
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 5 ze schůze 15. května 2012

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

Knapová, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška,

p. Miroslav Iglo, p. Lukáš Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka 

Sedmihradská, Ing. Miloš Sekyra

Hosté:        Ing. arch. T., Ing. I. L., Ing. Dana Teichmanová 

Omluveni: p. Václav Přibáň 

Program jednání:

1. Obytný soubor V Prokopě – dokumentace k územnímu řízení, na jednání na 18,30 byli přizváni autor 

projektu a zástupce investora

2. Zázemí spedice TOHOS – areál TOS

3. Oprava fasády restaurace „U Bohuslavů“ – náměstí 5. května

5. Kouřovod  - RD Rybářská

6. Stavební úpravy a změna užívání provozovny Tržický, Masarykova ul.

7. RD Masarykova ul. 359/70 – půdní vestavba

8. Novostavba RD Sedlčánky – ul. Smetanova, p.č. 498/23

9. Úprava RD Ve Skále č.p. 65/10

10. BTS 116 – žst. Čelákovice – vyjádření k ÚR

11. Úprava RD ul. Na Hrádku č.p. 467/17, p.č. 1578,1579

12. Změna ÚR – posunutí RD Rybníčky

13. Rekonstrukce oplocení RD ul. Mochovská

14. Změna tvaru střechy RD v OZ Sedlčánky

15. Návrh změny ÚP Vyšehořovice

Komise se sešla v počtu 14 členů, komise byla usnášeníschopná. 

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice I. a bylo ukončeno v 21.15 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 a zároveň sama navrhla hlasování o znovuzařazení 

projednání tématu území plán, a to jak jeho nové pořízení oproti návrhům na „překlopení“, tedy uvedení do 

souladu s novým stavebním zákonem, tak i formu výběru zpracovatele. Ing. Procházka navrhl do programu 

jednání komise zařadit diskusi o využití plochy mezi zástavbou v Sedlčánkách a Výmolou v úseku od 

Císařské Kuchyně pro nové dětské hřiště v Sedlčánkách. Bylo dohodnuto, že navrhované body budou 

projednány.

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 15. 5. 2012 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (14), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

3. Určení zapisovatele zápisu

 Po dohodě členů komise bude zápisy zajišťovat tajemnice komise ing. Dana Teichmanová  



Zápis z komise pro rozvoj města

2

Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (14), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Obytný soubor V Prokopě – dokumentace k územnímu řízení

Ing. arch. T. představil projekt, zejména z hlediska řešení odvedení splaškových vod a dopravního řešení. 

Bylo konstatováno, že lokalita bude obsluhována dvěma obousměrnými komunikacemi o šíři 6m. Dále byl 

zástupce autora projektu seznámen s požadavkem OŽP MěÚ Čelákovice na vyznačení ploch pro umístění 

odpadů a tříděných odpadů. Byla zahájena diskuse k tomuto tématu a vznesené dotazy byly zodpovězeny. 

Návrh usnesení: Komise souhlasí s předloženým řešením a nemá námitek k dokumentaci k územnímu 

řízení na „Obytný soubor V Prokopě“. Dokumentaci požadujeme doplnit o vyznačení ploch pro umístění 

odpadů a tříděných odpadů.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (14), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.2. Zázemí spedice firmy TOHOZ – Čelákovice, Tovární, architektonická studie

I tento projekt byl představen ing. arch. T. Komise konstatovala, že navrhované řešení území je v rozporu 

s územním plánem a navrhovaný záměr je také v kolizi s plánovanou stavbou polyfunkčního domu v ul. 

Spojovací. Projekt je třeba upravit tak, aby jasně prokázal soulad s územním plánem. 

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s navrhovaným záměrem na výstavbu zázemí spedice firmy TOHOZ –

Čelákovice, Tovární. Navrhované řešení území je v rozporu s územním plánem ve funkčním využití plochy. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (14), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.3. Územní plán 

Byla zahájena diskuse o způsobu uvedení do souladu s platnou legislativou a o způsobu zadání zakázky. 

Bylo konstatováno, že je možné pořízení nového ÚP nebo ÚP pouze uvést do souladu s platnou legislativou  

- tedy provést tzv. „překlopení“. Byly zopakovány argumenty tak, jak již zazněly na několika předchozích 

jednáních RM i komise pro rozvoj města.

Návrh usnesení: Komise doporučuje RM zadat zpracování nového územního plánu. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (14), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Dále bylo navrženo, že možnosti výběru zpracovatele ÚP budou projednány samostatně. 

4.4. Nový územní plán – diskuse o způsobu zadání zakázky

Byly projednány možnosti zadání veřejné zakázky na zpracovatele ÚP dle zákona – tedy formou 

zjednodušeného podlimitního řízení, kde je možné vybrat uchazeče na základě vyčíslitelných kritérií – tedy 

zejm. např. cena a termín plnění nebo formou soutěže o návrh a následně formou jednacího řízení bez 

uveřejnění.

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

města Čelákovice formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

Hlasování: pro Ing. Liběna Knapová, p. Miroslav Iglo, (2), proti: Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický, 

Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Jakub Procházka, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Ondřej 

Bouška, Ing. Miloš Sekyra, p. Lukáš Burda (9), zdržel se Ing. arch. Jiří Danda, pí. Jitka Sedmihradská, p. 

Milan Tichý (3)

Usnesení nebylo přijato

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

města Čelákovice formou otevřené urbanistické jednokolové soutěže o návrh.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, Ing. 

Procházka Jakub, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, p. Ondřej Bouška, Ing. Miloš Sekyra, p. Lukáš Burda, p. 
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Milan Tichý (10), proti 0, zdržel se Ing. arch. Jiří Danda, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna, p. Iglo 

Miroslav (4)

Usnesení bylo přijato

Komise dále požaduje, aby veškeré kroky k přípravě výběrového řízení byly nadále předkládány v komisi

rozvoje.

4.5. Rekonstrukce fasádní omítky na objektu restaurace a řeznictví U Bohuslavů

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s navrhovaným řešením rekonstrukce fasádní omítky na objektu 

restaurace a řeznictví U Bohuslavů na náměstí 5. května č.p. 114, zejména s řešením kamenného obkladu

soklu fasády.

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

Vojtěchovský, Ing. arch. Jiří Danda, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš Burda, pí. Jitka Sedmihradská (8), proti: p. Petr 

Polnický, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, Ing. Jakub Procházka (4), zdržel se p. Ondřej Bouška Ing. 

Miloš Sekyra (2)

Usnesení bylo přijato

4.6. Umístění kouřovodu na RD v ulici Rybářská čp. 181

Návrh usnesení: Komise souhlasí s dostavbou kouřovodu na rodinném domě v ulici Rybářská č.p. 181 

v rámci změny stavby před dokončením.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (14), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.7. Stavební úpravy domů v Sedláčkově ulici čp. 48 a 47, Čelákovice

Návrh usnesení: Komise nemá námitek ke stavebním úpravám domů Sedláčkova č.p. 47 a 48 

v Čelákovicích dle předložené dokumentace ke stavebnímu povolení z 04/2012. 

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, p. Milan Tichý, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, Ing. arch. Jiří 

Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka 

Sedmihradská (10), proti Ing. Jakub Procházka, p. Petr Polnický (2), zdržel se Ing. Liběna Knapová, (1), Ing. 

Miloš Sekyra nebyl přítomen

Usnesení bylo přijato

Z jednání se ve 20,00 hodin omluvili a odešli Ing. Miloš Sekyra a p. Milan Tichý.

4.8. Stavební úpravy RD v ulici Na Hrádku č.p. 467/17, Čelákovice

V návrhu stavebních úprav RD bude zachován stávající stav, změna se týká pouze zvýšení hřebene střechy 

o 40cm  a střecha bude doplněna o dva vikýře. Dále je navrhována nová vodovodní přípojka a obnova 

oplocení pozemku – plný plot z betonových tvárnic, výška 160cm.Vodovodní přípojka je navržena v části 

nově zrekonstruované komunikace – připomínkou odborů MěÚ bylo hledat takové řešení připojení, které by 

nenarušilo nový asfaltový povrch.

Návrh usnesení: Komise požaduje doplnění PD stavebních úprav RD v ulici Na Hrádku č.p. 467/17 v  

Čelákovicích o barevné řešení a zákres do fotografie v kontextu s okolní zástavbou. Komise nesouhlasí 

s materiálem – povrchovou úpravou oplocení.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej 

Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská,

Ing. Jakub Procházka, Ing. Liběna Knapová, (11), proti 0, zdržel se 0, 

p. Petr Polnický nebyl přítomen

Usnesení bylo přijato
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4.9. Rekonstrukce rodinného domu Ve Skále č.p. 65/10 v Čelákovicích

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s navrženým řešením, především s fasádou do ulice, severozápadní a 

jihozápadní fasády. Nový návrh požadujeme doložit barevným řešením a zákresy do fotografií v kontextu 

s okolními domy.  

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (12), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

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

v Čelákovicích

Komise konstatovala, že uliční čára nebyla dodržena již u sousedního objektu. Ze strany komise byl vznesen 

dotaz, kdo vydal povolení umístění tohoto sousedního domu.

Návrh usnesení: Komise nemá námitky ke změně územního rozhodnutí  - změně umístění novostavby RD 

na p.č. 982/55 a p.č. 982/59 v k.ú. Čelákovice.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš 

Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Jakub Procházka, Ing. Liběna 

Knapová (10), proti p. Petr Polnický, Ing. arch. Michael Vojtěchovský (2), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.11. Změna tvaru střechy rozestavěné stavby RD na p.č. 494/14 a p.č. 494/15 v k.ú. Sedlčánky 

(změna stavby před dokončením)

Návrh usnesení: Komise souhlasí s předloženým návrhem úpravy tvaru střechy rozestavěného RD na p.č. 

p.č. 494/14 a p.č. 494/15 v k.ú. Sedlčánky.

Hlasování: pro Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš Burda, Ing. Milan Moravec, 

Mgr. Miloš Špringr, Ing. Jakub Procházka, Ing. Liběna Knapová, (8), proti p. Petr Polnický, Ing. arch. Michael 

Vojtěchovský (2), zdržel se Ing. arch. Renata Fialová, pí. Jitka Sedmihradská (2)

Usnesení bylo přijato

4.12. Rekonstrukce oplocení pozemku u RD v ulici Mochovská č.p.  8685/43 v Čelákovicích

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

č.p.  8685/43 v Čelákovicích a požaduje předložení doplněné dokumentace s doložením kontextu 

navrhované stavby se stávající okolní zástavbou. 

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš 

Burda, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Jakub Procházka, Ing. Liběna Knapová, p. Petr 

Polnický, Ing. arch. Michael Vojtěchovský (11), proti Ing. Milan Moravec (1), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.13. Novostavba RD na pozemku p.p.č. 498/23, ul. Smetanova, Čelákovice - Sedlčánky 

Návrh usnesení: Komise nemá námitky k předloženému návrhu novostavby RD na pozemku p.p.č. 498/23

v k.ú. Sedlčánky v ul. Smetanova.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš 

Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Jakub Procházka, Ing. Liběna 

Knapová, Ing. arch. Michael Vojtěchovský (11), proti p. Petr Polnický (1), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.14. Půdní vestavba RD Masarykova ul. č.p. 395/70 v Čelákovicích 

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s předloženým návrhem půdní vestavby RD č.p. 395/70 v Masarykově

ul. v Čelákovicích. Předložená PD je neprůkazná a neřeší vztah se sousedním domem. 

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš 

Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská, p. Petr Polnický, Ing. Liběna 

Knapová, Ing. arch. Michael Vojtěchovský (11), proti Ing. Jakub Procházka (1), zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
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4.15. Návrh změny č. 2 ÚPO Vyšehořovice 

Návrh usnesení: Komise nemá námitky k návrhu změny č. 2 ÚPO Vyšehořovice.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (12), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.16. Provozní soubor 204 BTS 116 žst. Čelákovice (stavba GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha –

Benešov) 

Žádost o vyjádření k výstavbě základnové stanice digitálního rádiového systému GSM – R pro potřeby 

zabezpečení železniční dopravy umístěné v blízkosti žst. Čelákovice, byla již v minulosti opakovaně 

projednávána. RM tyto žádosti zamítla, důvodem zamítnutí byla forma navrhovaného zařízení – samostatně 

stojící objekt o výšce cca 35m by působil značně rušivým dojmem. Proto bylo vždy doporučeno toto zařízení 

umístit mimo zástavbu města. 

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s umístěním stavby „Provozní soubor 204 BTS 116 žst. Čelákovice 

(stavba GSM-R uzel Praha (Beroun – Praha – Benešov))“ dle předložené žádosti na pozemku p.č. 3230/5 

v k.ú. Čelákovice. Komise upřednostňuje umístění stavby mimo zástavbu města, např. v rámci areálu 

depozitáře Národního technického muzea.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš 

Burda, Ing. Milan Moravec, Mgr. Miloš Špringr, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Jakub Procházka, Ing. Liběna 

Knapová, p. Petr Polnický (11), proti 0, zdržel se Ing. arch. Michael Vojtěchovský (1)

Usnesení bylo přijato

4.17. Využití plochy mezi zástavbou v Sedlčánkách a Výmolou 

Ing. Procházka informoval komisi o stavu plochy mezi zástavbou v Sedlčánkách a Výmolou v úseku od 

Císařské Kuchyně pro nové dětské hřiště v Sedlčánkách. Pozemek byl v loňském roce vykácen (přestárlé 

topoly), částečně nově osázen, ale v současné době není nikterak udržován a využíván a začínají na něm 

vznikat v několika místech skládky. Byl podán návrh tuto otázku předat k projednání komisi pro životní 

prostředí.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje projednání stavu a možného využití plochy mezi 

zástavbou v Sedlčánkách a Výmolou v úseku od Císařské Kuchyně pro nové dětské hřiště v Sedlčánkách

v komisi pro životní prostředí.

Hlasování: pro Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, p. Ondřej Bouška, p. Miroslav Iglo, p. Lukáš 

Burda, Ing. Milan Moravec, Ing. arch. Michael Vojtěchovský, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Jakub Procházka, 

Ing. Liběna Knapová, p. Petr Polnický (11), proti 0, zdržel se Mgr. Miloš Špringr (1)

Usnesení bylo přijato

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise bude 5. června 2012 od 18:00.

     

Přílohy: 

-
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