
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 3 ze schůze 19. března 2013

Přítomni: Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr (dostavil se 18,35 hodin), Ing. Procházka Jakub

(dostavil se v 18,45 hodin), pí. Jitka Sedmihradská, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. 

Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová

Hosté:        p. M. H., Ing. J. L., pí. P. M., p. R. B., ing. arch. M. S. (atelier Kotas a Partners. s.r.o.)

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, p. Iglo Miroslav

Nepřítomni: -

Program jednání:

1. Obnova Sadů 17. listopadu v Čelákovicích (zpracování studie zadalo OŽP)

2. RD Sedlčánky - žádost o vyjádření k nedodržení uliční čáry (na 18,30 hodin pozván vlastník 

pozemku - paní M.)

3. RD Na Hrádku - nové řešení úpravy RD (na 18,45 pozván vlastník RD p. H.)

4. Přestavba vrátnice TOS na pečovatelský dům (na 19,00 hodin pozván investor p. Ch.)

5. Varianty přemostění náhonu (na 19,15 hodin pozván ing. arch. M. S.)

6. Změna č. 4 územního plánu ÚPNZ Zeleneč – část Mstětice

Komise se sešla v počtu 10 členů. Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, 

Radnice I. a bylo ukončeno v 21,45 hodin. Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 19. března 2013

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Předsedkyně komise 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 program jednání na den 19. 3. 2013

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (8), 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 (8), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. RD Sedlčánky - žádost o vyjádření k nedodržení uliční čáry

Vlastníky pozemku byla představena doplněná žádost o vyjádření ke změně podmínky ÚR na stavební 

parcelu č. 494/90  k.ú. Sedlčánky. Žádost o změnu podmínky ÚR byla projednána již na jednání č. 2 dne 19. 

2. 2013 (změna regulativu minimálního sklonu střechy na 20%), nedopatřením však nedošlo k projednání 

části žádosti, která se týká posunu umístění RD a nedodržení uliční čáry. Vzhledem k umístění pozemku na 

konci řady RD v ulici v sousedství dětského hřiště a vzhledem k oblému tvaru ulice komise neměla ke změně 

umístění RD námitek.

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18,35 hodin dostavil Mgr. Miloš Špringr
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Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek ke změně územního rozhodnutí pro stavební 

parcelu p.č. 494/90 v k.ú. Sedlčánky v regulativu umístění RD na pozemku (dodržení uliční čáry). RD bude 

umístěn ve vzdálenosti 16 100 mm od jihozápadní hranice pozemku.  

Hlasování: pro Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, Ing. 

arch. Renata Fialová, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna (8), proti (0), zdržel se Mgr. Miloš Špringr

(1)

Usnesení bylo přijato

4.2. Obnova Sadů 17. listopadu v Čelákovicích 
Ing. Dana Teichmanová seznámila členy komise s architektonicko-stavebním řešením uvedeného projektu a 
dále seznámila členy komise se stanoviskem odboru, který zpracovala ing. arch. Kadeřábková. Byly 
vzneseny následující připomínky:

1. Navrhujeme popřemýšlet o volbě povrchu cest, mlat se nám zdá nevhodný a to zejména kvůli tomu, 
že se zde nachází Kulturní dům - společenské události/podpatky, sportovní aktivity- in-line bruslení a 
skateboarding atd. Sady 17. listopadu mají spíše charakter městského než přírodního parku jako 
např. rozlehlé parky v Praze – Stromovka, Letná. Alternativou by mohl být barvený asfalt, je ovšem 
velmi finančně náročný (viz. přiložené foto z Letenských sadů). Dále údržba mlatového chodníku je 
složitá, povrch je nutné pravidelně dosypávat a obtížná je i zimní údržba – povrch vylučuje posyp, 
solení a ztěžuje odklízení sněnu. 

2. Dlážděná obdélníková plocha v prostoru před KD ztrácí význam, narušuje/nerespektuje tak 
kompozici cest - oblé křivky stávajících cest. Cesty vznikly samovolně pohybem lidí, proč tedy tuto 
myšlenku nezachovat? Prostor před KD se zdá být dostatečný. Navrhovaný cíp/roh obdélníku 
směrem na jih, kde je plánováno umístit nějakou skulpturu, se zdá být zbytečný. Nicméně detail 
křížení různorodého dláždění cesty s předprostorem  KD bude velmi efektní. Přesto upozorňujeme 
na skutečnost, že kromě případného shromažďování posluchačů/diváků před KD je tento prostor 
v současné době za hezkého počasí denně využíván dětmi k hrám a pojíždění na dětských 
odrážedlech. Z tohoto důvodu považujeme užití velké žulové nerovné mozaiky jako nevhodné.

3. Navrhovaná lavička do tvaru trojúhelníku je pěkná. Tento prvek by se měl ještě někde objevit, např. 
v jižním cípu dlážděné plochy před KD?

4. Lavičky bychom upřednostňovali více historizující, budou použity u sochy sv. Jana Nepomuckého a 
u křížku v Kollárově ulici? Nebo naopak nějaké moderní (návaznost na náměstí), tyhle jsou něco 
mezi. Navrhujeme umístit nějaké lavičky v bezprostřední blízkosti KD.

5. K navrhované zeleni nemáme připomínek. Velmi zdařilé se nám zdají dřevěná mola, mostky a 
zakomponování nepravidelných záhonů z trvalek a cibulovin do travnaté plochy.

6. Dobré by bylo se zamyslet nad dalším využitím parku – v souvislosti s Restaurací Athény, kterou 
hodně navštěvují maminky s dětmi - interaktivní hra v přírodě - lanové centrum, skákací panák v 
dlažbě, piškvorky, atd.).

Dále komise připojila své další podněty, které se týkaly:
1. zamezení vjezdu cyklistů a zklidnění vnitřního oblouku u KD a restaurace vhodným dopravním 

opatřením, dopravním značením nebo zábranami.
2. nezmenšovat plochu parkoviště

Komise na závěr jednání konstatovala, že záměr takto rozsáhlých úprav parku a zpracování studie nebylo 

konzultováno s komisí rozvoje, která toto považuje v současné finanční situaci města za nevhodné. Teprve 

po realizaci již probíhajících akcích a stanovení priorit (např. havarijní stav veřejného osvětlení nebo 

chodníků v několika částech města) je podle komise možné přistoupit k dalším investicím. Park je funkční a 

v dobrém stavu (nevyjadřujeme se k revitalizaci zeleně, která je v kompetenci komise životního prostředí), a 

není tedy vhodné provádět tak rozsáhlé úpravy, bylo by vhodné pouze zamezit vjezdu cyklistů do vnitřního 

oblouku komunikace k restauraci a tím tento prostor zklidnit– viz. bod 1. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18,45 hodin dostavil Ing. Jakub Procházka

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje dále ve zpracování architektonicko stavebního 

řešením obnovy Sadů 17. listopadu v Čelákovicích nepokračovat, provézt pouze nutné opravy a vhodným 

dopravním opatřením, dopravním značením nebo zábranami, zamezit vjezdu cyklistů do prostoru vnitřního 

oblouku u KD a restaurace, a tím tento prostor zklidnit
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Hlasování: pro Ing. Milan Moravec, Ing. Procházka Jakub, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej 

Bouška, p. Petr Polnický, Ing. arch. Renata Fialová (7), proti Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. 

Knapová Liběna (3), zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato

4.3. RD Na Hrádku - nové řešení úpravy RD č. 466

Investor a autor projektu a představili nový návrh rekonstrukce RD a předvedl vizualizace budoucí podoby 

objektu. Původně navrhované řešení RD bylo na základě připomínek komise pro rozvoj města upraveno, 

řešení bylo zredukováno, došlo k rozšíření části budovy umístěné při východní hranici pozemku, kde zůstal 

zachován tvar sedlové střechy, kolmo bylo provedeno rozšíření stávajícího objektu garáže. Zde je navržena 

plochá střecha, stejně nad ustupujícím 2. podlažím nad garáží. Plocha, která vznikne uvnitř atria, bude 

zatravněna, stejně jako část střechy nad garáží. Navrhovaná zastavěnost pozemku je větší než 50%.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nedoporučuje nově navrhované řešení úpravy RD č. p. 466 ul. 

Na Hrádku, které hmotově i tvarově (zastavěnost, tvar střechy) stále neodpovídá dané lokalitě i s ohledem 

na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, 

děkanství a tvrze. Komise doporučuje přeřešit návrh části RD do ul. Na Hrádku – snížit objekt garáže tak, 

aby opticky a pohledově nebyla jeho hmota vnímána jako dvoupodlažní objekt s rovnou střechou. Dále 

komise doporučuje vzhledově i materiálově přizpůsobit rázu historického centra Čelákovic (tvar a velikost 

oken, tvar střech).

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (10), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.4. Přestavba vrátnice TOS na pečovatelský dům
Záměr na využití objektu bývalé vrátnice TOS představil investor záměru p. J. Ch. Komise diskutovala 

zejména možné negativní vlivy sousední průmyslové plochy, která není sice v dnešní době plně užívána, do 

budoucna a dle stále platného územního plánu však je využití této plochy pro průmysl stále možné. V dalším 

povolovacím procesu komise doporučuje, aby město, jako účastník řízení, plně využilo svých práv a zajistilo 

takové řešení objektu, které do budoucna neomezí výrazně využití okolních komunikací pro příjezd 

k průmyslovému areálu (hluk, prašnost….). Investor vysvětlil i svůj záměr využít případné dotace na realizaci 

projektu a jeho následný pronájem zkušenému provozovateli služeb. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k záměru přestavby objektu bývalé vrátnice TOS 

na dům s pečovatelskou službou pod podmínkou, že objekt bude sloužit výhradně jmenovanému účelu, 

nebude využíván pouze pro bydlení.

Hlasování: pro Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Petr Polnický, Ing. arch. Renata 

Fialová, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská, (7), proti Ing. Knapová Liběna, Ing. Procházka Jakub

(2), zdržel se, p. Ondřej Bouška (1)

Usnesení bylo přijato

4.5. Architektonicko-urbanistické řešení přístavů a přístavišť na středním Labi – varianty přemostění 
náhonu Čelákovice
Na jednání komise byl přizván jeden z autorů studie ing. arch. M. S., který představil tři uvažované varianty 
přemostění mlýnského náhonu pod kostelem Nanebevzetí P. Marie a vhodnost jednotlivých variant. Vysvětlil 
také nemožnost realizace přemostění (byť zvedacím mostem) v původní poloze: ŘVC musí respektovat 
v tomto místě plánované rozšíření plavební komory. Proto je nyní projekčně řešeno přesunutí přemostění do 
nové polohy a jeho nové napojení na komunikace. Výřezy ze situace:
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Varianta č. 1

Varianta č. 2

Varianta č. 3
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Komise hlasovala o jednotlivých variantách zvlášť.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje RM ke schválení variantu č. 3 řešení lávky přes 

mlýnský náhon v prostoru budoucího přístaviště u kostela Nanebevzetí P. Marie. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (10), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje RM ke schválení variantu č. 2 řešení lávky přes 

mlýnský náhon v prostoru budoucího přístaviště u kostela Nanebevzetí P. Marie. 

Hlasování: pro 0, proti všichni přítomní členové komise (10), zdržel se 0

Usnesení nebylo přijato
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje RM ke schválení variantu č. 1 řešení lávky přes 

mlýnský náhon v prostoru budoucího přístaviště u kostela Nanebevzetí P. Marie. 

Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, Ing. Procházka Jakub (2), zdržel se Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka 

Sedmihradská Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Petr Polnický, Ing. arch. Renata 

Fialová (7) proti p. Ondřej Bouška (1)

Usnesení nebylo přijato

4.6. Návrh změny č. 4 ÚPNZ Zeleneč – část Mstětice
komise již dříve projednala změnu ÚP části Mstětice v předchozím stupni projednávání – návrhu změny ÚP. 

Změny se týká pouze stanovení etapizace a doplnění podmínky vydání regulačního plánu pro rozhodování o 

změnách v území v rámci vymezené 1. etapy. Změna nevymezuje další zastavitelné plochy nad rámec již 

schválených rozvojových ploch. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k návrhu změny č. 4 ÚPNZ Zeleneč – část 

Mstětice. 

Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, pí. Jitka Sedmihradská Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň, p. Milan 

Tichý, p. Petr Polnický, Ing. arch. Renata Fialová (7), zdržel se p. Ondřej Bouška, Ing. Procházka Jakub (2) 

proti Mgr. Miloš Špringr (1)

Usnesení bylo přijato

4.7. Hřbitov Čelákovice 
RM nepřijala usnesení navrhované komisí pro rozvoj města na zadání zpracování projektové dokumentace 
pro výstavbu nového hřbitova včetně řešení obřadní síně a potřebné infrastruktury. Komise se k uvedenému 
tématu z minulého jednání komise nyní vrátila a navrhla následující usnesení.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města upozorňuje Radu města na potřebu řešení městského hřbitova.

Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, pí. Jitka Sedmihradská Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň, p. Milan 

Tichý, p. Petr Polnický, Ing. arch. Renata Fialová, p. Ondřej Bouška, Ing. Procházka Jakub (9), zdržel se 

Mgr. Miloš Špringr (1), proti (0)

Usnesení bylo přijato

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 16. 4. 2013 v 18,00 hodin.

Přílohy: -
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