
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 1 ze schůze 15. ledna 2013

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, pí. Jitka Sedmihradská, p. Václav Přibáň, 

p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický (dostavil se v 19,15)

Hosté:        sl. M. K., p. J. A., Ing. Jindřich Týč, p. M. K., p. M. H., Ing. J. L., Ing. Luštincová Ilona, 

Ing. Teichmanová Dana

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Ing. Knapová Liběna, p. Lukáš Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš 

Špringr, Ing. arch. Jiří Danda

Nepřítomni: Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Iglo Miroslav

Program jednání:

1. RD v Nedaninách na parcele p.č. 1676 v k.ú. Čelákovice - doplnění již projednávané žádosti o návrh 
parcelace. Na 18,00 hodin je pozván zástupce investora

2. Studie rekonstrukce RD ul. Na Hrádku č.p. 466 - na 18,30 pozváni zástupce investora p. H., projektant 
Ing. L.

3. Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty č.e. 123 v Sedlčánkách
4. Obslužnost MHD a zastávka TESCO - na jednání komise byl pozván vedoucí OH ing. Jindřich Týč
5. Různé

Komise se sešla v počtu 6, od 19,15 hodin 7 členů. Vzhledem ke skutečnosti, že člen komise ing. arch. 

Danda dne 14. 1. 2013 zaslal emailovou informaci o svém odstoupení z komise rozvoje, komise byla v počtu 

7 členů usnášeníschopná (všechna usnesení byla přijata až za přítomnosti všech 7 členů). 

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice I. a bylo ukončeno v 20,30 hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 15. ledna 2013

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. Bylo dohodnuto, že program bude projednáván v pořadí dle 

příchodu pozvaných hostů a v případě potřeby bude v závěru doplněn o podněty jednotlivých členů. 

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 15. 1. 2013

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

3. Určení zapisovatele zápisu

 Po dohodě členů komise zápisy bude zajišťovat tajemnice komise ing. Dana Teichmanová  

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Obslužnost MHD a zastávka TESCO
Vedoucí hospodářského odboru ing. Jindřich Týč informoval komisi o skutečnosti, že požadavek na změnu 
trasy linky č. 427 tak, aby mohla být obsluhovaná nově zřízená autobusová zastávka u OC Tesco,
představuje roční náklady ve výši 250 tis. Kč. K tomuto tématu ROPID svolá schůzku. Následně p. K. 
představil požadavek na obsluhu OC prostřednictvím linky č. 443, s tím zatím Ropid nepočítá. Požadavek 
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však musí jasně formulovat město. P. K. souhlasí s obsluhou OC i prostřednictvím linky č. 427, ale s tím, že 
bude provoz zajištěn i o víkendu po 1-2 hodinách. Ing. Týč doplnil informaci, že v době mezi 15,00 a 17,15 
hodinou není možné obslužnost zajistit. Dále byla zmíněna také možnost jednání se zástupci OC Tesco o 
příspěvku na zajištění provozu zastávky. Před zahájením provozu bude nutné zjistit, zda byla vydána 
kolaudace na uvedené zastávky a provést jejich stavební úpravu.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje RM zvážit prodloužení trasy linky č. 427 pro zajištění 

obsluhy zastávek u obchodního centra Tesco v kontextu se zvýšením podílu hromadné dopravy oproti 

individuální. Komise pro rozvoj města doporučuje k tomuto tématu svolat jednání s dopravci.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.2. Studie rekonstrukce RD ul. Na Hrádku č.p. 466

Autor projektu představil záměr rekonstrukce RD a předvedl vizualizace budoucí podoby objektu. RD bude 

rozšířen do tvaru „L“ a zvýšen na 2 n.p., atika nové střechy bude o cca 60 cm výše než hřeben sousední 

střechy. Navrhovaná zastavěnost pozemku je necelých 84%, při započítání zelené terasy 66%. (V současné 

době je pozemek zastaven na 85m2 plochy a zbytek plochy 62m2 je zpevněn.)

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nedoporučuje navrhované řešení, které hmotově i tvarově 

(zastavěnost, tvar střechy) neodpovídá dané lokalitě i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení 

ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.3. DSP novostavby RD a garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice
Na jednání komise se dostavili investoři RD p. J. A. a sl. M. K. Na základě předchozího jednání komise 
rozvoje k tomuto bodu doplnili a přednesli požadovaný návrh jiné parcelace, kterou by bylo možné případně 
navrhnout (z podnětu obce) do nového ÚP, jenž se nyní připravuje.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k projektu pro stavební povolení novostavby RD a 

garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice a zároveň doporučuje městu do nového ÚP akceptovat 

umístění RD a navrhovanou změnu parcelace. Projekt musí respektovat možné budoucí umístění cesty, 

která zakončuje zastavitelnou plochu dle ÚP a také meliorační strouhu, která se nachází při jižní hranici 

pozemku.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.4. Přístavba a stavební úpravy rekreační chaty č.e. 123 v Sedlčánkách
jde o přístavbu stávajícího rekreačního objektu v Sedlčánkách. V tomto území platný ÚP funkčně vymezuje 
tuto plochu jako ZA – zahrádky zahrádkářské a rekreační osady, jde tedy o nezastavitelnou plochu dle ÚP.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj nesouhlasí s přístavbou a stavebními úpravami rekreační chaty č.e. 123 

v Sedlčánkách. Záměr není v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru města Čelákovice.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.5. Návrh na umístění modulární skladebné sestavy kolumbária na hřbitově v Čelákovicích

Ing. Teichmanová seznámila členy komise s návrhem ředitele TS Čelákovice na umístění modulární 

skladebné sestavy kolumbária na hřbitově v Čelákovicích. Komise konstatovala, že nemá dostatek informací 

pro své rozhodnutí.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nedoporučuje umístění modulární skladebné sestavy kolumbária 

na hřbitově v Čelákovicích. Komisi nebyly předloženy podklady k nutnosti zvolení tohoto řešení, zejména 

údaje o počtu volných kolumbárních míst a o počtu žádostí o pronájem kolumbárního místa za předchozí 

období, případně informace o jejich předpokládané potřebě. Komise doporučuje na příští jednání komise pro 

rozvoj města pozvat ředitele TS Čelákovice.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
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5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 19. 2. 2013 v 18,00 hodin.

     

Přílohy: -
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