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ZÁPIS Č.10  Z JEDNÁNÍ KOMISE „PRO ROZVOJ MĚSTA A ZAVEDENÍ MA21“

1. 11. 2011

Přítomni: Ing.arch.Jiří Danda, Ing.arch.Renata Fialová, Iglo Miroslav, 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.Aleš Rikl, Arch.Marek Tichý

Omluvena :  Ing.Knapová Liběna

Nepřítomni : Bc.Kautcký Martin, 

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Agenda

          4.1.    Přestavba truhlářské dílny na výrobnu Sushi – Jungmannova č.p. 1366 
   4.2.    Pan B. odprodej části pozemku - upravená žádost

         4.3.    Návrh změny č. 3 ÚPNZ Zeleneč – část Mstetice 
         4.4.   Bytový dům Spojovací 

4.5     Místní agenda 21 – internetové stránky Čelákovice – město v zeleni 
         4.6.    Informace z účasti na semináři nadace Heinricha Bölla „Zapojování veřejnosti do   
plánování udržitelné energetiky v obcích.

4.7.    Různé

5) Určení termínu dalšího jednání

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
 s ohledem na nepřítomnost člena komise Martina Kautckého nemohl být 

projednán bod č. 4. 6 seminář nadace Heinricha Bölla

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 1.11.2011
Hlasování: pro všichni 

3) Určení zapisovatele zápisu
 Po dohodě členů komise zápis zajistí Miroslav Iglo  

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání Miroslava Igla
Hlasování: pro všichni 

4) Agenda    

          4.1.  Přestavba truhlářské dílny na výrobnu Sushi – Jungmannova č.p. 1366                      
Návrh usnesení : komise souhlasí se změnou užívání a přestavbou objektu bývalé 
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truhlárny v č.p.Jungmanova 1366 na výrobnu Sushi s tím, že technologie při výrobě 
nebude užívat drtič odpadu a všechny odpady budou odváženy odbornou firmou.
Hlasování : pro všichni

   4.2.    Pan B. odprodej části pozemku (předzahrádka v Prokopě ) - upravená žádost
Návrh usnesení : komise trvá na svém původním vyjádření
Hlasování : pro všichni            

        4.3.    Návrh změny č. 3 ÚPNZ Zeleneč – část Mstětice 
      Návrh usnesení : bez připomínek
      Hlasování : pro všichni  
        4.4.    Bytový dům Spojovací – seznámení s upravenou dokumentací
      Návrh usnesení : 

1. Komise doporučuje prověřit možnost posunu celého bytového objektu západním   
směrem. V rámci posunu prověřit možnost nového umístění cyklostezky

2. Komise doporučuje odkup pozemků souvisejících s bytovým domem včetně pozemků 
ve vytvořeném vnitrobloku

3. Komise doporučuje upozornit investora na skutečnost, že ulice Spojovací je již nyní 
hlavním přístupem do průmyslového areálu TOSu. Hlukové zatížení bude v této ulici 
úměrně vytížení průmyslového areálu stoupat.

4.5. Místní agenda 21 – internetové stránky Čelákovice – město v zeleni . Předseda 
komise informoval o plánovaném obsahu stránek a účasti města Čelákovice na akci 
nadace Partnerství „Pokus o český rekord v sázení stromů.

Návrh usnesení : bez usnesení
         
      4.6. Různé – předseda komise informoval o vývoji realizace plánu strategického rozvoje. 
Plán strategického rozvoje bude předložen k projednání veřejnosti dne 24. 11. 2011 na 
veřejném setkání občanů v kulturním domě a jeho konečná podoba bude schválena na jednání 
ZM v prosinci 2011. V souvislosti s ukončením prací na plánu strategického rozvoje je 
dostatek podkladů k zahájení prací na novém územním plánu města Čelákovice, který jsme 
povinni zpracovat dle novely stavebního zákona.

Návrh usnesení : Komise doporučuje vypsat neprodleně výběrové řízení na 
zpracovatele územního plánu. 
Pro : všichni

            
6. Určení termínu dalšího jednání komise. Příští jednání bude předběžně 6. prosince

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




