
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 8 ze schůze 11. září 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub (dostavil se v 18.25 hodin), p. Milan Tichý, 

Ing. Knapová Liběna, p. Iglo Miroslav, p. Petr Polnický (dostavil se v 18.30 hodin), p. Ondřej 

Bouška, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Miloš Sekyra (dostavil se v 19.30 hodin), Ing. Milan 

Moravec

Hosté:        p. Petr Kalina – investor stavby RD Sedlčánky, p. Michal Žáček, autor projektu RD, Ing. 

Daniela Fenclová, autorka projektu RD v ul. Rooseveltova, Ing. Luštincová Ilona, Ing. 

Teichmanová Dana

Omluveni: pí. Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Jiří Danda

Nepřítomni: p. Václav Přibáň, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Lukáš Burda

Program jednání:

1. Žádost ředitelky základní školy Komenského o vyjádření k možnosti přemalování stěny – fasády 
školy

2. Žádost o vyjádření k DSP novostavba RD na parcele č. 152/19 v k.ú. Sedlčánky (ul. Na Výsluní) 
3. Žádost o vyjádření k DSP přestavba RD Rooseveltova 30 
4. Informace o kapacitách škol a školských zařízení – odložený bod z minulého jednání komise rozvoje
5. Studie hřbitova a výstavba nové kolumbárií zdi – odložený bod z minulého jednání komise rozvoje
6. Různé

Komise se sešla v počtu 8, později 10 členů, komise byla usnášeníschopná. 

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice I. a bylo ukončeno v 20,30 hodin.

Projednávání jednotlivých bodů bylo zahájeno v 18,25 hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 11. září 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. Bylo domluveno, že jednotlivé body budou projednávány 

v pořadí dle příchodu pozvaných hostů a časové náročnosti.

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 11. 9. 2012 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (8), 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 (8), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Žádost ředitelky základní školy Komenského o vyjádření k možnosti přemalování stěny – fasády  
školy
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Návrh usnesení: Komise rozvoje souhlasí se záměrem na přemalování severní fasády (ze strany hřiště)  

základní školy v ulici J. A. Komenského. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (8), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

v 18,30 se dostavil p. Polnický

4.2. Žádost o vyjádření k DSP novostavba RD na parcele č. 152/19 v k.ú. Sedlčánky (ul. Na Výsluní)
Investor a autor projektu představili záměr na výstavbu RD na volné parcele v ulici Na Výsluní. Projekt 
nedodržuje odstupy od hranic pozemku (chybí kóty), při započítání zpevněných ploch – terasa a příjezdové 
plochy a chodníčky záměr neodpovídá procentu zastavěnosti dle ÚR. Kóty budou doplněny pro projednání 
ve stavebním řízení.

Návrh usnesení: Komise rozvoje nemá námitek k předloženému projektu ke stavebnímu povolení na 

stavbu nového RD na parcele č. 152/19 v k.ú. Sedlčánky v ul. Na Výsluní.

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

Usnesení bylo přijato

4.3. Žádost o vyjádření k DSP přestavba RD Rooseveltova 30 
Projekt představila autorka projektu, která také komisi informovala o skutečnosti, že objekt je součástí 
dvojdomu, obě poloviny jsou ve vlastnictví stejného majitele. Po provedení rekonstrukce nyní projednávané 
části, je záměrem majitele provést rekonstrukci také druh poloviny dvojdomu. Komise rozvoje pro posouzení 
celkové koncepce požaduje předložení fotodokumentace stávajícího stavu a výkres konečné zamýšlené 
podoby dvojdomu.

Návrh usnesení: Komise rozvoje rámcově se záměrem přestavby RD č.p. 30 v ulici Rooseveltova souhlasí, 

pro posouzení celkové koncepce však požaduje předložit fotodokumentaci stávajícího stavu a výkres 

konečné zamýšlené podoby dvojdomu.

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

Usnesení bylo přijato

4.4. Informace o kapacitách škol a školských zařízení – odložený bod z minulého jednání komise 
rozvoje
Problematika byla diskutována a bylo doporučeno urychlené zpracování koncepce řešení předpokládaného 

nárůstu počtu dětí. Na příští jednání p. Miroslav Iglo připraví materiály k obdobné otázce nárůstu počtu 

seniorů.

Návrh usnesení: Komise rozvoje doporučuje co nejdříve zpracovat koncepci řešení kapacity škol a 

školských zařízení i v kontextu s otázkou existence gymnázia. Komise se bude uvedenou problematikou 

nadále zabývat a požaduje předložení zpracované koncepce.

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

Usnesení bylo přijato

v 19,30 se dostavil ing. Sekyra

4.5. Rozšíření urnových schránek na hřbitově v Čelákovicích – projekt města, provádí TS

Komise se na svém minulém jednání seznámila s projektem rozšíření urnových schránek na hřbitově 

v Čelákovicích. Bylo konstatováno, že jde o pietní prostor, kterému je vhodné věnovat větší pozornost, a 

proto bylo navrženo, že komise se se stávající situací na hřbitově seznámí a tento bod projedná na některém 

z příštích jednání komise. Komise také požadovala případnou dostavbu urnových schránek řešit v kontextu 

s existující studií na rozšíření hřbitova. 

Návrh usnesení: Komise rozvoje konstatuje, že navrhované řešení umístění zdi s urnovými schránkami na 

západní straně hřbitova je v kolizi se stávajícími hroby. Komise doporučuje zadat zpracování projektu 

rozšíření hřbitova v celé plánované ploše s řešením propojení obou částí. Realizaci hřbitova doporučujeme 

rozdělit na etapy dle momentální potřeby, parkové úpravy realizovat celé u vědomí budoucí podoby hřbitova.

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

Usnesení bylo přijato
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4.6. Další informace o projektech města a o projednání některých minulých bodů

Komise byla informována o výsledcích majetkoprávního projednání cyklistické stezky z Čelákovic do 

Císařské Kuchyně, o výsledku projednání problematiky úpravy prostoru u potoka Výmola komisí pro životní 

prostředí. Dále byla projednávána otázka změny integrovaného povolení TOS – MET a o účasti zástupců 

města na příslušném jednání, které se uskuteční dne 21. 9. 2012. 

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise se bude konat dne 16. 10. 2012 v 18,00 hodin.

     

Přílohy: -
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