
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 7 ze schůze 1. října 2013

Přítomni: Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna, Ing. 

arch. Renata Fialová, p. Václav Přibáň, p. Ondřej Bouška, p. Petr Polnický, Ing. Milan 

Moravec

Hosté:        p. L. J., p. M. K., Ing. I. L.

Omluveni: Mgr. Miloš Špringr p. Milan Tichý, Ing. Miloš Sekyra

Nepřítomni:

Program jednání:

1. Vnější úprava stánku PNS, Masarykova ul., p.č. 518 v k.ú. Čelákovice

2. Záměr na výstavbu gastronomické malovýrobny v lokalitě u ČS ul. Mochovská na p.č. 3301/82, 

3301/85, 3301/90 v k.ú. Čelákovice 

3. Rekonstrukce domu Sedláčkova č.p. 69, Čelákovice - přestavba na kanceláře a bydlení (na 18,30 hodin 

pozván p. K.)

4. RD Kostelní, p.č. 170/1, 172/1, 172/2 - nová studie (předchozí řešení projednáváno na komisi v květnu 

2013)

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

I. a bylo ukončeno v 19,15 hodin. Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 1. října 2013

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 tajemnice komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Předsedkyně komise vybídla členy k doplnění programu. P. Petr Polnický navrhl doplnění programu o bod 
„Petice zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách za účelem 
navýšení kapacit MŠ a ZŠ v Čelákovicích“. Bylo dohodnuto, že program bude projednáván v pořadí dle 
příchodu pozvaných hostů.
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 1. 10. 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

1.1. Vnější úprava stánku PNS, Masarykova ul., p.č. 518 v k.ú. Čelákovice (naproti nádraží)

Komise pro rozvoj města se seznámila s podklady a diskutovala k možnostem řešení umístění provozovny 

tohoto typu v blízkosti nádraží a jeho formy. Jednotliví členové komise se také vyjádřili k provedení vnější 

úpravy stavby stánku PNS na pozemku p.č. 518 v k.ú. Čelákovice a následnému provozování prodejny 

rychlého občerstvení.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nedoporučuje tuto úpravu budovy, vzhledem ke skutečnosti, že 

umístění stánku v tomto prostoru považujeme za nevhodné.
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Hlasování: pro pí. Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický (3), proti p. Iglo Miroslav, 

Ing. Knapová Liběna, p. Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec (4), zdržel se Ing. Procházka Jakub, p. Ondřej 

Bouška (2)  

Usnesení nebylo přijato

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s umístěním provozovny rychlého občerstvení v tomto 

prostoru, tedy v prostoru proti nádraží, s úpravou v podobě dle předložené žádosti však komise nesouhlasí a 

požaduje konečný vzhled stánku znovu předložit k odsouhlasení.

Hlasování: pro  Ing. Knapová Liběna, p. Václav Přibáň, Ing. Milan Moravec, p. Ondřej Bouška,p. Iglo 

Miroslav (5)  proti pí. Jitka Sedmihradská, Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický,Ing. Procházka Jakub, 

(4), zdržel se (0)

Usnesení nebylo přijato

4.2. Záměr na výstavbu gastronomické malovýrobny v lokalitě u ČS ul. Mochovská na p.č. 3301/82, 
3301/85, 3301/90 v k.ú. Čelákovice 
Záměr na výstavbu gastromonické malovýroby představil investor projektu p. L. J. Charakter stavby bude 

zvolen tak, aby navazoval na sousední zástavbu rodinných domů, je plánován dvoupodlažní objekt 

s obytným podkrovím, kde v přízemí bude umístěna provozovna gastronomie (catering), v patře a v podkroví 

bude umístěn služební byt. Dále byla diskutována problematika dopravního napojení.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí se záměrem na výstavbu gastronomické malovýrobny 

v lokalitě u ČS ul. Mochovská na p.č. 3301/82, 3301/85, 3301/90 v k.ú. Čelákovice. Komise požaduje 

předložení dalšího stupně projektové dokumentace k vyjádření.

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

Usnesení bylo přijato

4.3. Rekonstrukce domu Sedláčkova č.p. 69, Čelákovice - přestavba na kanceláře a bydlení
Záměr na provedení rekonstrukce objektu představil vlastník domu p. K. Navrhovaná přestabba nezmění 
stávající ráz objektu, dojde pouze ke zvýšení stavby cca o 1m (nadezdívka 75cm, věnec a pozednice). Okna 
zůstanou stejná, rámy budou provedeny v hnědé barvě, střešní krytina – taška (patrně Bramac v červené 
nebo hnědé barvě). O záměru investor již informoval vlastníka sousední nemovitosti (souhlasí). Na dotaz 
ohledně možnosti parkování investor sdělil, že parkování bude možné na vlastním pozemku (vjezd z ulice Ve
Skále).
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k záměru provedení rekonstrukce domu č.p. 69 

v ul. Sedláčkova v Čelákovicích a jeho přestavbě na kanceláře a bydlení. Pro své vyjádření však v dalším 

stupni projektové dokumentace požaduje předložení barevného řešení fasády v kontextu s okolní zástavbou 

a půdorysného řešení s vyznačením parkování v areálu objektu.

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

Usnesení bylo přijato

4.4. RD Kostelní, p.č. 170/1, 172/1, 172/2 - nová studie 
Komise se seznámila s nově navrhovaným řešením úpravy RD v ulici Kostelní (předchozí řešení 
projednáváno na komisi v květnu 2013)
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s navrhovaným architektonickým řešením a umístěním

rodinného domu v ulici Kostelní na p.č. 170/1, 172/1, 172/2 v k.ú. Čelákovice dle předložené studie ze dne 

10. 8. 2013. V případě změny barevného řešení fasády (ve studii navržena písková barva) komise požaduje 

předložení nového řešení k vyjádření.

Hlasování: pro Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav, pí. Jitka Sedmihradská, Ing. Knapová Liběna, Ing. 

arch. Renata Fialová, p. Václav Přibáň, p. Ondřej Bouška, Ing. Milan Moravec (8), proti p. Petr Polnický (1), 

zdržel se (0)

Usnesení bylo přijato
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4.5. Petice zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách za 

účelem navýšení kapacit MŠ a ZŠ v Čelákovicích

Člen komise p. Petr Polnický informoval o uvedené petici

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města, i v souvislosti se vznikem „Petice 

zastupitelům města Čelákovice na rekonstrukci objektu bývalé školy v Sedlčánkách za účelem navýšení 

kapacit MŠ a ZŠ v Čelákovicích“ zabývat se možností provedení rekonstrukce objektu bývalé školy v 

Sedlčánkách a možností umístění 1. stupně ZŠ v tomto objektu. 

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

Usnesení bylo přijato

4.6. Umístění sběrných míst tříděného odpadu ve městě

Předsedkyně komise zmínila problém nevhodného umístění některých sběrných míst. Komise se k této 

problematice vrátí na některém z příštích jednání.

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise se bude konat dne 12. 11. 2013 v 18,00 hodin.

 Přílohy: -
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