
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 3 ze schůze 13. března 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra (od 18,30 hodin), p. Petr 

Polnický (od 19,00 hodin), Mgr. Miloš Špringr, p. Milan Tichý, pí. Jitka Sedmihradská (odešla 

cca v 19,30 hodin), p. Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec, Ing. Knapová Liběna

Hosté:        Ing. L. I., Ing. K. K., Ing. arch. M. T., Ing. arch. J. P., Ing. D. J., Ing. J. P., Ing. K. F., Ing. T. D.

Omluveni: Ing. arch. Michael Vojtěchovský, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Lukáš Burda, 

Nepřítomni: p. Iglo Miroslav

Program jednání:

1. Územní plán – diskuse způsobu zadání zakázky

2. Dostavba RD v Sedlčánkách – manželé B.

3. Architektonická studie historického centra – ul. Rybářská, Ve Vrbí, Na Hrádku, Kostelní 

4. Vyjádření města k optimalizaci trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany (2. Stavba:Přeložka trati km 

8,770 – 11,975 a I. Část, žst. Čelákovice)

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 ve 23.00 

hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 13. března 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

 předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. Ing. Teichmanová navrhla doplnění programu o 

bod č. 5 -  nesouhlas s.r.o. SPOLBYT s výsledkem projednání své žádosti o vyjádření ke stavebním 

úpravám domu čp. 1453, která byla projednávána na minulém jednání komise a dále o bod č. 6 

„Stanovisko k dodatečnému stavebnímu povolení garáže a vjezdu na pozemek v ul. Ruská, čp. 483. 

Tyto žádosti byly městu doručeny po odeslání pozvánky na dnešní jednání. Program byl doplněn o 

bod č. 5. a č. 6

 Bylo dohodnuto, že body budou projednávány v pořadí dle časové náročnosti, a přítomných hostů

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 13. 3. 2012 

Hlasování: pro 8, 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 8, proti 0, zdržel se 0
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4. Agenda

4.1. Architektonická studie historického centra – ul. Rybářská, Ve Vrbí, Na Hrádku, Kostelní 

K projednání byla poprvé předložena architektonická studie historického centra na minulém jednání komise, 

po tomto jednání ing. Dana Teichmanová rozeslala kopii této studie členům komise k vyjádření. Nyní byli 

k jednání přizváni autoři projektu - zástupci projekční kanceláře TaK s.r.o. ing. arch. Tichý a ing. arch. 

Přibylová, kteří představili navrhované řešení, předvedli jeho prezentaci a zodpověděli dotazy členů komise. 

Projekt byl znovu projednán a byly vzneseny tyto problémové okruhy, které je třeba v projektu prověřit a 

případně zohlednit:

1. Zásobování mlýna a jeho kolize s navrhovaným režimem dopravy, stavebním řešením komunikací a 

dopravou v klidu

2. Prověření vhodnosti zvoleného dopravního režimu

3. Do projektu zapracovat alespoň minimální parkování pro tvrz, knihovnu a kostel

Hlasování k bodu č. 1 - 3: pro všichni

4. Umístění amfiteátru v prostoru parku u knihovny:

Zrušení umístění amfiteátru v prostoru parku Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, p. Petr Polnický, proti: Ing. 

arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Miloš Špringr, p. Václav Přibáň, Ing. 

Milan Moravec, p. Milan Tichý, pí. Jitka Sedmihradská

Dále bylo navrženo prověřit umístění amfiteátru, zejména vzhledem k jeho orientaci ke světovým stranám 

(slunce proti divákům…).

Hlasování: pro: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Miloš Špringr, p. 

Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec, p. Milan Tichý, pí. Jitka Sedmihradská, zdržel se: Ing. Knapová Liběna, 

p. Petr Polnický,

5. Prověřit a dořešit schody v ul. Ve Vrbí, schody v chodníku před parkem v Rybářské ul. a také příjezd 

k nemovitostem umístěným nad svahem východně nad komunikací a pěší trasy 

6. Do dalších stupňů PD upozorňujeme na vysokou hladinu podzemní vody

Hlasování k bodu č. 5 - 6: pro všichni

7. V dalším stupni PD doporučujeme řešit připojení elektro pro případné společenské akce konané 

v prostoru parku u knihovny.

8. Doporučujeme RM prověření majetkoprávních vztahů v území navrhovaného propojení parku u knihovny 

s ul. U Kovárny a náměstím, ideově s tímto propojením souhlasíme.

Hlasování k bodu č. 7 - 8: pro všichni

9. Možnost zajíždění nákladních vozidel do prostoru parku např. při konání pouťových oslav 

Hlasování k bodu č.9: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Milan 

Moravec, p. Petr Polnický, Ing. Miloš Sekyra

Návrh usnesení: Komise doporučuje v rámci zpracování architektonické studie historického centra – ul. 

Rybářská, Ve Vrbí, Na Hrádku, Kostelní prověřit a případně zohlednit tyto připomínky:

1. Zásobování mlýna a jeho kolize s navrhovaným režimem dopravy, stavebním řešením komunikací a 

dopravou v klidu

2. Prověření vhodnosti zvoleného dopravního režimu

3. Do projektu zapracovat alespoň minimální parkování pro tvrz, knihovnu a kostel

4. Prověřit umístění amfiteátru, zejména vzhledem k jeho orientaci ke světovým stranám (slunce proti 

divákům…).

5. Prověřit a dořešit schody v ul. Ve Vrbí, schody v chodníku před parkem v Rybářské ul. a také příjezd 

k nemovitostem umístěným nad svahem východně nad komunikací a pěší trasy 

6. Do dalších stupňů PD upozorňujeme na vysokou hladinu podzemní vody

7. V dalším stupni PD doporučujeme řešit připojení elektro pro případné společenské akce konané 

v prostoru parku u knihovny.

8. Doporučujeme RM prověření majetkoprávních vztahů v území navrhovaného propojení parku u knihovny 

s ul. U Kovárny a náměstím, ideově s tímto propojením souhlasíme

9. Možnost zajíždění nákladních vozidel do prostoru parku např. při konání pouťových oslav 
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Hlasování: pro všichni

4.2. Vyjádření města k optimalizaci trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany (2. Stavba:Přeložka trati 

km 8,770 – 11,975 a I. Část, žst. Čelákovice) 

Komise se seznámila s předloženými podklady. Jde o rozsáhlou stavbu, která byla prezentována zástupci 

investora a projektanty na jednání Zastupitelstva města dne 29. 2. 2012. Na základě této prezentace a na 

základě podkladů, které byly rozeslány členům komise, komise rozvoje záležitost nyní znovu projednává za 

přítomnosti Ing. D. J. (SŽDC), Ing. K. F. (SŽDC) a Ing. J. P. (SUDOP). Pozvaní hosté projekt opět představili 

a zodpověděli otázky členů komise položené v následující diskusi. K projektu optimalizace trati Lysá nad 

Labem – Praha – Vysočany - I. Část, žst. Čelákovice byly vzneseny tyto připomínky:

1. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme prověřit možnost posunutí nástupiště o délku 

výpravní budovy (směrem k výpravní budově).

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Ing. Knapová Liběna, p. Petr Polnický, Mgr. 

Miloš Špringr, p. Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec, p. Milan Tichý, pí. Jitka Sedmihradská, zdržel se: Ing. 

Miloš Sekyra 

2. Podchody pod tratí realizovat v minimální šířce 3m (v dalším stupni PD možnost rozšíření).

3. V protihlukové stěně realizovat únikový východ v místě pozemku na hranici poz. č. st.470 (k.ú. 

Čelákovice), používá se často jako přístup k trati 

4. V dalším stupni PD požadujeme předložit technické a materiálové řešení protihlukových stěn k posouzení 

a eventuálnímu výběru z možných variant v návaznosti na novou hlukovou normu a aktualizovanou 

akustickou studii.

Hlasování k bodům č. 2 – 4: pro všichni

K projektu optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany - 2. Stavba: Přeložka trati km 8,770 –

11,975 byly vzneseny tyto připomínky:

1. V dalším stupni projektové dokumentace prověřit dopravní řešení u budoucího podjezdu trati před 

Zálužím

Hlasování: pro všichni

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje do vyjádření města k dokumentaci k územnímu 

řízení na stavby optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha – Vysočany doplnit následující podmínky. Ke 

stavbě:  I. Část, žst. Čelákovice požadujeme doplnit:

1. V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme prověřit možnost posunutí nástupiště o délku 

výpravní budovy (směrem k výpravní budově).

2. Podchody pod tratí realizovat v minimální šířce 3m aby město mělo možnost v dalším stupni PD 

podchody eventuálně rozšířit.

3. V protihlukové stěně realizovat únikový východ v místě pozemku na hranici poz. č. st.470 (k.ú. 

Čelákovice), používá se často jako přístup k trati 

4. V dalším stupni PD požadujeme předložit nové technické a materiálové řešení protihlukových stěn

v návaznosti na novou hlukovou normu a aktualizovanou akustickou studii.,

ke stavbě: 2. stavba: Přeložka trati km 8,770 – 11,975 požadujeme doplnit:

1. V dalším stupni projektové dokumentace prověřit dopravní řešení u budoucího podjezdu trati před 

Zálužím

Hlasování: pro všichni

4.3. Územní plán 

Na jednání komise byla přizvána ing. K. K., která má za ORM na starosti přípravu výběrového řízení na 

pořízení nového územního plánu. Ing. K. seznámila komisi se stavem přípravy zadání ÚP a zejména 

přednesla možnosti výběru zpracovatele ÚP. V zásadě jde o možnost zadat zpracování ÚP ve výběrové 

řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení (předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky vč. činností pořizovatele činí cca 2,5 mil. Kč) dle zákona o zadávání veřejných zakázek, prakticky 

jediným kritériem hodnocení v tomto případě by mohla být pouze nabídková cena. Druhou možností je 

vyhlášení otevřené urbanistické jednokolové soutěže o návrh, ve které by uchazeči předkládali své ideové 
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návrhy   ÚP a zhotovitel by byl vybrán dle kvality předložených prací. O výběru by v tomto případě 

rozhodovala odborná porota a byly by uděleny ceny za 1. – 3. místo, ev. mimořádná cen a za přínos. Tento 

způsob zadání ÚP s sebou přináší náklady na uvedené ceny a také na odměny členů poroty – celkové 

náklady by činily cca 270 tis. Kč (190 + 80) .

Proběhla diskuse a dle přednesených možností byl zvolen způsob zadání zakázky formou soutěže o návrh.

Návrh usnesení: Komise doporučuje zadat veřejnou zakázku na zpracování územního plánu města 

Čelákovice formou otevřené urbanistické jednokolové soutěže o návrh.

Hlasování: pro: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, p. Petr Polnický, Mgr. 

Miloš Špringr, p. Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec, proti: Ing. Knapová Liběna, zdržel se: p. Milan Tichý

4.4. Dostavba RD v Sedlčánkách

Pro další projednání této žádosti byly předloženy požadované podklady – spojené ÚR a SP a varianty A 

řešení - demolice starého objektu a stavba nového RD a varianta B - řešení přístavby. Fotodokumentaci 

zajistil člen komise p. Polnický.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nadále trvá na svém původním stanovisku a nadále nesouhlasí s 

předloženou změnou stavby před dokončením, která spočívá v demolici původního objektu RD.

Hlasování: pro: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, p. Petr Polnický, Mgr., 

Ing. Knapová Liběna, p. Milan Tichý, proti: Miloš Špringr, p. Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec 

4.5.  Dodatečné stavební povolení garáže a vjezdu na pozemek v ul. Ruská, čp. 483

Komise projednala předložené materiály, ze kterých je patrný rozsah stavby garáže z roku 1987. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k vydání dodatečného stavebního povolení na 

stavbu garáže a vjezdu na pozemek v ul. Ruská, čp. 483.

Hlasování: pro všichni

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

Komise tuto žádost o vyjádření k výměně skleněných tvárnic, za plastová okna o rozměru 140 x 145cm 

projednávala na svém minulém setkání. Nyní byl předložen písemný nesouhlas se stanoviskem Rady města, 

kde je namítán zejména havarijní stav výplně ze skleněných tvárnic. Komise však nadále trvá na svém 

stanovisku, že je nutné projekčně řešit opravu celého objektu jednotně, a to i v případě etapizace vlastní 

stavební realizace.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje stavební úpravy bytového domu č.p. 1453 v ul. 

Rumunská projekčně řešit jednotně v celém objektu  po dohodě s druhou polovinou bytového domu, vlastní 

stavební realizaci je možné rozdělit na etapy.

Hlasování: pro všichni

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise bude 3. dubna 2012 od 18:00.

     

Přílohy: 

-
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