
Návrh usnesení :  Komise souhlasí 
Hlasování : pro všichni 

   
           

5. Určení termínu dalšího jednání komise. Příští jednání bude 3.ledna 2012 
 

Jednání Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21 “ bylo ukončeno ve 20,30 hodin. 
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