
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 2 ze schůze 19. února 2013

Přítomni: Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Procházka Jakub, pí. Jitka Sedmihradská, p. 

Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, p. Iglo Miroslav, Ing. 

Knapová Liběna 

Hosté:        p. Karel Turek, Ing. O. H., Ing. Luštincová Ilona, Ing. Teichmanová Dana

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Ing. arch. Renata Fialová

Nepřítomni: -

Program jednání:

1. Hřbitov Čelákovice - řešení kolumbárních zdí - na 18,15 hodin pozván ředitel TS p. Karel Turek

2. GSM stožár nádraží - na jednání přizván zástupce investora Ing. O. H.

3. Žádost o změnu územního rozhodnutí pro stavební parcelu p.č. 494/90, k.ú. Sedlčánky

4. Předzahrádka CMC restaurace Bouczech, náměstí Čelákovice

5. Žádost o vydání souhlasu města s odstraněním stavby přístavku rodinného domu č.p. 463 v ulici Na 

Hrádku, na parcele p.č. 132 v k.ú. Čelákovice 

6. Žádost o vyjádření k dělení pozemků p.č. 581/1, 570/1, 572 v k.ú. Čelákovice

Komise se sešla v počtu 10 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 19. února 2013

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 tajemnice komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Tajemnice 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 19. 2. 2013

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

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Hřbitov Čelákovice - řešení kolumbárních zdí 
V 18,15 hodin se na základě pozvání komise dostavil ředitel TS Čelákovice p. Karel Turek, aby komisi 
informoval o počtu volných kolumbárních míst a o počtu žádostí o pronájem kolumbárního místa za 
předchozí období, případně informoval o jejich předpokládané potřebě. Dle jeho informací je na hřbitově cca 
60 volných kolumbárních míst, což odpovídá potřebě na 2 – 3 roky (průměrná poptávka po kolumbárních 
místech je cca 20 míst za rok). Dále ředitel TS uvedl, že nejsou žádná hrobová urnová místa a že je 20 
uvolněných hrobových míst (zájem asi o 2 za rok).  Provedení rozšíření hřbitova v rozsahu předložené studie 
– tedy oplocení nového prostoru severním směrem, by představovalo investici cca 3mil. Korun a následně by 
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přineslo další náklady na údržbu nově vzniklého prostoru, při rozšíření hřbitova je však také nutné řešit 
chybějící infrastrukturu – zejména rozvod elektřiny, vody a kanalizaci tlakovou a gravitační, na hřbitově chybí 
toalety. Realizací nové západní hřbitovní zdi s umístěním kolumbárních míst bude počet kolumbárních míst 
dostačující na cca 15 let, investice bude do 0,5 mil. Kč (materiál), realizaci zajistí TS Čelákovice. Stávající 
zeď by byla sanována, v prostoru umístění pomníků zůstane zachována, volné zdi by byly mezi pilíři 
demolovány.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje RM zadat zpracování projektové dokumentace pro 

výstavbu nového hřbitova včetně řešení obřadní síně a potřebné infrastruktury. 

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

Usnesení bylo přijato

4.2. GSM stožár nádraží 

Na jednání se dostavil zástupce investora Ing. O. H., který vysvětlil potřebnost realizace stožáru GSM, který 

bude součástí zabezpečovacího a komunikačního zařízení dráhy. Předložil k vyjádření dvě varianty umístění 

stožárů  (viz. zákres v příloze) a vizualizace obou variant a konstatoval, že stejná zařízení jsou již 

realizována v Kolíně, Lysé nad Labem (pod nadjezdem za OC Lidl), Všetatech a Mělníce.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k umístění stavby BTS 116 Čelákovice dle 

předloženého zákresu na p. č. 3231/1 v k.ú. Čelákovice ve vzdálenosti 3,8m od hranice pozemku p. č. 3142 

a 6,2m od hranice pozemku st. p. č. 4594. 

Hlasování: pro Ing. Milan Moravec, Ing. Procházka Jakub, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej 

Bouška, p. Petr Polnický, p. Iglo Miroslav, Ing. Knapová Liběna (8), proti: Mgr. Miloš Špringr (1), zdržel se: 

pí. Jitka Sedmihradská (1)

Usnesení bylo přijato

Ve 20,00 hodin odešel p. Miroslav Iglo.

4.3. Žádost o změnu územního rozhodnutí pro stavební parcelu p.č. 494/90, k.ú. Sedlčánky 
Jde o žádost o odsouhlasení změny podmínek územního rozhodnutí, kde byl stanoven minimální sklon 
střechy 30%. Z důvodu orientace budoucího domu ke světovým stranám (umístění vjezdu z jihu) a pro 
dostatečné oslunění interiéru a zahrady žádají majitelé o změnu regulativu minimálního sklonu střechy na 
20%.  
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 minimálního sklonu střechy na 20%.  

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (9), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.4. Předzahrádka CMC restaurace Bouczech, náměstí Čelákovice
Byla předložena nová varianta řešení předzahrádky restaurace Bouczech na náměstí. Nová varianta spočívá 
ve využití markýz, oproti původním slunečníkům. Jde o dvě markýzy o rozměrech 8000 x 3000 mm a 8000 x 
1500 mm v barevné kombinaci převládající béžová s červeno zelenými potisky 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s umístěním sezónní předzahrádky se dvěma 

markýzami o rozměru 8000 x 3000 mm a 8000 x 1500 mm v prostoru náměstí před budovou CMC dle 

předložené žádosti. 

Hlasování: pro Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, (5), 

proti Mgr. Miloš Špringr, Ing. Procházka Jakub, pí. Jitka Sedmihradská (3), zdržel se Ing. Knapová Liběna (1)

Usnesení nebylo přijato
Návrh usnesení: Komise souhlasí s umístěním sezónní předzahrádky dle původního řešení v roce 2012 
v rozsahu 4 slunečníky x 4 stoly x 4 židle  - tedy celkem 64 míst v prostoru náměstí před budovou CMC o 
rozměru 10 x 8m bez ohrazení. Mimo sezónu bude vybavení předzahrádky z prostoru náměstí odstraněno. 
Mobiliář bude materiálově řešen v kombinaci kov – dřevo.
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Hlasování: pro Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, Mgr. Miloš Špringr, 

Ing. Procházka Jakub, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna (8), proti (0), zdržel se p. Milan Tichý (1)

Usnesení bylo přijato

4.5. Žádost o vydání souhlasu města s odstraněním stavby přístavku rodinného domu č.p. 463 v ulici 

Na Hrádku, na parcele p.č. 132 v k.ú. Čelákovice

V žádosti je dále uvedeno, že plocha, která vznikne po demolici objektu bude zadlážděna a bude využita pro 
parkování automobilů, bude dále provedena sanace vlhkého zdiva hlavního objektu a oprava fasády RD. 
Komise diskutovala navrhované řešení. Stanovisko člena komise p. Petra Polnického:  Nesouhlasím se 
zbouráním, protože zároveň nesouhlasím s novým stavem, kdy by bylo v pohledu rovné průčelí domu se 
sedlovou střechou. Ta by musela být upravena například na valbovou, polovalbovou, aby to bylo alespoň 
trochu v souladu s hlavní budovou. Doporučuji požádat o nákres nového řešení ve více variantách i s 
řešením zděného plotu v uliční čáře. Pravdou však je, že uliční čára není pro oba stávající domy stejná. 
Současný stav se mi nelíbí!
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným odstraněním přístavku rodinného 

domu č.p. 463 v ulici Na Hrádku, na parcele p.č. 132 v k.ú. Čelákovice z důvodu nesouladu navrhovaného 

řešení s charakterem území i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení ochranného pásma kulturních 

památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.

Hlasování: pro p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Procházka Jakub, 

pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna (7), proti Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň (2), zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato

4.6. Žádost o vyjádření k dělení pozemků p.č. 581/1, 570/1, 572 v k.ú. Čelákovice

Jde o požadavek na dělení pozemků, který umožní vznik přístupu pro stávající pozemek ve vnitrobloku  

v ulici Jiráskova.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (9), proti 0, zdržel se 0

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k dělení pozemků p.č. 581/1, 570/1, 572 v k.ú. 

Čelákovice, které umožní vznik přístupu pro stávající pozemek ve vnitrobloku v ulici Jiráskova.

Usnesení bylo přijato

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 19. 3. 2013 v 18,00 hodin.

Přílohy: -
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