
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 3 ze schůze 8. dubna 2014

Přítomni: Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, p. Václav 

Přibáň, Ing. arch. Jiří Danda, Ing. Procházka Jakub, p. Ondřej Bouška (dostavil se 

v 18,30hodin), p. Iglo Miroslav

Hosté:        Ing. Ilona Luštincová, Ing. Dana Teichmanová

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra

Nepřítomni: Mgr. Miloš Špringr, Ing. Milan Moravec

Program jednání:

1. Žádost o stanovení barvy oplocení – KEBAB, prostor proti nádraží

2. Žádost o vyjádření ke stavbě garáže – ul. Polská

3. Různé

Komise se sešla v počtu 9 členů (p. Ondřej Bouška se dostavil v 18,30hodin). Jednání se uskutečnilo od 

18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice I. a bylo ukončeno v 19,30 hodin. Zapsala: Ing. Dana 

Teichmanová dne 8. dubna 2014

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Tajemnice komise informovala členy o rezignaci členky pí. Jitky Sedmihradské. Předsedkyně komise vybídla
členy k doplnění programu. 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 8. 4. 2014

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

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Žádost o stanovení barvy oplocení – KEBAB, prostor proti nádraží

Část členů komise diskutovala o možnosti plochu oplocení využít jako plochy pro prezentaci informací, 

případně reklamy, ev. nechat pomalovat kvalitními grafity. Předsedkyně komise ing. arch. Renata Fialová 

a člen komise p. Petr Polnický uvedli, že ale obecně nesouhlasí se stávajícím využitím pozemku. Komise 

jako provizorní řešení doporučuje použít světle šedý nátěr a doporučuje nabídnout plochy např. ZUŠ 

k výtvarné prezentaci.
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Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města, jako provizorní řešení, doporučuje použít, pro opravu oplocení 

prostoru proti nádraží v sousedství provozovny KEBAB, světle šedý nátěr a doporučuje nabídnout plochu 

např. ZUŠ k výtvarné prezentaci.

Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, p. Václav 

Přibáň, Ing. arch. Jiří Danda, Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav (8), proti (0), zdržela se (0)  

Usnesení bylo přijato

4.2. Žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku p.č. 1938/4 – ul. Polská

Komise pro rozvoj města se seznámila s předloženými podklady ke stavbě garáže. Komise konstatuje, že 
jde o velký objekt vzhledem k umístění v obytné zóně a jejímu měřítku, porušuje uliční čáru a nedodržuje ani 
odstupy od hranic pozemku, komise dále nesouhlasí s tvarem střechy, doporučuje střechu sedlovou nebo 
stanovou. Komise požaduje přepracování projektu a předložení zákresu do fotografie při pohledu z východu 
a z ulice, tedy ze severu.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrženým řešením stavby garáže na pozemku p.č. 
1938/4 v ulici Polská v takto exponovaném místě – nároží při vjezdu do ulice. Jde o velký objekt vzhledem 
k umístění v obytné zóně a jejímu měřítku, objekt porušuje uliční čáru a nedodržuje ani odstupy od hranic 
pozemku, dále komise doporučujeme zvolit tvar střechy podobný jako u RD. Komise požaduje přepracování 
projektu a předložení zákresu do fotografie při pohledu z východu a ze severu.
Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický, Ing. arch. Jiří Danda, Ing. 

Procházka Jakub, (5), proti (0), zdržel se p. Milan Tichý p. Václav Přibáň, p. Ondřej Bouška, p. Iglo Miroslav 

(4)    

Usnesení nebylo přijato

4.3. ÚP
Na dotaz člena komise p. Miroslava Igla seznámila komisi se stavem projednávání nového ÚP. Komise pro 
rozvoj města doporučuje provedení dopravního průzkumu do doby zpracování zadání ÚP.
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje provedení dopravního průzkumu do doby zpracování 
zadání ÚP.
Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, p. Václav 

Přibáň, Ing. arch. Jiří Danda, Ing. Procházka Jakub, p. Ondřej Bouška, p. Iglo Miroslav (9), proti (0), zdržel

se (0)    

Usnesení bylo přijato

4.4. Úprava vyšlapaného trávníku podél objektu CMC
Člen komise p. Václav Přibáň doporučuje úpravu povrchu v místě vyšlapaného trávníku podél objektu CMC
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje prověření možnosti provedení úprav povrchů celého 
prostoru podél objektu CMC.
Hlasování: pro Ing. Knapová Liběna, Ing. arch. Renata Fialová, p. Petr Polnický, p. Milan Tichý, p. Václav 

Přibáň, Ing. arch. Jiří Danda, Ing. Procházka Jakub, p. Ondřej Bouška, p. Iglo Miroslav (9), proti (0), zdržel

se (0)    

Usnesení bylo přijato

Dále komise jednala o vodovodu a kanalizaci v oblasti dělnických domků, cyklistické stezce do Sedlčánek, 
přístavišti Čelákovice, p. Iglo informoval o negativních výsledcích měření kvality ovzduší. Předsedkyně 
pozvala členy na prezentaci aplikace „Lepší místo“, která se uskuteční dne 16. 4. 2014 na radnici –
informace ve Zpravodaji. 

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise bude svoláno operativně týden předem.

 Přílohy: -
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