
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 2 ze schůze 14. února 2012

Přítomni: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, Iglo Miroslav, Mgr. Procházka Jakub, Ing. 

Miloš Sekyra, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, Mgr. Miloš Špringr, Milan Tichý

Hosté:        Ing. Luštincová Ilona, A. B., R. B., Z. Ř., Ing. Teichmanová Dana,

Omluveni: pí. Lucie Sedmihradská, p. Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec, Ing. Knapová Liběna

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

Program jednání:

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

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

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

3.    Garáž u čp. 715 v ul. Vančurova

4.    Znovuprojednání žádosti manželů B. o povolení změny užívání RD v Rybníčkách a

5. Dostavba RD v Sedlčánkách

6.    Zahradní domek v OZ Sedlčánky – jih – žádost pí. B.

7.    Návrh parcelace Jiřina 

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 ve 22.00

hodin.

Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 14. února 2012

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníku

 predsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

 předsedkyně vybídla členy k doplnění programu. Člen komise p. Polnický navrhl doplnění programu 

komise o bod č. 8. Varianty řešení prezentace můstku – náměstí a p. Procházka navrhl bodu č. 9 

Podnět k odkupu pozemku p.č. 3301/127 v k.ú. Čelákovice. P. Polnický dále požádal o podání

informace k jednání a hlasování o bodu z minulého jednání komise k DUR Bytový dům Spojovací –

viz. email v příloze.

 Program byl doplněn o bod č. 8. a č. 9

Návrh usnesení: Komise schvaluje upravený program jednání na den 14. 2. 2012 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

3. Určení zapisovatele zápisu

 Po dohodě členů komise zápisy bude zajišťovat tajemnice komise ing. Dana Teichmanová  
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Návrh usnesení: Komise schvaluje zapisovatele jednání

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

4. Agenda

4.1. 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. Bylo konstatováno, že jde o rozsáhlou stavbu, která bude 

prezentována zástupci investora a projektanty na jednání Zastupitelstva města dne 29. 2. 2012. Na základě 

této prezentace a na základě podkladů, které budou rozeslány členům komise, komise rozvoje záležitost 

znovu projedná za přítomnosti projektanta na příštím jednání komise rozvoje. (Komise pověřuje ing. Danu 

Teichmanovou projektanta pozvat.) 

Návrh usnesení :. bez usnesení

Hlasování: pro všichni

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

Na jednání komise byla poprvé předložena architektonická studie historického centra. Pro vyjádření komise 

ing. Dana Teichmanová rozešle kopii této studie členům komise, na příštím jednání bude projekt znovu 

projednán za přítomnosti zástupce projekční kanceláře TaK s.r.o. (Komise pověřuje ing. Danu 

Teichmanovou projektanta pozvat.)

Návrh usnesení :. bez usnesení

Hlasování: pro všichni

4.3. Garáž u čp. 715 v ul. Vančurova

Komise projednala předložené materiály, ze kterých je patrné umístění přístavby RD – garáže na hranici 

pozemku, komise trvá na dodržení stavební čáry.

Návrh usnesení : Komise pro rozvoj města při umístění garáže v rámci stavebních úprav rodinného domu 

č.p. 715 v ul. Vančurova v Čelákovicích trvá na dodržení stavební čáry.

Hlasování: pro všichni

Na jednání se v 18,45 hodin k bodu č. 4.3. a 4.4.dostavili investoři staveb manželé B.

4.4. Změna užívání RD v Rybníčkách 

tento bod byl na základě žádosti investorů z jednání komise vypuštěn a nebyl projednáván

4.5. Dostavba RD v Sedlčánkách

Majitelé stavby přednesli důvody žádosti o znovuprojednání uvedené záležitosti. Komise záležitost projedná

na svém příštím jednání po doplnění podkladů: DÚR a DSP a dále vydané územní rozhodnutí a stavební 

povolení, ze kterých budou patrny podmínky stavby a dále PD změny stavby před dokončením, ze které 

bude jasný rozsah změny přístavby. Ing. Dana Teichmanová vyzve majitele stavby k předložení uvedených 

podkladů. Fotodokumentaci přislíbil zajistit člen komise p. Polnický.

Návrh usnesení :. bez usnesení

Hlasování: pro: Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, Iglo Miroslav, Mgr. Procházka Jakub, Ing. 

Miloš Sekyra, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, proti Mgr. Miloš Špringr

4.6.  Zahradní domek v OZ Sedlčánky – jih – žádost pí. B.

Navrhovaná stavba svým charakterem neodpovídá dané lokalitě dle územního plánu ani dle vydaného 

územního rozhodnutí.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s umístěním navrhované stavby zahradního domku 

na p.č. 494/89 v k.ú. Sedlčánky o rozloze 115 m2. Navrhovaná stavby svým charakterem neodpovídá dané 

lokalitě dle územního plánu ani dle vydaného územního rozhodnutí.

Hlasování : pro všichni
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4.7. Návrh parcelace Jiřina – pozemky p.č. 1923/1 a p.č. 3232/1 v k.ú. Čelákovice

Na jednání se k bodu č. 4.7.dostavil zpracovatel návrhu dělení pozemků p. Z.Ř. a vysvětlil důvody zvoleného 

řešení a úskalí při řešení napojení navrhované lokality na splaškovou kanalizaci. Komise doporučuje  lokalitu 

řešit jako celek, přístupovou komunikaci řešit v návaznosti na městský pozemek p.č. 1922/5 v k.ú. 

Čelákovice.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemků p.č. 1923/1 a p.č. 

3232/1 v k.ú. Čelákovice a požaduje lokalitu řešit jako celek, přístupovou komunikaci požaduje řešit 

v návaznosti na městský pozemek p.č. 1922/5 v k.ú. Čelákovice.

Hlasování : pro všichni

4.8. Varianty řešení prezentace můstku – náměstí

Ing. Dana Teichmanová a ing. Miloš Sekyra představili uvažované možnosti řešení prezentace 

archeologického nálezu můstku ve východní části náměstí. Jde o prezentaci formou otevřené expozice, 

uzavřené expozice a dále zasypání nálezu bez jeho „stavební“ prezentace. K jednotlivým variantám byla 

zahájena diskuze a následné hlasování o variantách řešení.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města požaduje archeologický nález můstku ve východní části náměstí 

prezentovat formou “otevřené expozice”

Hlasování : pro, p. Petr Polnický, Mgr. Miloš Špringr, proti Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, 

Mgr. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, p. Ondřej Bouška,  p. Milan Tichý, nehlasoval p. Iglo Miroslav

Návrh usnesení nebyl přijat

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města požaduje archeologický nález můstku ve východní části náměstí 

prezentovat formou “uzavřené expozice”

Hlasování : pro nikdo, proti p. Petr Polnický, Mgr. Miloš Špringr, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří 

Danda, Mgr. Procházka Jakub, p. Ondřej Bouška,  p. Milan Tichý, nehlasoval p. Iglo Miroslav, Ing. Miloš 

Sekyra

Návrh usnesení nebyl přijat

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města požaduje archeologický nález můstku ve východní části náměstí, 

z úcty k památce a pro její zachování pro příští generace, „stavebně“ neprezentovat a provést jeho 

konzervaci a zásyp.

Hlasování : pro p. Petr Polnický, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, Mgr. Procházka Jakub, p. 

Milan Tichý, p. Ondřej Bouška, proti Mgr. Miloš Špringr, nehlasoval p .Iglo Miroslav, Ing. Miloš Sekyra

Návrh usnesení nebyl přijat

4.9. Podnět k odkupu pozemku p.č. 3301/127 v k.ú. Čelákovice

Ing. Procházka přednesl návrh na odkoupení pozemku p.č. 3301/127 v k.ú. Čelákovice o výměře 1518 m2

v ceně 5 180 Kč, který je momentálně nabízen k odkupu Pozemkovým fondem. Jde o polní cestu v lokalitě 

Na Požárech.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje městu Čelákovice odkoupit pozemek p.č. 3301/127 

v k.ú. Čelákovice o výměře 1518 m
2

v ceně 5 180 Kč.

Hlasování : pro všichni

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další termín jednání komise bude 13. března 2012 od 18:00.

     

Přílohy: 

email ze dne 24. 1. 2012 

kopie situace „optimalizace“ 3x
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