
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 6 ze schůze 5. června 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Jakub Procházka, p. Milan Tichý, Ing. Liběna Knapová, Ing. 

arch. Michael Vojtěchovský, p. Miroslav Iglo, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, Ing. 

Miloš Sekyra

p. Petr Polnický se dostavil v 19,10 hodin

Hosté:        Ing. L., Ing. Teichmanová Dana, p. Karel Šindelíř, ing. arch. Mahdi Aziz, p. Jan Beneš, 

Mgr.arch. Tomáš Michálek, Bc. Kateřina Štěpánová, p. Jakub Štěpán, p. M. K.

Omluveni: Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, pí. Jitka Sedmihradská, p. Václav Přibáň, p. Lukáš 

Burda

Program jednání:

1. Rozšíření urnových schránek na hřbitově v Čelákovicích – projekt města, provádí TS, 
2. Doplněná žádost - rekonstrukce oplocení RD v ul. Mochovská 856/43, na jednání na 

18,30 byl přizván investor
3. Doplněná žádost - Úprava RD Ve Skále č.p. 65/10, na jednání na 18,15 byl přizván investor a autor 

projektu 
4. Doplněná žádost - půdní vestavba RD Masarykova ul. 359/70 
5. Doplněná žádost - Úprava RD ul. Na Hrádku č.p. 467/17, p.č. 1578,1579 na jednání na 18,45 byl 

přizván investor a autor projektu
6. Zahájení diskuse k tématům: 

 trasování linek MHD a jejich jízdní řád - iniciativa P. K.
 možné problémy při rekonstrukci tratí ČD a vliv na dopravu Čelákovice -Praha - iniciativa P. 

Kasimira 
 rozvoj města - demografie a vliv na kapacity např. škol

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 21,30 hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 15. května 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. Bylo vzneseno několik podnětů – řešení Sadů 17. listopadu 

a možnosti bezúplatného převodu pozemků – Pozemkový fond a další. Bylo dohodnuto, že navrhované body 

budou projednány v rámci bodu „Různé“.

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 5. 6. 2012 

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

Usnesení bylo přijato

3. Určení zapisovatele zápisu

 Po dohodě členů komise bude zápisy 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
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4.1. Rozšíření urnových schránek na hřbitově v Čelákovicích – projekt města, provádí TS

Komise se 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 příštím jednání komise za 

přítomnosti zástupce správce hřbitova p. Karla Turka, ředitele TS Čelákovice. Komise také požaduje 

případnou dostavbu urnových schránek řešit v kontextu s existující studií na rozšíření hřbitova. Ing. Dana 

Teichmanová od p. Turka tuto studii zajistí a členům komise spolu se situací z projektu rozšíření urnových 

schránek elektronicky před jednáním komise zašle.

Návrh usnesení: Komise rozvoje odkládá projednání předloženého projektu na rozšíření urnových schránek 

na hřbitově v Čelákovicích na příští jednání. Do doby projednání se komise seznámí se situací a také 

s možností rozšíření hřbitova. Na příští jednání bude přizván zástupce správce hřbitova p. Karel Turek, 

ředitel TS Čelákovice

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

Usnesení bylo přijato

4.2. Doplněná žádost - Úprava RD ul. Na Hrádku č.p. 467/17, p.č. 1578, 1579

Tato žádost již byla projednávána minulou komisí rozvoje, komise požadovala doplnění podkladů pro další 

projednání o barevné řešení a zákres do fotografie v kontextu s okolní zástavbou, komise nesouhlasila

s materiálem – povrchovou úpravou oplocení. Tyto podklady byly doplněny a představeny investorem stavby 

p. Karlem Šindelířem a autorem projektu ing. arch. Azizem Mahdi. Komise konstatuje, že s řešením střechy 

a vikýře souhlasí, plot však v celém rozsahu požaduje řešit tak, aby materiálové odpovídal místu. 

S umístěním plného plotu souhlasí, požaduje jej však řešit jako zděný s omítkou ve světlém tónu nebo jako 

kamenný plot z pískovce či opuky.

Návrh usnesení: Komise souhlasí s předloženým projektem úpravy RD ul. Na Hrádku č.p. 467/17, p.č.

1578, 1579 v k.ú. Čelákovice v části řešení střechy a s umístěním vikýřů. Komise dále souhlasí s umístěním 

plného plotu, požaduje jej však řešit jako zděný s omítkou ve světlém tónu nebo jako kamenný plot 

z pískovce či opuky tak, aby oplocení materiálově odpovídalo místu.

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

Usnesení bylo přijato

p. Petr Polnický se dostavil v 19,10 hodin

4.3. Doplněná žádost - Úprava RD Ve Skále č.p. 65/10

Jde opět o druhé projednání žádosti doplněné o požadované podklady. Na minulém jednání komise 

nesouhlasila s navrženým řešením, především s fasádou do ulice a řešením severozápadní a jihozápadní 

fasády. Nový návrh požadovala doložit barevným řešením a zákresy do fotografií v kontextu s okolními 

domy.  Tyto podklady byly doplněny a na jednání představeny investorem stavby p. Janem Benešem a 

autorem projektu Mgr. arch. Tomášem Michálkem.

Návrh usnesení: Komise souhlasí se zvýšením hřebene střechy a přístavbou v souladu s nově 

předloženým návrhem úpravy RD Ve Skále č.p. 65/10. Stávající prvky fasády budou zachovány, stejně jako 

tvarosloví štítové zdi (bude zachována štítová atika s lizénami) a sklon střechy.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Jakub Procházka, p. Milan Tichý, Ing. Liběna Knapová, p. 

Miroslav Iglo, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Miloš Sekyra, p. Petr Polnický (9), proti Ing. arch. 

Michael Vojtěchovský (1), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.4. Doplněná žádost - rekonstrukce oplocení RD v ul. Mochovská 856/43

Jde opět o druhé projednání žádosti doplněné o požadované podklady. Na minulém jednání komise 

nesouhlasila s navrženým řešením a požadovala předložení doplněné dokumentace s doložením kontextu 

navrhované stavby se stávající okolní zástavbou.  Tyto podklady byly doplněny a na jednání představeny 

investory stavby Bc. Kateřinou Štěpánovou a p. Jakubem Štěpánem.



Zápis z komise pro rozvoj města

3

Návrh usnesení: Komise souhlasí s navrhovaným řešením oplocení  pozemku u RD v ulici Mochovská č.p.  

8685/43 v Čelákovicích.

Hlasování: pro Ing. Milan Moravec (1), proti Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Jakub Procházka, p. Milan Tichý, 

Ing. Liběna Knapová, p. Miroslav Iglo, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Miloš 

Sekyra, p. Petr Polnický (9), zdržel se 0

Usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s navrhovaným řešením oplocení  pozemku u RD v ulici Mochovská 

č.p.  8685/43 v Čelákovicích. Komise navrhuje následující řešení oplocení: část plotu v ulici Mochovská 

může být řešena jako plný plot do výšky 1,75m (materiál: KB blok, kamenný, zděný s omítkou), část plotu 

v ulici Družstevní zachovat stávající ráz, tzn. podezdívka s průhlednou výplní. 

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Jakub Procházka, p. Milan Tichý, p. Miroslav Iglo, Ing. arch. 

Michael Vojtěchovský, Ing. Miloš Sekyra (6), proti Ing. Liběna Knapová, Mgr. Miloš Špringr, p. Petr Polnický

(3), zdržel se Ing. Milan Moravec (1)

Usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s navrhovaným řešením oplocení  pozemku u RD v ulici Mochovská 

č.p.  8685/43 v Čelákovicích a navrhuje u oplocení v celém rozsahu zachovat stávající ráz, tzn. zachovat 

podezdívku s průhlednou výplní. 

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Jakub Procházka, p. Milan Tichý, Ing. arch. Michael 

Vojtěchovský, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Liběna Knapová, Mgr. Miloš Špringr, p. Petr Polnický, (8), proti (0) 

zdržel se p. Miroslav Iglo, Ing. Milan Moravec (2)

Usnesení bylo přijato

4.5. Zahájení diskuse k tématům: 

• trasování linek MHD a jejich jízdní řád - iniciativa P. K.

• možné problémy při rekonstrukci tratí ČD a vliv na dopravu Čelákovice -Praha  - iniciativa 

P. K.

• rozvoj města - demografie a vliv na kapacity např. škol

4.5.1. Trasování linek MHD a jejich jízdní řád 
Pan K. přednesl návrh na zajištění veřejné dopravní obslužnosti pro nákupní centrum Čelákovice, tvořené tč. 
hypermarketem Tesco a supermarket Penny Market a Billa a současně lepší využití linek veřejné 
autobusové dopravy začleněné do systému PID, pro obsluhu dalších lokalit města Čelákovice. Ing. K. navrhl 
úpravu tras linek č. 412 a 443 v katastru města Čelákovice tak, aby obě linky obsluhovaly železniční stanici 
Čelákovice (významný přestupní bod), nákupní centrum (zastávka v již vybudovaném zálivu u křižovatky ulic 
Jana Kamaráda a  silnice č. 245 a optimálně i další zastávka před Penny Marketem, tj. u křižovatky silnice č. 
245 a ulice Sokolovská a konečnou měly v prostoru západně od náměstí (ul. Stankovského). Byl předložen 
nákres nového trasování linek, který tuto představu zobrazuje ve větším detailu. V nákresu jsou rovněž 
označena další vhodná místa, kde by měly mít obě linky vybudovány zastávky tak, aby se využití linek pro 
potřebu přepravy uvnitř města Čelákovice zvýšilo.
Návrh usnesení: Komise bere na vědomí potřebu nového trasování linek MHD v Čelákovicích (zejména 

linek č. 412 a 443) a doporučuje Radě města k této problematice svolat jednání za účasti ROPIDu, zástupců 

města Čelákovice a okolních obcí, zástupců osadních výborů a komise rozvoje. 

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

Usnesení bylo přijato

4.5.2. Možné problémy při rekonstrukci tratí ČD a vliv na dopravu Čelákovice - Praha  

Pan K. přednesl informace, které byly publikovány v časopise Železničář  č. 9 (článek "Koridor přes 
Kunovický les už nebude jen na papíru", autor Martin Navrátil, viz příloha) a v dalších médiích o plánované 
rekonstrukci traťového úseku Úvaly - Běchovice. Z publikované zprávy plyne, že v důsledku zvýšeného 
stupně ochrany lokality "Klánovický les" proběhnou v daném úseku výluky vždy dvou traťových kolejí. Provoz 
tak bude redukován na jedinou zbývající kolej s tím, že výrazně snížená kapacita tratě bude řešena 
převodem podstatné části dálkové osobní dopravy a dopravy nákladní na odklonovou trasu trati č. 231 -
Praha - Vysočany - Čelákovice - Lysá nad Labem - Nymburk. Uvedené informace naznačují možnost 
dlouhodobého významného přetěžování kapacity trati č. 231, s dopadem na plynulost a spolehlivost osobní 
dopravy na této trati, narušení taktového jízdního řádu, resp. nemožnosti dalšího zahuštění taktu po dobu 
rekonstrukce daného úseku.
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Vzhledem k tomu, že pro obyvatele Města Čelákovice je zájmem zásadní důležitosti udržet po dobu 
rekonstrukčních prací, kvalitní, kapacitní, dostatečně frekventovanou a spolehlivou železniční dopravu jak ve 
směru na Prahu, tak na Nymburk, navrhuje p. K. požádat o vyjádření k této záležitosti. V případě, že 
článkem avizované obtíže skutečně nastanou, také požádat o zevrubnou informaci o konkrétních 
plánovaných dopadech rekonstrukce daného traťového úseku na osobní dopravu na rameni Praha -
Vysočany - Čelákovice - Lysá nad Labem - Nymburk a také o informaci, jakým způsobem budou tyto dopady 
ošetřeny. Současně požádat o sdělení, jakým způsobem může být Město Čelákovice nápomocno v rámci 
jednání, jejichž cílem by mělo být poskytnutí výjimky z ochrany daného přírodního celku pro účel 
rekonstrukce dopravní cesty tak, aby daný traťový úsek mohl být modernizován bez podmínek omezujících 
výrazně kapacitu rekonstruované trati a tím i bez dopadů na četnost, kapacitu a kvalitu osobní dopravy na 
trati č. 231, která má být použita jako objízdná trasa. 
Návrh usnesení: Komise bere na vědomí možné problémy při rekonstrukci tratí ČD a vliv na dopravu 

Čelákovice - Praha  a doporučuje Radě města u SŽDC ověřit, jak pokračuje příprava rekonstrukce traťového 

úseku Úvaly - Běchovice a jakým způsobem budou řešeny dopady na osobní dopravu na trase Praha -

Vysočany - Čelákovice - Lysá nad Labem – Nymburk. Zároveň komise doporučuje Radě města účastnit se 

příslušných jednání k této problematice. 

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

Usnesení bylo přijato

4.5.3. Rozvoj města - demografie a vliv na kapacity např. škol

Předsedkyně komise přednesla žádost o předložení podkladů k tomuto tématu.

Návrh usnesení: Komise požaduje předložení informací o kapacitách školských zařízení v porovnání 

s předpokládaným demografickým vývojem v Čelákovicích. Komise požaduje účast zástupce příslušného 

odboru na příštím jednání komise k vysvětlení požadovaných informací a údajů.  

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

Usnesení bylo přijato

4.6. Změna územního rozhodnutí  - změna umístění novostavby RD na p.č. 982/55 a p.č. 982/59 

v Čelákovicích

Komise tuto žádost projednávala na svém minulém jednání a k požadované změně ÚR neměla námitek. 

Komise konstatovala, že uliční čára nebyla dodržena u sousedního objektu a byl vznesen dotaz, kdo vydal 

povolení umístění tohoto sousedního domu. Ing. L. přednesla tedy doplňující informaci o tomto sousedním 

objektu – jde o stavbu RD, jehož část – kryté garážové stání ještě nebyla dostavěna. Uliční čára bude u této 

stavby dodržena právě umístěním hmoty krytého garážového stání.

Návrh usnesení:bez usnesení

4.7. Sady 17. listopadu

Mgr. Špringr upozornil na situaci, ke které dochází v prostoru restaurace a KD. Při pěkném počasí, zejména 

v období jarních a letních měsíců, v prostoru před restaurací jezdí velký počet malých dětí na odstrkovadlech 

či obdobných hračkách. Pan Špringr upozornil na skutečnost, že vznikají nebezpečné situace zejména ve 

chvíli, kdy prostorem projíždějí cyklisté, a proto by bylo třeba provoz nějakým způsobem usměrnit.

Návrh usnesení: Komise se tématem kolize cyklistů a malých dětí na odstrkovadlech v parku 17. listopadu 

bude zabývat na příštím jednání komise. 

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

Usnesení bylo přijato

v 20,50 hodin odešel Mgr. Špringr.

4.8. Žádost o bezúplatný převod pozemků ze správy Pozemkového fondu do majetku města 

Čelákovice

Předsedkyně komise ing. arch. Fialová seznámila komisi s tím, že byly vytipovány pozemky, které by mohly 

být předmětem bezúplatného převodu do vlastnictví města Čelákovice. Některé již byly prověřeny a bylo 

zjištěno, že jde o historicky církevní majetky. Přesto komise doporučuje ve snaze o převody pokračovat 

v případech, kde to bude možné.
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Návrh usnesení: Komise požaduje pokračovat v procesu bezúplatného převodu pozemků ze správy 

Pozemkového fondu do vlastnictví města Čelákovice, jakmile pozbudou platnosti zákonné překážky tomuto 

převodu bránící. 

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

Usnesení bylo přijato

4.9. Průchod mezi ulicemi K Borku a Na Výsluní – důvody jeho uzavření

Proběhla diskuse k tomuto tématu a bylo dohodnuto, že i o této problematice bude komise jednat na svém 

příštím jednání.

Návrh usnesení: Komise se tématem uzavření průchodu mezi ulicemi K Borku a Na Výsluní bude zabývat 

na příštím jednání komise. 

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

Usnesení bylo přijato

4.10. Technické řešení přemostění – cyklistická stezka Písková a Kostelní Lhota

Ing. Procházka uvedl příklad technického řešení přemostění na trasy cyklostezky v Pískové a Kostelní Lhotě. 

Přislíbil zaslat fotografie použitého řešení a navrhl toto řešení použít i při projektování CS do Císařské 

Kuchyně.

Návrh usnesení:bez usnesení

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise bude 26. 5. nebo 17. 6.2012 od 18:00.

     

Přílohy: mapa- návrh trasování linek č. 412 a 443

-
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