
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 4 ze schůze 3. dubna 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, Ing. 

Knapová Liběna, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. 

Iglo Miroslav

Hosté:        Ing. Luštincová Ilona, Ing. Teichmanová Dana

Omluveni: p. Lukáš Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská Ing. Miloš 

Sekyra

Nepřítomni: p. Václav Přibáň

Program jednání:

1. Lávka přes Labe 

2. různé

Komise se sešla v počtu 9 členů, komise byla usnášeníschopná. 

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice I. a bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 3. dubna 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. P. Petr Polnický navrhl doplnění programu o projednání 

zastávky BUS na náměstí, Ing. Jakub Procházka žádal o informaci o průběhu přípravy cyklistické stezky 

Čelákovice – Sedlčánky a dále o informaci o přípravě ÚP a p. Miroslav Iglo o diskusi k tématu „střet zájmů“.

 Bylo dohodnuto, že body budou projednány

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 3. 4. 2012 

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

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Lávka přes Labe

Ing. Dana Teichmanová představila projekt a stav jeho přípravy. Byla zahájena diskuse k tomuto tématu a 

vznesené dotazy byly zodpovězeny. Dále byly diskutovány další možnosti přepravy přes Labe – možnost 

využití přechodu přes zdymadla i po dokončení jejich rekonstrukce a také možnost zavedení přívozů. 

Návrh usnesení: Komise souhlasí s realizací lávky pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích, doporučuje 

také prověřit možnost zavedení přívozů přes Labe pro zajištění přepravy obyvatel města i jeho návštěvníků 

na druhý břeh Labe a případně iniciovat jejich vznik a provozování. 

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

Usnesení bylo přijato
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4.2. Zastávka BUS náměstí

P. Petr Polnický namítl špatné umístění zastávky BUS v centrální části náměstí. Bylo konstatováno, že 

umístění zastávky je součástí celého projektu revitalizace a jako taková byla i schválena. Její realizace byla 

dokončena v listopadu roku 2011 a její úprava či posun již není možný.

Návrh usnesení: bez usnesení

4.3. Informace k připravovaným akcím města 

Informaci o průběhu přípravy cyklistické stezky Čelákovice – Sedlčánky a dále informaci, ve kterých obcích 

byl zpracovatel ÚP vybrán formou otevřené urbanistické soutěže o návrh. Ing. Teichmanová tyto informace 

zjistí a členům komise budou zaslány emailem.  

Návrh usnesení: bez usnesení

4.4. Střet zájmů

P. Miroslav Iglo otevřel téma střetu zájmů, zejména ve vztahu k projednávání návrhu řešení obytné zóny 

„Krátká Linva“. Ing. arch. Renata Fialová sdělila svůj názor, že vždy před projednáváním bodů, které se 

dotýkají zájmů člena komise, by člen komise měl tuto skutečnost oznámit nejdéle na začátku příslušného 

jednání komise. Toto téma bude dále diskutováno na příštím jednání komise rozvoje.

Návrh usnesení: bez usnesení

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise bude 24. dubna 2012 od 18:00.

     

Přílohy: 

-
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