
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 9 ze schůze 16. října 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Ing. Knapová Liběna, p. Iglo Miroslav, p. 

Petr Polnický, Mgr. Miloš Špringr (dostavil se v 18.40 hodin), Ing. Miloš Sekyra, Ing. Milan 

Moravec, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Jiří Danda, p. Václav Přibáň

Hosté:        Ing. arch. S., autor projektu a Ing. S. investor projektu BD v ul. Kostelní, Ing. Luštincová 

Ilona, Ing. Teichmanová Dana

Omluveni: p. Ondřej Bouška, p. Milan Tichý,

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

Program jednání:

1. DSP BD v ulici Kostelní
2. DUR 13 RD Nad Přerovskou cestou
3. Žádost o vyjádření k DSP přestavba RD Rooseveltova 30 – doplněné podklady 
4. DSP novostavby RD a garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice
5. Studie hřbitova a výstavba nové kolumbárií zdi – vysvětlení námitky komise rozvoje
6. Senioři nad 65 let a co jim nabízíme – materiál připravil člen komise p. Miroslav Iglo
7. Různé

Komise se sešla v počtu 10 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 16. října 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 16. 10. 2012 

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

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. DSP BD v ulici Kostelní
Zástupce investora p. P. S. a autor projektu Ing. arch. S. v úvodu krátce představili projekt bytového domu 

a dále odpovídali na otázky členů komise. Byly diskutovány zejména otázky napojení stavby na okolní –

textury, materiály, měřítka, barevnost, údržba navrhované pnoucí zeleně, vzhled budovy do doby ozelenění, 

otázky vnitřního mikroklimatu budovy vzhledem k pnoucí zeleni, počet parkovacích stání, propojení parku 

s lokalitou U Kovárny a další. Oba hosté na otázky průběžně odpovídali a ve svých odpovědích mimo jiné 

uvedli, že investor bude rád spolupracovat na přípravě propojovacího chodníku z parku do lokality 
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U Kovárny, pokud se jemu (již s vlastníky jedná) nebo městu podaří odkoupit potřebný pozemek jeho od 

vlastníků (Š.). Dále bylo řečeno, že plocha plánovaná k popnutí zelení bude pokryta černou fólií, která bude 

dále překryta kovovým poplastovaným rastrem, který bude mít „technický vzhled“. 

Vzhledem k rozsahu a významu projektu komise rozhodne až po podrobném prostudování dokumentace 

a doplněných podkladů.

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18,40 hodin dostavil člen komise Mgr. Miloš Špringr.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města se seznámila s představeným projektem ke stavebnímu povolení 

na stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“. Pro své vyjádření komise 

požaduje žádost o vyjádření doplnit aktualizovanými vizualizacemi a zákresy do okolí stavby dle současného 

stavu projektu i jeho okolí v pohledu z ulice Kostelní i z parku (severní a východní pohled), vč. vizualizací 

před ozeleněním stavby. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (11), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.2. DUR 13 RD Nad Přerovskou cestou
V rámci projednání OZ bylo s investory dohodnuto, že budou v rámci DUR řešeny také přístupové chodníky 
k nově navrhované lokality pro bydlení. Chodník byl navržen při jižní straně komunikace v ulici Rooseveltova. 
Část chodníku byla navržena na pozemku, který je historicky církevním majetkem a nyní je ve správě 
Pozemkového fondu. Ing. arch. Danda seznámil komisi se skutečností, že i přes jednání, která byla 
s Pozemkovým fondem vedena, není možné v současné době (do doby projednání církevních restitucí) 
povolení výstavby chodníku zajistit. Proto nyní jménem investorů OZ žádá o povolení nové trasy vedení 
pěšího přístupu – viz. přiložená situace. 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k nově navržené trase chodníku, z navrhovaného 

řešení však budou vypuštěny přechody přes komunikaci v ul. Rooseveltova při křižovatce s ulicí Pod 

Přerovskou cestou a při ústí chodníku z ulice Zahradní. Pozemková rezerva pro napojení další zástavby, 

která je umístěna při severní straně OZ, bude převedena na město. Komise doporučuje zapracovat 

uvedenou změnu do dodatku k již uzavřené smlouvě o spolupráci a převodu ZTI uzavřené mezi městem 

a investory navrhované OZ.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, p. Iglo Miroslav, p. Petr Polnický, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Milan 

Moravec, pí. Jitka Sedmihradská, p. Václav Přibáň (7), proti Ing. Procházka Jakub, Ing. Liběna Knapová,

Mgr. Miloš Špringr (3), zdržel se Ing. arch. Jiří Danda (1)

Usnesení nebylo přijato

Z jednání komise se omluvil a v 19,30 odešel Ing. Miloš Sekyra, na několik minut se vzdálil Mgr. Miloš 

Špringr

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k nově navržené trase chodníku, který zajistí pěší 

napojení navrhované obytné zóny 13 RD Nad Přerovskou cestou na stávající zástavbu města při zachování 

navrhovaného přechodu přes komunikaci v ulici Rooseveltova při ústí chodníku z ulice Zahradní (viz. 

přiložená situace). Pozemková rezerva pro napojení další zástavby, která je umístěna při severní straně OZ, 

bude převedena na město. Komise doporučuje zapracovat uvedenou změnu do dodatku k již uzavřené 

smlouvě o spolupráci a převodu ZTI uzavřené mezi městem a investory navrhované OZ.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, p. Iglo Miroslav, p. Petr Polnický, Ing. Milan Moravec, pí. Jitka 

Sedmihradská, p. Václav Přibáň, Ing. Procházka Jakub, Ing. Liběna Knapová, (8), proti (0), zdržel se Ing. 

arch. Jiří Danda (1)

Usnesení bylo přijato

4.3. DSP novostavby RD a garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice
Městu byla doručena pouze žádost o vyjádření k možnosti umístění na veřejnou infrastrukturu a napojení na 
komunikaci, zároveň však byla doručena také celá DSP novostavby RD a garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. 
Čelákovice. Komise se domnívá, že vyjádření k přípojkám a vjzdu nelze vydávat samostatně bez vědomí 
celkového záměru výstavby, proto se bude vyjadřovat k celé předložené dokuemntaci. Komise se seznámila 
s projektem a porovnala navrhované řešení s územním plánem města Čelákovice. 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s DSP novostavby RD a garáže na pozemku p.č. 

1676, k.ú. Čelákovice z důvodu nesouladu navrhovaného řešení s územním plánem města Čelákovice. 

V projektu není zohledněna cesta, která zakončuje zastavitelnou plochu dle ÚP. Dále řešení nerespektuje 

dělení pozemků. Komise doporučuje toto navržené dělení dodržet.
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Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, pí. Jitka Sedmihradská, p. Václav Přibáň, Ing. Procházka Jakub, 

Ing. Liběna Knapová, Ing. arch. Jiří Danda, Mgr. Miloš Špringr (7), proti (0), zdržel se p. Iglo Miroslav, p. Petr 

Polnický, Ing. Milan Moravec (3)

Usnesení bylo nepřijato, navrhované usnesení bude předloženo RM pouze jako doporučení většiny 

přítomných členů komise.

4.4. Žádost o vyjádření k DSP přestavba RD Rooseveltova 30
Komisi byly předloženy doplněné podklady – fotodokumentace stávajícího stavu, pohledy navrhovaného 
řešení přestavby RD Rooseveltova 30 se zákresem druhé poloviny dvojdomu před i po dokončení plánované 
rekonstrukce. 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s navrhovanou přestavbou rodinného domu č.p. 30 v 

ulici Rooseveltova v Čelákovicích.

Hlasování: pro p. Iglo Miroslav, Ing. Milan Moravec, pí. Jitka Sedmihradská, p. Václav Přibáň, Ing. Liběna 

Knapová, Ing. arch. Jiří Danda, Mgr. Miloš Špringr (7), proti (0), zdržel se Ing. arch. Renata Fialová p. Petr 

Polnický, Ing. Procházka Jakub (3)

Usnesení bylo nepřijato, navrhované usnesení bude předloženo RM pouze jako doporučení většiny 

přítomných členů komise.

4.5. Senioři nad 65 let a co jim nabízíme
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města bere předložený materiál p. Miroslava Igla „Senioři nad 65 let a 

co jim nabízíme“ na vědomí a doporučuje RM, aby tento materiál byl předán k projednání do sociální komise.

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

Usnesení bylo přijato

4.6. Skateboardové hřiště
Mgr Milošem Špringrem byl vznesen požadavek na výstavbu skateboardového hřiště, které dosud 

v Čelákovicích chybí. Byly diskutovány návrhy na jeho umístění. Ing. Teichmanová informovala komisi o 

projednávání této tématiky na poradě odborů, kde bylo navrženo umístění v prostoru vedle dopravního hřiště 

při ZŠ Komenského. Tento návrh komise považuje za nevhodný a navrhuje hledat jiné možnosti umístění –

např. pod ČOV nebo v prostoru nazývaném „Špička“. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje RM pro umístění skateboardového hřiště prověřit 

jako vhodné pozemky v prostoru při cestě k ČOV nebo v prostoru nazývaném „Špička“.

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

Usnesení bylo přijato

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise se bude konat dne 13. 11. 2012 v 18,00 hodin.

     

Přílohy: -
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