
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 5 ze schůze 18. června 2013

Přítomni: Mgr. Miloš Špringr, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, p. Iglo Miroslav, p. Milan Tichý, 

pí. Jitka Sedmihradská, p. Petr Polnický, Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová

Hosté:        p. J. H., p. M. H., p. B., Ing. K.

Omluveni: p. Ondřej Bouška, Ing. Milan Moravec, p. Václav Přibáň

Nepřítomni: -

Program jednání:

1. Návrh zadání ÚP Mochov

2. OZ V Prokopě - doplněná PD o protihlukovou stěnu

3. RD Na Hrádku - nové řešení úpravy RD - upravené vizualizace (na 18,30 pozván vlastník p. H.)

4. Úprava mansardové střechy SVJ Volmanova (na 18,45 hodin pozván zástupce SVJ pí. S.) 

5. Přestavba RD č.p. 433 -  (na 19,00 hodin pozván investor p. B.) 

6. Studie hřbitova - posouzení kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí - vyžádané stanovisko 

RM

7. Pump track - Sedlčánky - žádost osadního výboru o vyjádření

8. Výsledky soutěže o návrh – „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“

Komise se sešla v počtu 9 členů. Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice 

I. a bylo ukončeno ve 21.15 hodin. Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 18. června 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.

Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 18. 6. 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. Návrh zadání ÚP Mochov

Komise pro rozvoj města se seznámila s podklady a nemá námitek k návrhu zadání územního plánu 

Mochov.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k návrhu zadání územního plánu Mochov.

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

Usnesení bylo přijato
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4.2. RD Na Hrádku - nové řešení úpravy RD - upravené vizualizace  
Investor seznámil komisi pro rozvoj města s nově zpracovanými vizualizacemi řešení RD ve dvou variantách 

řešení oken na severní fasádě. Z vizualizací je patrné, že štít sousedního domu bude obložen dřevěným 

nebo kamenným obkladem, k ohrazení terasy ve druhém nadzemním podlaží bude použito skleněné 

zábradlí, rámy oken budou pravděpodobně hliníkové v tmavě hnědé barvě, obvodové zdi domu budou 

obloženy pravým kamenným obkladem. Oplocení bude řešeno jako monolitické betonové porostlé 

břečťanem. Komise konstatuje, že předložené řešení nebylo již oproti naposledy předkládanému projektu 

upravováno.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k předloženému řešení úpravy RD č.p. 466 v ul. 

Na Hrádku v Čelákovicích (dle vizualizací předložených dnešního dne). Jako obkladový materiál bude 

použit kámen místního charakteru.

Hlasování: pro Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, p. Iglo Miroslav, p. Milan Tichý, pí. Jitka 

Sedmihradská, p. Petr Polnický, Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová (8), proti Mgr. Miloš Špringr

(1), zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato

4.3. Úprava mansardové střechy SVJ Volmanova
Zástupce SVJ představil požadavek na odstranění mansardové nástavby na objektu bytového domu 

Volmanova ul. č.p. 1745. Tato žádost byla projednávána komisí pro rozvoj města již v prosinci loňského 

roku, kdy byl komisí záměr odsouhlasen s podmínkou jednotného řešení celého objektu BD – tedy čp. 1745 i 

1744. Část bytového domu – tedy SVJ 1744 však není v současné době připraveno úpravu provést, úpravy 

fasády plánují až v budoucnu (cca během dvou let). Komise konstatovala, že na podmínce budoucí jednotné 

podoby obou částí BD trvá, je však možné realizaci rozdělit do etap, požaduje však úpravu BD řešit jedním 

projektem povolovaným v jednom správním řízení. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k provedení odstranění mansardové střešní 

nástavby na bytovém domě č.p. 1745 a 1744 po etapách. Komise však požaduje úpravu BD řešit jedním 

projektem povolovaným v jednom správním řízení. 

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

Usnesení bylo přijato

4.4. Přestavba RD č.p. 433 v ul. Křižíkova
Komise se seznámila s řešením přestavby RD č.p. 433 v ulici Křižíkova, které přednesl investor a majitel RD 

p. B. Komise pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým návrhem a doporučuje předložení variantního 

řešení, které bude respektovat charakter zástavby ulice Křižíkova. Zároveň komise požaduje dodržet 

současné odstupy od hranice pozemku.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým návrhem řešení přestavby RD č.p. 

433 v ulici Křižíkova a doporučuje předložení variantního řešení, které bude respektovat charakter zástavby 

ulice Křižíkova. Zároveň komise požaduje dodržet současné odstupy od hranice pozemku. 

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise Mgr. Miloš Špringr, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, 

p. Iglo Miroslav, pí. Jitka Sedmihradská, p. Petr Polnický, Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová (8), 

proti (0), zdržel se p. Milan Tichý (1)

Usnesení bylo přijato

4.5. Studie hřbitova - posouzení kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí - vyžádané 

stanovisko RM

Komise pro rozvoj města prostudovala kompletní dokumentaci k územnímu rozhodnutí na rozšíření hřbitova 
v Čelákovicích. Komise konstatovala, že v následných stupních projektové dokumentace by bylo vhodné 
prověřit navrhované řešení a případné úpravy koncipovat tak, aby nebyly v rozporu s vydaným územním 
rozhodnutím. Řešení projektu musí být komplexní, tedy musí zahrnovat Radou města požadované řešení 
přístupové komunikace, architektonické řešení západní kolumbární zdi a napojení hřbitova na inženýrské 
sítě.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města konstatuje, že v následných stupních projektové dokumentace 

rozšíření hřbitova v Čelákovicích by bylo vhodné prověřit navrhované řešení a případné úpravy koncipovat 

tak, aby nebyly v rozporu s vydaným územním rozhodnutím. Řešení projektu musí být komplexní, tedy musí 
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zahrnovat také řešení přístupové komunikace, architektonické řešení západní kolumbární zdi a napojení 

hřbitova na inženýrské sítě.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise Mgr. Miloš Špringr, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, 

p. Milan Tichý, pí. Jitka Sedmihradská, p. Petr Polnický, Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová (8), 

proti (0), zdržel se p. Iglo Miroslav (1)

Usnesení bylo přijato

4.6. Pump track - Sedlčánky - žádost osadního výboru o vyjádření

Komise se seznámila s požadavkem osadního výboru na vybudování uměle vytvořeného okruhu pro jízdu na 
kole „PUMP TRUCK“, osadní výbor bude tuto úpravu realizovat na vlastní náklad.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s provedením takových terénních úprav, které umožní 

jízdu na kole (freeridovou jízdu) na vlastní nebezpečí.

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

Usnesení bylo přijato

4.7. OZ V Prokopě - doplněná PD o protihlukovou stěnu

Komise pro rozvoj města se seznámila s doplněným – upraveným projektem OZ V Prokopě. Předmětem 

úpravy je změna umístění protihlukové stěny a také upřesnění její polohy. Nově je zeď umístěna mezi 

stávající cyklistickou stezku a OZ podél komunikace II/245 v délce cca 255m a výšce 5m. V doplněném 

projektu je nosná konstrukce navržena z ocelových sloupů I resp. H profilu s výplní v kombinaci dřeva a 

průhledného materiálu. Komise s tímto navrhovaným řešením nesouhlasí a požaduje, aby protihluková stěna 

byla umístěna na hranici pozemků (např. jako součást oplocení) a nebyla v budoucnu předávána do majetku 

města. Dále komise připouští realizaci protihlukového opatření formou protihlukového valu, který by byl 

ozeleněn – osázen bezúdržbovou zelení. Nová řešení požaduje komise předložit k posouzení

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným řešením umístění protihlukové stěny 

mezi stávající cyklistickou stezku a OZ V Prokopě podél komunikace II/245 v délce cca 255m a výšce 5m a 

požaduje, aby protihluková stěna byla umístěna na hranici pozemků určených pro výstavbu (např. jako 

součást oplocení) a nebyla v budoucnu předávána do majetku města. Dále komise připouští realizaci 

protihlukového opatření formou protihlukového valu, který by byl ozeleněn – osázen bezúdržbovou zelení. 

Nová řešení požaduje komise předložit k posouzení.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise Mgr. Miloš Špringr, Ing. Procházka Jakub, Ing. Miloš Sekyra, 

p. Milan Tichý, p. Iglo Miroslav, p. Petr Polnický, Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová (8), proti (0), 

zdržela se pí. Jitka Sedmihradská (1)

Usnesení bylo přijato

4.8. Výsledky soutěže o návrh – „Územní plán Čelákovic – ideový návrh“

Návrh usnesení: Tento bod jednání byl odložen na některé z příštích jednání komise rozvoje.

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

Usnesení bylo přijato

4.9. Studna Ve Skále

Na závěr jednání komise rozvoje p. Špringr navrhl, zda by bylo možné zprovoznit stávající nefunkční studnu, 

která je umístěna v lokalitě Ve Skále.  Požaduje, aby studna byla opravena a uvedena do 

provozuschopného stavu tak, aby ji bylo možné obyvateli lokality využívat (např. k zalévání). Ve schválené 

projektové dokumentaci je studna uvažována jen jako nefunkční architektonický prvek (studna s mříží). 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s provedením opravy studny a jejím uvedením do 

provozuschopného stavu tak, aby ji bylo možné obyvateli lokality využívat (např. k zalévání). 

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

Usnesení bylo přijato

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 16. 7. 2013 v 18,00 hodin. Tento termín je vzhledem 

k dovoleným stanoven pouze předběžně a bude předem potvrzen.

Přílohy: -
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