
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 10 ze schůze 13. listopadu 2012

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

Miloš Špringr (dostavil se v 18,45), pí. Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Jiří Danda, p. Václav 

Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška

Hosté:        Ing. arch. S., autor projektu a Ing. S. investor projektu BD v ul. Kostelní, pí. J. S. (zástupce 

BD čp. 1745), p. K. a sl. K. (investoři RD Nedaniny), Ing. L. I., Ing. T. D.

Omluveni: Ing. Milan Moravec, p. Petr Polnický, Ing. Miloš Sekyra

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

Program jednání:

1. DSP BD v ulici Kostelní, zástupci investora a autora projektu pozváni na 18,30 hodin
2. Celková změna vzhledu BD č.p. 1745 v ul. Volmanova – odstranění mansardové „nástavby“, 

zástupce žadatelů pozváni na 19,15 hodin
3. Znovuprojednání žádosti o vyjádření k DSP novostavby RD a garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. 

Čelákovice, žadatel pozván na 19,30 hodin
4. Dělení pozemků p.č. 1923/1, 3232/1 v k.ú. Čelákovice – lokalita Jiřina
5. Dělení pozemků v ul. Mochovská – p.č. 2504/1, 2505 k.ú. Čelákovice
6. Studie hřbitova a výstavba nové kolumbárií zdi – vysvětlení námitky komise rozvoje
7. Seznámení s přípravou soutěžních podmínek pro výběr zpracovatele ÚP
8. Různé

Komise se sešla v počtu 9, od 18,45 hodin 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 13. listopadu 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. Program byl doplněn o prohlášení člena komise ing. arch. 

Jiřího Dandy, dále předsedkyně komise navrhla doplnit program o projednávání četnosti účasti/neúčasti 

členů na jednáních komise a návrh na úpravu počtu členů, a dále o dohodnutí pravidelného termínu jednání 

komise. Dále 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 13. 11. 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 (9), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
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4. Agenda

4.1. Prohlášení ing. arch. Jiřího Dandy 
Ing. arch. Danda předložil prohlášení v tomto znění:
Jako zpracovatel platného územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice i následných změn jsem se 
rozhodl účastnit připravovaného výběrového řízení na vypracování nového územního plánu. Z toho důvodu 
žádám jako člen komise rozvoje města o zproštění všech jednání komise, která se budou týkat přípravy 
soutěžních podmínek a výběrového řízení na zpracování nového územního plánu.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města bere na vědomí prohlášení ing. arch. Jiřího Dandy o jeho úmyslu 

účastnit se výběrového řízení na vypracování nového územního plánu a bere na vědomí jeho žádost o 

zproštění všech jednání komise, která se budou týkat přípravy soutěžních podmínek a výběrového řízení na 

zpracování nového územního.

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

Usnesení bylo přijato

4.2. Četnosti účasti/neúčasti členů na jednáních komise a návrh na úpravu počtu členů
Předsedkyně komise předložila evidenci účasti členů na jednáních komise pro rozvoj města a vybídla členy 
komise k vyjádření k řešení situace, kdy častá nepřítomnost některých členů komplikuje nebo i znemožňuje 
fungování komise.
Návrh usnesení: Jednotliví členové komise pro rozvoj města zváží možnosti řešení časté nepřítomnosti 

některých členů na jednáních a komise pro rozvoj města znovu tuto problematiku projedná na dalším jednání 

komise. 

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

Usnesení bylo přijato

4.3. Určení pravidelného termínu jednání komise pro rozvoj města

Možný pravidelný termín jednání komise byl členy diskutován a jako pravděpodobný byl stanoven termín 

každé druhé úterý v měsíci, komise se ke stanovení termínu ještě vrátí.

Návrh usnesení: bez usnesení 

4.4. DSP BD v ulici Kostelní
Zástupce investora p. P. S. a autor projektu Ing. arch. S. v úvodu předložili doplněné podklady k projektu 

a také představili obdobná řešení fasád již realizovaných projektů. Komise požádala zástupce investora 

o zaslání ortogonálního pohledu z ulice Kostelní a zaslání odkazu na stránky o obdobných realizacích 

emailem. Poté zástupci investora opustili jednání. Komise dále k tomuto bodu projednávala námitky NPÚ 

k výše uvedenému projektu. Bylo řečeno, že toto vyjádření bylo již v době jeho vzniku doručeno p. Š.

Případné obnovení územního řízení je možné pouze z důvodů, kdy dojde k objevení nových skutečností, 

které v době vydání ÚR nebyly známy, byl spáchán trestný čin při vydání rozhodnutí nebo by dotčený orgán 

nyní vydal výrazně odlišné stanovisko od svého původního vyjádření. Dalším bodem bylo zahájení řízení ve 

věci prohlášení ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.  

Komise vzala zahájení řízení na vědomí. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18,45 hodin dostavil člen komise Mgr. Miloš Špringr)

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s s předloženým projektem ke stavebnímu povolení 

na stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“, projekt není v souladu s platnou 

územně plánovací dokumentací města Čelákovice. 

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

Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým projektem ke stavebnímu povolení na 

stavbu „Bytový dům – Čelákovice, Kostelní ulice, č.p. 154, 156/2, 4233“. Z přeložených zákresů do fotografií 

je patrné, že objekt svojí hmotou neodpovídá dané lokalitě i s ohledem na připravovaný záměr na prohlášení 

ochranného pásma kulturních památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze. 
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Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka 

Sedmihradská, Ing. arch. Jiří Danda, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška (9), proti Ing. 

Knapová Liběna (1), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.5. Celková změna vzhledu BD č.p. 1745 v ul. Volmanova – odstranění mansardové „nástavby“

Zástupkyně BD pí. J. S. vysvětlila, že bytový dům je rozdělen na dvě samostatná bytová družstva. V objektu 
č.p. 1745 již byla provedena výměna oken, nyní je plánována oprava a zateplení fasády domu. V rámci této 
úpravy bytový dům zamýšlí odstranění stávající mansardové nástavby.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s navrhovaným odstraněním mansardové nástavby 

v rámci provádění zateplení bytového domu č.p. 1745 v ulici Volmanova pouze v případě, že bude jednotně 

řešen celý objekt, tedy č.p. 1745 i 1744.

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

Usnesení bylo přijato

4.6. DSP novostavby RD a garáže na pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice
Na jednání komise se dostavili investoři RD p. K. a sl. K. Přednesli svůj záměr a oznámili komisi, že 
v projektu jsou připraveni zohlednit cestu, která zakončuje zastavitelnou plochu dle ÚP. Dále v rámci diskuse 
k projektu bylo investorům navrženo předložit návrh jiné parcelace, kterou by bylo možné případně 
navrhnout (z podnětu obce) do nového ÚP, jenž se nyní připravuje.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města pro své další jednání o DSP novostavby RD a garáže na 

pozemku p.č. 1676, k.ú. Čelákovice požaduje předložit návrh nové parcelace vycházející z tvaru parcely. 

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

Usnesení bylo přijato

4.7. Dělení pozemků v ul. Mochovská – p.č. 2504/1, 2505 k.ú. Čelákovice
Budoucí vlastníci výše uvedených parcel, které se nacházejí ve stávající zástavbě rodinných domů, požádali 
o vyjádření, zda bude možné tuto parcelu rozdělit na dvě části i s ohledem na zastavěnou plochu. V první 
části zůstane zachována stávající zástavba (plocha celkem 536 m2, zastavená plocha obytné části 106 m2

a hosp. stavení plocha 96 m2) a druhá část o velikosti 570 m2 bude využita k umístění stavby nového RD.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 2504/1, 2505 

v ul. Mochovská v k.ú. Čelákovice i s ohledem na zastavěnou plochu.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav, Ing. Knapová Liběna, pí. 

Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Jiří Danda, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška (9), proti Mgr. 

Miloš Špringr (1), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.8. Dělení pozemků p.č. 1923/1, 3232/1 v k.ú. Čelákovice – lokalita Jiřina
Jde o žádost na dělení pozemků, které se nacházení na v současnosti nezastavěné ploše, která je dle ÚP 
určena k zastavění rodinnými domy. Komise již o dělení tohoto pozemku jednala, nyní je předložena nová 
varianta řešení rozdělení pozemku na 3 parcely.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 1923/1, 3232/1 

v k.ú. Čelákovice v lokalitě Jiřina.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav, Ing. Knapová Liběna, pí. 

Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Jiří Danda, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška (9), proti Mgr. 

Miloš Špringr (1), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.9. Studie hřbitova a výstavba nové kolumbárií zdi – vysvětlení námitky komise rozvoje
Komise byla seznámena se skutečností, že oproti původní informaci a následnému usnesení je v projektu 

řešeno rozšíření hřbitova západním směrem pro umístění nové kolumbární zdi a chodníku, stávající hřbitovní 

zeď je v projektu zachována a jsou v ní zřízeny pouze průchody. Komise i přes toto upřesnění trvá na svém 

původním stanovisku.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným řešením umístění zdi s urnovými

schránkami na západní straně hřbitova. Komise doporučuje zadat zpracování projektu rozšíření hřbitova 
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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

Ing. arch. Jiří Danda odešel ve 20,30.

4.10. Seznámení s přípravou soutěžních podmínek pro výběr zpracovatele ÚP

Předsedkyně komise stručně seznámila členy komise se stavem přípravy soutěžních podmínek. Členové 

komise mají možnost se s připravovanými podklady seznámit po předchozí domluvě na odboru rozvoje 

města u Ing. Kateřiny Kandlové do 23. 11. 2012.

Návrh usnesení: bez usnesení

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 4. 12. 2012 v 18,00 hodin.

     

Přílohy: -
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