
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 4 ze schůze 21. května 2013

Přítomni: Mgr. Miloš Špringr (dostavil se 18,37 hodin), Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, p. Iglo 

Miroslav p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, Ing. Knapová 

Liběna, Ing. arch. Renata Fialová

Hosté:        p. J. H., p. M. H., Ing. J. L.

Omluveni: pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Milan Moravec

Nepřítomni: -

Program jednání:

1. Žádost o nové projednání dělení pozemků Záluží
2. Rekonstrukce RD Na Hrádku 
3. Žádost o vyjádření k záměru na umístění nové stavby RD v ulici Kostelní na pozemcích p.č. 

170/1, 172/1 a 172/2
4. Žádost o vyjádření k přestavbě RD v ulici Kostelní č.p. 885, na pozemku p.č. 167

Komise se sešla v počtu 10 členů. Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, 

Radnice I. a bylo ukončeno v 20,00 hodin. Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 21. května 2013

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Předsedkyně komise vybídla členy k doplnění programu. Bylo dohodnuto, že program bude projednáván 

v pořadí dle příchodu pozvaných hostů a byl doplněn o projednání petice k BD Kostelní. 

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 21. 5. 2013

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (9), 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

4. Agenda

4.1. Petice k bytovému domu v Kostelní ulici 

Bylo konstatováno, že vznik petice inicioval p. Milan Tichý, stejně jako vznik památkové zóny. Dále byla 

předsedkyní komise shrnuta fakta z průběhu projednání – tedy, že v rámci ústního jednání k vydání ÚR 

nikdo nepodal námitky, proti vydanému rozhodnutí o umístění stavby se nikdo neodvolal a dále 

konstatovala, že přezkum řízení je možný do jednoho roku od vydání příslušného správního rozhodnutí. 

Podmínkou obnovy řízení jsou nové skutečnosti, které nebyly v době vydání známy. Dále probíhala diskuse 

k uvedenému tématu.

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 18,37 hodin dostavil Mgr. Miloš Špringr

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města požaduje prověřit stav projednání ochranného pásma kulturních 

památek kostela Nanebevzetí P. Marie, děkanství a tvrze.
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Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (10), proti (0), zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato

4.2. Úpravy RD č. p. 466 Na Hrádku – reakce na usnesení RM č. 3/2013/4.1.3. ze dne 20. 2. 2013 a č. 

6/2013/4.1.4. ze dne 8. 4. 2013

Investor a autor projektu vysvětlili důvody zaslání dopisu a p. J. H. vysvětlil záměr investora na výstavbu 

domu, který by svým charakterem odpovídal místu a zároveň také potřebám investora. Předsedkyně komise 

vysvětlila stanovisko komise a byl dohodnut další postup a požadavky komise na příště předložené řešení 

úpravy RD. Dále uvedla na pravou míru informaci o projednávání památkové zóny Radou města – RM se 

nevyjadřovala ke vzniku památkové zóny jako takové, ale pouze k pověření starosty. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města po dohodě s investorem a vlastníkem RD požaduje předložení 

přepracovaného návrhu úpravy RD č.p. 466 v ul. Na Hrádku ve variantách se zákresem do fotografie. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (9, ing. Sekyra nepřítomen), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4.3. Dělení pozemků k.ú. Záluží – žádost o znovuzhodnocení stanoviska 
Jedná se o oddělení dalších 6 parcel z pozemku p.č. 21 v k.ú. Záluží podél komunikace v ul. Mstětická, které 

již bylo jednou komisí rozvoje a následně RM zamítnuto. Ing. Teichmanová informovala komisi o stavu 

majetkoprávního projednání vodovodního přivaděče a hlavní kanalizační stoky pro městskou část Záluží –

byly předloženy materiály v grafické podobě a ve formě tabulky (zaslání materiálů si vyžádal ing. Sekyra, p. 

Tichý a p. Iglo). Komise se shodla na tom, že oddělení 6 nových parcel je nyní možné – tyto parcely bude 

možné v budoucnu bez velkých nákladů přepojit na kanalizaci i vodovod a nebude potřeba, vzhledem 

k jejich poloze při stávající komunikaci, zasahovat do nově zbudovaných povrchů. Komise dále konstatovala, 

že další dělení pozemku již nebude povoleno.  

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k oddělení 6 parcel z pozemku p.č. 21 v k.ú. 

Záluží podél komunikace v ul. Mstětická.  

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

Usnesení bylo přijato

4.4. Studie nového RD v Kostelní ulici, na pozemcích p.č. 170/1, 172/1, 172/2 v k.ú. Čelákovice
Komise se seznámila s předloženou studií a konstatovala, že předložené řešení neodpovídá zastavěností 
ani charakterem danému území a měřítku (členění fasády do ulice). Komise požaduje předložit takové 
řešení, které bude evokovat drobnější měřítko zástavby této ulice.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města konstatuje, že předložené řešení nového  RD v Kostelní ulici na 

pozemcích p.č. 170/1, 172/1, 172/2 v k.ú. Čelákovice neodpovídá zastavěností ani svým charakterem 

danému území a jeho měřítku (členění fasády do ulice). Komise požaduje předložit takové řešení, které bude 

evokovat drobnější měřítko zástavby této ulice. 

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

Usnesení bylo přijato

4.5. Rekonstrukce RD v ulici Kostelní č.p. 885
jde o plánovaný záměr přestavby RD v ul. Kostelní, která spočívá v celkové rekonstrukci objektu a výstavbou 

nových vjezdových vrat ke zpřístupnění dvorku (majitelé jsou také vlastníky sousedního RD). V rámci 

rekonstrukce ul. Kostelní bylo již s vjezdem počítáno a byl v místě stavby proveden – viz. fota v žádosti. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k předloženému řešení přestavby RD v ul. 

Kostelní č.p. 885, které spočívá v celkové rekonstrukci objektu a výstavbě nových vjezdových vrat ke 

zpřístupnění dvorku. 

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

Usnesení bylo přijato

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 18. 6. 2013 v 18,00 hodin.

Přílohy: -
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