
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 6 ze schůze 16. července 2013

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

Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová (dostavila se v 18,45 hodin), 

p. Václav Přibáň

Hosté:        p. Ing. arch. A. F., pí. D. H., p. J. L., Ing. M. K., p. M. B., PhD, Ing. arch. L. L., Ing. arch. J. K.

Omluveni: Ing. Milan Moravec, Ing. Miloš Sekyra

Nepřítomni: p. Ondřej Bouška p. Petr Polnický

Program jednání:

1. Nový RD v ul. Žižkova

2. Architektonická studie rekonstrukce vstupů do BD U Kapličky 1632 - 1633

3. Urbanistická soutěž o návrh „Územní plán Čelákovic - ideový návrh”

4. Záměr výstavby modlitebny Církve bratrské (studie)

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

 tajemnice komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Tajemnice 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 16. 7. 2013

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), 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 (7), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Architektonická studie rekonstrukce vstupů do BD U Kapličky 1632 - 1633

Komise pro rozvoj města se seznámila s podklady a nemá námitek k architektonické studii rekonstrukce 

vstupů do BD U Kapličky 1632 – 1633.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k architektonické studii rekonstrukce vstupů do 

BD U Kapličky 1632 – 1633.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (7), proti (0), zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato

Ing. arch. Renata Fialová se dostavila v 18,45 hodin.
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4.2. Urbanistická soutěž o návrh „Územní plán Čelákovic - ideový návrh”
Komise pro rozvoj města diskutovala o přínosech urbanistické soutěže o návrh a členové komise 
konstatovali, že při dalším postupu tvorby ÚP je třeba eliminovat nekvalitní návrhy uchazečů. Předsedkyně 
komise vyzvala členy k důkladnému prostudování soutěžních návrhů s tím, že takto připravené podklady 
budou projednány na některém z příštích zasedání komise pro rozvoj města. Člen komise p. Iglo požádal o 
doplnění textových částí soutěžních návrhů na internetové stránky města. Předsedkyně komise ing. arch. 
Renata Fialová v souvislosti se zpracováním nového ÚP pozvala členy komise na výstavu „Vývoj městské 
krajiny“, která se bude konat v září letošního roku v Městském muzeu v Čelákovicích.
Návrh usnesení: bez usnesení

4.3. Nový RD v ul. Žižkova
Investorka navrhované stavby RD a autor projektu představili svůj záměr na výstavbu nového rodinného 

domu v ulici Žižkova, v ploše dle ÚP funkčně určené jako rozvojová plocha pro bydlení. Vysvětlili svůj 

nesouhlas s vyjádřením města Čelákovice, ve kterém město požaduje doložení zastavovací studie pro tuto 

lokalitu. Komise k tomuto bodu vedla diskusi o vhodnosti požadavku města a vyjádřila své stanovisko, že je 

možné od uvedeného požadavku města ustoupit. 

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k záměru na výstavbu nového rodinného domu a 

garáže na p.č. 1945/6 v ulici Žižkova v k.ú. Čelákovice.

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (8), proti (0), zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato

4.4. Záměr výstavby modlitebny Církve bratrské (studie)
Komise se seznámila s řešením modlitebny Církve bratrské  v ulici Palackého na p.č. 480 a 479/1 podle 

studie vypracované ing. arch. L. L. a jeho architektonickým ateliérem v květnu letošního roku. Projekt 

představili a na dotazy členů komise odpovídali zástupci investora a také autoři projektu. Komise pro rozvoj 

města nemá k záměru námitky.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k záměru výstavby modlitebny Církve bratrské 

v ulici Palackého na p.č. 480 a 479/1 podle studie vypracované ing. arch. L. L. a jeho architektonickým 

ateliérem v květnu letošního roku

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (8), proti (0), zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 17. 9. 2013 v 18,00 hodin.

 Přílohy: -
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