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ZÁPIS Č.7  Z JEDNÁNÍ KOMISE „PRO ROZVOJ MĚSTA A ZAVEDENÍ MA21“ 

7.6.2011 

 
 
Přítomni:   Ing.arch.Jiří Danda, Iglo Miroslav, Ing.Knapová Liběna, Mgr.Procházka Jakub, 

Sedmihradská Lucie, Ing.   Teichmanová Dana,  
Hosté:         Ing.Luštincová Ilona, p. bohumil Soukup (CTY Developement, s.r.o. – výrobní hala 

v areálu TOS),  p. Ctirad Kaftan, Ing. Zdeňek Křivan (úpravy budovy CMC) 
 
Nepřítomni : Bc.Kautský Martin, Ing.arch.Fialová Renata, Ing.Kořínek Jiří, Ing.Sekyra Miloš,    
  Ing.arch.Vojtěchovský Michael  
 
Program jednání: 

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

4.1.  Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm 
4.2.  Polyfunkční objekt náměstí 5. Května 2/12, Čelákovice 

- budova ubytování, administrativa - realizace vstupů restaurace a kavárna 
- budova bydlení – realizace vrat, sklad 

                   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 

 bylo navrženo doplnění bodů:  
4.3. Dělení pozemku p.č. 3539/45 v k.ú. Čelákovice (OZ Rybníčky) 
4.4.  Oddělení části pozemku p.č. 494/23 v k.ú. Sedlčánky 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje doplněný program jednání na den 11.1.2011 
Hlasování: pro všichni  
  

3) Určení zapisovatele zápisu 

 Po dohodě členů komise zápis zajistí ing. Dana Teichmanová   
 Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání Ing. Danu Teichmanovou 
 Hlasování: pro všichni  

4) Agenda     

4.1  Výrobní a skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm 
 

Zástupce investora představil projekt. Na dotaz o způsobu likvidace dešťové vody sdělil 
stanovisko VaK, ve kterém je povoleno odvedení dešťových vod do jednotné kanalizace, 
vzhledem ke skutečnosti, že realizací záměru nedojde ke změně odtokových poměrů v daném 
prostoru. Písemné vyjádření VaK bude doloženo následně.  

Proti vlastní stavbě haly, která je postavena na místě původního TOSu nemá komise 
námitek. Je potřeba samostatně řešit likvidaci dešťových vod alespoň oddělenou kanalizací 
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v areálu tak, aby dešťová kanalizace mohla být součástí dešťové kanalizace celého 
průmyslového areálu (viz. zpracovaná studie odvedení dešťových vod zpracovaná ing. Jiřím 
Dejmkem). Pro veškerou nákladní dopravu musí být využívána pouze ul. Tovární, s tím souvisí 
její rekonstrukce a spoluúčast investora. 
Návrh usnesení: Komise požaduje předložení upravené dokumentace „Výrobní a 
skladovací hala Čelákovice s administrativním zázemím a parkovištěm“, která bude 
obsahovat samostatné řešení likvidace dešťových vod alespoň oddílnou kanalizací 
v areálu.  Pro veškerou nákladní dopravu pro uvedený areál musí být využívána pouze ul. 
Tovární, s tím souvisí její rekonstrukce za spoluúčasti investora výrobní a skladovací 
haly. 
 
Hlasování : pro všichni                                                                                              

 
4.2. Polyfunkční objekt náměstí 5. Května 2/12, Čelákovice 

- budova ubytování, administrativa - realizace vstupů restaurace a kavárna 
- budova bydlení – realizace vrat, sklad 
 

Zástupce investora a projektant představili projekt. Komise s navrhovanými úpravami, k nově 
navrhovaným vstupů do objektu bez připomínek. K navrhovanému vjezdu, který je umístěn 
v severní části objektu komise požaduje rozdíl úrovně chodníku a úrovně podlahy skladu řešit 
na vlastním pozemku bez výškové změny úrovně chodníku.  
 
Návrh usnesení: Komise s navrhovanými úpravami vstupů do objektu, které jsou 
předmětem projektu „. Polyfunkční objekt náměstí 5. Května 2/12, Čelákovice - budova 
ubytování, administrativa - realizace vstupů restaurace a kavárna“ souhlasí. U 
navrhovaného vjezdu, který je umístěn v severní části objektu a je předmětem projektu 
„Polyfunkční objekt náměstí 5. Května 2/12, Čelákovice - budova bydlení – realizace vrat, 
sklad“ komise požaduje rozdíl úrovně chodníku a úrovně podlahy skladu řešit na 
vlastním pozemku bez výškové změny úrovně chodníku. 
 
Hlasování : pro všichni                                                                                              
 
4.3. Dělení pozemku p.č. 3539/45 v k.ú. Čelákovice (OZ Rybníčky) 

Navrhované dělení odpovídá dělení pro bytový dům, který je možné rozdělit na jednotlivé 
bytové jednotky. Dle územního plánu a vydaného územního rozhodnutí  není možno na parcele 
p.č. 3539/45 stavět bytový dům. Z tohoto důvodu komise s navrhovaným dělením pozemku 
nesouhlasí. 

 
Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemku p.č. 3539/45 v k.ú. 
Čelákovice – navrhované dělení neodpovídá územnímu rozhodnutí. 
 
Hlasování : pro všichni                                                                                              
 
4.4.  Oddělení části pozemku p.č. 494/23 v k.ú. Sedlčánky 
 
Návrh na usnesení: Komise s navrhovaným oddělením části pozemku p.č. 494/23 v k.ú. 
Sedlčánky o velikosti cca 1 m

2
 souhlasí s tím, že případné oplocení s brankou bude 

provedeno tak, že křídlo branky nebude zasahovat na pozemek města. 
 
Hlasování : pro všichni                                                                                              
 
5.   Různé - neprojednáváno 

             
6. Určení termínu dalšího jednání komise – termín bude vzhledem k době dovolených určen 

operativně dle množství došlých žádostí o vyjádření. 
 

Jednání Komise „Pro rozvoj města a zavedení MA21 “ bylo ukončeno ve 20,15 hodin. 
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