
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 2 ze schůze 25. února 2014

Přítomni: Ing. Knapová Liběna, p. Václav Přibáň, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, pí. Jitka 

Sedmihradská, Ing. Milan Moravec, p. Iglo Miroslav

Hosté:        Ing. I. L., Ing. arch. J. D.

Omluveni: p. Ondřej Bouška Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Miloš Špringr, Ing. arch. Renata Fialová

Nepřítomni: Ing. Procházka Jakub

Program jednání:

1. Revitalizace trati Čelákovice - Neratovice

2. Návrh územního plánu Mochova

3. Grafické studio, Rooseveltova ul., p.č. 2147/1, k.ú. Čelákovice

4. Nový územní plán – požadavky na změny a rozvoj zastavitelných území, evidované investiční záměry, 

požadavky na VPS

Komise se sešla v počtu 7 členů. Jednání se uskutečnilo od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice 

I. a bylo ukončeno v 18,00 hodin. Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 25. února 2014

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 tajemnice komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Bylo dohodnuto, že program bude projednáván v pořadí dle příchodu pozvaných hostů.
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 25. 2. 2014

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. Grafické studio, Rooseveltova ul., p.č. 2147/1, k.ú. Čelákovice

Tajemnice komise seznámila členy se skutečností, že nyní předkládaný záměr byl opakovaně 
předkládán městu k vyjádření, v roce 2008 město vydalo své vyjádření č. 21/2008, kde uvedlo následující: 
Město Čelákovice na základě vyjádření příslušných odborů MěÚ Čelákovice a Technických služeb města 
k předloženým dokumentacím a po projednání v Radě města dne 7.5 2008 zaujímá negativní stanovisko –
nesouhlasí s předloženou dokumentací a uvádí:
1. Navrhovaná komerční zóna nemá funkční vazbu na přilehlou zástavbu RD. Její využití by nemělo 

sousední funkci bydlení rušit, ale doplňovat. Vliv na okolní zástavbu není v dokumentaci řešen.
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2. Vjezd do areálu je částečně umístěn na pozemku ve vlastnictví města, na kterém je plánováno umístění 
chodníku. Spojení vjezdu do areálu pro nákladní dopravu s chodníkem v křížení s hlavní komunikací 
považujeme za nevhodné. Vjezd požadujeme realizovat v rámci areálu. 

3. Požadujeme doložit písemné vyjádření všech vlastníků sousedních nemovitostí.

Autor projektu Ing. arch. J. D. seznámil komisi pro rozvoj města s DUR uvedené stavby a vysvětlil 

vypořádání se s námitkami města k dokumentaci z roku 2008. Byl upraven ráz stavby – sedlová střecha a 

zmenšeno měřítko staveb, které odpovídá navazující zástavbě RD, v projektu je umístěn chodník podél 

komunikace Rooseveltova. Odvodnění je řešeno vsakováním na pozemku stavebníka. Jde o nerušící výrobu 

– výrobu orientačních tabulí apod.

Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitky k předložené DÚR stavby „Grafické studio, 

Rooseveltova ul., p.č. 2147/1, k.ú. Čelákovice“.

Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, p. Iglo Miroslav, p. Václav Přibáň, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, Ing. 

Milan Moravec (6), proti (0), zdržela se pí. Jitka Sedmihradská (1)  

Usnesení nebylo přijato

4.2. Návrh územního plánu Mochova

Komise pro rozvoj města se seznámila s obsahem projednávaného návrhu ÚP Mochova
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá připomínky k návrhu ÚP Mochova

Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, p. Iglo Miroslav, p. Václav Přibáň, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, Ing. 

Milan Moravec, pí. Jitka Sedmihradská (7), proti (0), zdržel se (0)    

Usnesení bylo přijato

4.3. Revitalizace trati Čelákovice - Neratovice
Komise pro rozvoj města se seznámila s předloženou studií stavby. 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k předložené studii „Revitalizace trati Čelákovice –

Neratovice“.

Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, p. Iglo Miroslav, p. Václav Přibáň, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, Ing. 

Milan Moravec, pí. Jitka Sedmihradská (7), proti (0), zdržel se (0)    

Usnesení bylo přijato

4.4. Nový územní plán
Komise pro rozvoj města byla vyzvána k předložení požadavků na změny a rozvoj zastavitelných území, 

evidované investiční záměry, požadavky na VPS. P. Polnický vznesl podnět ke zrušení rozvojové plochy 

bydlení „Krátká Linva“ a obchvatu Čelákovic. Dále bylo konstatováno, že VPS je vhodné umístit tam, kde 

jsou pozemky ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde je možné následně 

uskutečnit bezúplatný převod do vlastnictví města.

Bez usnesení

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise bude svoláno operativně dle potřeby týden předem.

 Přílohy: -
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