
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 1 ze schůze 3. ledna 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, Iglo Miroslav, Ing. Knapová Liběna, Mgr. 

Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Ondřej Bouška, p. 

Lukáš Burda, Ing. Milan Moravec, p. Petr Polnický, Mgr. Miloš Špringr

Hosté:        Ing. Luštincová Ilona, Ing. arch. Jan Tomeš, p. Aleš Rikl, Ing. Teichmanová Dana,

Omluveni: pí. Lucie Sedmihradská, p. Milan Tichý, p. Václav Přibáň

Program jednání:

1. Bytový dům Spojovací – na 18,30 přizván projektant a zástupce investora

2. OZ 13 RD Nad Přerovskou cestou – změna řešení přístupu pro pěší

3. OZ Mochovská – I. Etapa

4. DSP Obchodní centrum JTH – ul. Průmyslová

5. Žádost pí. Ř. o umožnění přístupu ze Sadů 17. Listopadu pro možnost podnikání v RD

6. Žádost p. B. o povolení výstavby zimní zahrady – lokalita V Prokopě

7. Různé

Komise se sešla v počtu 12 členů, komise byla usnášeníschopná. 

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice I. a bylo ukončeno ve 21.00 

hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 3. ledna 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

 předsedkyně vybídla členy k doplnění programu

 Bylo dohodnuto, že body budou projednávány v pořadí dle časové náročnosti, program byl doplněn 

o bod č. 8. Stavební úpravy bytového domu Rumunská č.p. 1453. 

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 3. 1. 2012 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

3. Určení zapisovatele zápisu

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

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
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4. Agenda

4.1.  Stavební úpravy bytového domu Rumunská č.p. 1453

Byla předložena žádost o vyjádření k výměně skleněných tvárnic, které jsou v havarijním stavu, za plastová 

okna o rozměru 140 x 145cm. Komise doporučila hledat takové architektonické řešení, které odpovídá 

původnímu charakteru domu a stavební úpravy provést v celém objektu po dohodě s druhou polovinou 

bytového domu. 

Návrh usnesení : Komise doporučuje hledat takové architektonické řešení stavební úpravy bytového domu 

č.p. 1453 v ul. Rumunská, které odpovídá původnímu charakteru domu a stavební úpravy provést v celém 

objektu  po dohodě s druhou polovinou bytového domu. 

Hlasování: pro všichni

po projednání bodu 4. 1. odešel Mgr. Miloš Špringr

4.2.  Žádost pí. Ř. o souhlas s podnikání v RD č.p. 1771 v Sadech 17. Listopadu 

Vzhledem k charakteru podnikatelského záměru, kterým je provozování kosmetických a relaxačních služeb, 

nemá komise k předloženému záměru námitek. 

Návrh usnesení: komise nemá námitek k provozování kosmetických a relaxačních služeb v rodinném domě 

v Sadech 17. Listopadu č.p. 1771. 

Hlasování: pro všichni

4.3. DUR Bytový dům Spojovací 

K tomuto bodu jednání se v 18,30 hodin dostavil zástupce investorů ing. Aleš Rikl a autor projektu ing. Arch. 

Jan Tomeš. Arch. Tomeš představil projekt a jeho úpravu dle usnesení RM, tedy posunutí objektu západním 

směrem, nové umístění cyklostezky a nový návrh na odkup pozemků (zejm. vnitroblok). Předložený návrh  

řeší posunutí objektu o 1m západně a zároveň navrhuje nové umístění chodníku a cyklostezky, na západní 

straně řešeného území byla navržena nová komunikace a 18 příčných parkovacích stání podél této 

komunikace. Toto řešení si vyžádá větší zásah do vzrostlé zeleně. 

Po úvodním slovu byl projekt diskutován, nejprve možné větší posunutí objektu. K tomuto bodu bylo 

provedeno dílčí hlasování s výsledkem:

Hlasování: Pro posunutí o 1m: Ing. arch. Jiří Danda, Ing. Knapová Liběna, Mgr. Procházka Jakub, Ing. Miloš 

Sekyra, Ing. Milan Moravec, p. Petr Polnický, pro posunutí o více než 1m: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. 

arch. Michael Vojtěchovský, p. Lukáš Burda, p. Miroslav Iglo, zdržel se: p. Ondřej Bouška

Dále vzhledem ke stísněným poměrům a vzhledem k vedení západního chodníku těsně podél objektu pod 

balkóny bylo navrženo chodník přesunout a vést jej podél komunikace, zrušit jeho vedení podél domu a 

cyklostezku napojit na nově navrhovanou komunikaci. Nově navrhovaná parkovací stání nebudou zahrnuta 

do celkové bilance dopravy v klidu pro bytový dům a jejich zřízení nebude mít vliv na počet parkovacích stání 

umístěných v objektu BD.

Hlasování: pro všichni 

Dále bylo komisí navrženo doplnění mlatového chodníku v jižní části řešeného území, který by spojoval 

východní chodník se směrem do lokality V Prokopě. 

Hlasování: pro všichni 

Mlatový chodník by měl být osvětlen.

Hlasování: pro:  Ing. Knapová Liběna, proti: Ing. arch. Jiří Danda, Mgr. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, 

Ing. Milan Moravec, p. Petr Polnický, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Lukáš 

Burda, p. Miroslav Iglo, p. Ondřej Bouška

Komise navrhuje „zarovnat“ pozemky navrhované k odkupu po chodník při východní straně řešeného území 

– viz zákres v přiložené situaci (příloha č. 4 - černé šrafování)

Hlasování: pro všichni

Návrh usnesení : komise nemá námitek  k předložené dokumentaci k územnímu řízení „Bytový dům 

Spojovací Čelákovice“ z 5. 12. 2011 při zapracování následujících připomínek a dodržení uvedených 

podmínek:
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1. K navržené nové komunikaci a 18 příčným parkovacím stáním podél této komunikace, umístěným 

na západní straně řešeného území, nemá komise námitek. Toto řešení si vyžádá větší zásah do 

vzrostlé zeleně, proto pro realizaci bude nutné předložit dendrologické posouzení a případně počet 

parkovacích stání zredukovat. 

2. Nově navrhovaná parkovací stání nebudou zahrnuta do celkové bilance dopravy v klidu pro bytový 

dům a jejich zřízení nebude mít vliv na počet parkovacích stání umístěných v objektu BD.

3. Vzhledem ke stísněným poměrům a vzhledem k vedení západního chodníku těsně podél objektu

pod balkóny požadujeme chodník přesunout a vést jej podél komunikace, zrušit jeho vedení podél 

domu a cyklostezku napojit na nově navrhovanou komunikaci. 

4. Dále požadujeme doplnění mlatového chodníku v jižní části řešeného území, který by spojoval 

východní chodník se směrem do lokality V Prokopě. 

5. Komise navrhuje „zarovnat“ pozemky navrhované k odkupu po chodník při východní straně 

řešeného území – viz zákres v přiložené situaci (černé šrafování)

Hlasování: pro všichni

4.4. Žádost p. B. o povolení výstavby zimní zahrady – lokalita V Prokopě

Komise konstatovala, že i nadále trvá na svém původním stanovisku a řešení situace výstavbou zimní 

zahrady považuje za nevhodné.

Návrh na usnesení: Komise považuje výstavbu zimní zahrady u balkonu na pozemku p.č. 1427/75 v k.ú. 

Čelákovice za nevhodnou.

Hlasování: pro všichni

4.5. DSP Obchodní centrum JTH – ul. Průmyslová 

K vyjádření byl, dle požadavku RM, předložen další stupeň PD (DSP) na výstavbu OC. Komise konstatuje, 

že v PD jsou zapracovány připomínky komise k DÚR.

Návrh usnesení: Komise k předložené dokumentaci ke stavebnímu povolení na stavbu obchodního centra 

JTH – ul. Průmyslová nemá připomínky. 

Hlasování : pro všichni

4.6.  Výstavba RD lokalita Nad Přerovskou cestou I. – změna řešení přístupu pro pěší

Ing. Arch. Danda vysvětlil vývoj projektu a důvody požadované změny řešení přístupu pro pěší. Komise 

doporučila v návaznosti na vyjádření OŽP posunout navrhované kontejnerové stání. 

Hlasování: pro všichni

Komise také konstatuje, že souhlasí s návrhem regulačních podmínek tak, jak je v PD uvedeno. 

Hlasování: pro: Ing. arch. Jiří Danda, Mgr. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Milan Moravec, p. Petr 

Polnický, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Lukáš Burda, p. Miroslav Iglo, p. 

Ondřej Bouška, zdržela se: Ing. Knapová Liběna

V rámci ÚR  bude řešeno napojení pěších komunikací z ul. Zárubovy až po lokalitu 13 RD jižně podél 

komunikace v ul. Rooseveltova a dále od ulice Pod Přerovskou cestou po chodník v ul. Zahradní (v případě, 

že chodník v ul. Zahradní není předmětem již vydaného ÚR v rámci lokality PPC II., bude tento připojen 

k UR OZ 13 RD NPC). V grafické podobě – viz. Příloha č. 1, 2  a 3 zápisu.

Návrh usnesení: Komise nemá námitek k předložené dokumentaci k územnímu řízení „Výstavba RD 

lokalita Nad Přerovskou cestou I.“ z 11/2011 při zapracování následujících připomínek a dodržení uvedených 

podmínek:

1. Požadujeme posunout navrhované kontejnerové stání směrem z křižovatky s ulicí Rooseveltova

2. V rámci ÚR  bude řešeno napojení pěších komunikací z ul. Zárubovy až po lokalitu 13 RD jižně 

podél komunikace v ul. Rooseveltova a dále od ulice Pod Přerovskou cestou po chodník v ul. 

Zahradní 

3. V případě, že chodník v ul. Zahradní není předmětem již vydaného ÚR v rámci lokality PPC II. bude 

tento připojen k UR OZ 13 RD NPC

Hlasování : pro všichni
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4.6. Obytný soubor Mochovská – Krátká Linva Čelákovice

Ing. Arch. Danda vysvětlil vývoj záměru zástavby lokality místně označované jako „Krátká Linva“ a předložil 

variantu urbanistického konceptu. Komise konstatovala, že jde o největší rozvojové území Města Čelákovice, 

a proto je třeba řešení tohoto prostoru věnovat velkou pozornost, návrh uspořádání lokality řešit ve 

variantách formou územní studie, jejíž zadání vzejde z potřeb stanovených při zahájení zpracovávání ÚP a 

která bude do ÚP následně zapracována. Teprve poté je možné zpracovat projekt obytného souboru 

„Mochovská – Krátká Linva“.

Návrh usnesení: Komise konstatuje, že lokalita „Krátká Linva“ je největší rozvojové území Města 

Čelákovice. Návrh uspořádání lokality je třeba řešit ve variantách formou územní studie, jejíž zadání vzejde 

z potřeb stanovených při zahájení zpracovávání ÚP a která bude do ÚP následně zapracována. 

Hlasování : pro všichni

4.7. Výběrové řízení – ÚP projednání podrobností zadání.

Podmínky budou členům zaslány dne 4. 1. 2012. Členové komise své případné připomínky zašlou do 9. 1. 

2012. Tento bod je bez usnesení.

Hlasování : pro všichni

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise bude 14. února 2012 od 18:00.

     

Přílohy: 

Příloha č. 1 – situace „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně – úsek 1

Příloha č. 2 – situace „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně – úsek 2

Příloha č. 3 – situace „Cyklostezka Čelákovice – Císařská Kuchyně – úsek 3

Příloha č. 4 – situace „Bytový dům Spojovací Čelákovice“ – majetkové vztahy 1/500 – posun 1m




