
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
zápis č. 4 ze schůze 10 června 2014

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

Jiří Danda, Ing. Procházka Jakub, p. Ondřej Bouška, p. Iglo Miroslav, Mgr. Miloš Špringr,

Ing. Milan Moravec

Hosté:        Ing. Dana Teichmanová

Omluveni: Ing. Miloš Sekyra p. Petr Polnický,

Nepřítomni:

Program jednání:

1. Upravená žádost o vyjádření ke stavbě garáže – ul. Polská

2. Různé

Komise se sešla v počtu 10 členů. Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, 

Radnice I. a bylo ukončeno v 19,00 hodin. Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 10. června 2014

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ JEDNÁNÍ

1. Přivítání účastníků

 předsedkyně komise přivítala účastníky

2. Schválení programu

Předsedkyně komise vybídla členy k doplnění programu. 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 10. 6. 2014

Hlasování: pro všichni přítomní členové komise (10), 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 (10), proti 0, zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

4. Agenda

4.1. Upravená žádost o vyjádření ke stavbě garáže na pozemku p.č. 1938/4 – ul. Polská

Komise pro rozvoj města se seznámila s předloženými upravenými podklady ke stavbě garáže, které také 
osobně přednesl a vysvětlil autor projektu Ing. V. Š. Komise konstatuje, že projekt byl upraven půdorysně  a 
nově je navržena sedlová střecha, byl upraven odstup od sousední parcely.  
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí s navrženým řešením stavby garáže na pozemku p.č. 
1938/4 v ulici Polská.
Hlasování: pro všichni (10), proti (0), zdržel se (0) 

Usnesení bylo přijato
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4.2. Různé
Na dotaz člena komise p. Miroslava Igla seznámila ing. Teichmanová komisi se stavem projednávání 
projektu obchvatu města. Ing. arch. Renata Fialová doporučuje zafixovat vydané ÚR vydáním „malého“ 
stavebního povolení – tedy vydáním stavebního povolení na dílčí stavbu. P. Miroslav Iglo dále seznámil 
členy komise s výsledky měření intenzity dopravy v ulici Masarykova, které prováděla MP. Dále sdělil, že 
z na pozemcích obchvatu je již nedořešeno pouze jedno dědické řízení. 
Dalším bodem bylo oznámení o výsledku projednání záměru na výstavbu grafického studia v ulici 
Rooseveltova – RM nepřijala žádné usnesení. Komise doporučuje k příštímu projednání tohoto záměru v RM 
přizvat autora projektu ing. arch. Jiřího Dandu. V případě potřeby je komise, na její žádost, připravena záměr 
znovu projednat.
Dále bylo konstatováno nevhodné umístění laviček a také byl vznesen návrh na zákaz vjezdu kamionů do 
ulice Mstětická 

Ondřej Bouška navrhl, jako námět k možnému projednání jednoho z budoucích jednání komise, posouzení 
vhodnosti blízkého umístění a počtu dvou laviček v parku „pod dubem“ v místě napojení obloukové části 
asfaltové cesty a rovné asfaltové cesty podél bazénu směrem k náměstí. Důvodem je velké a časté 
znečištění odpadky, včetně poškození odpadkového koše, v okolí laviček. Dle subjektivního názoru 
navrhovatele jsou tyto lavičky pravděpodobně využívané i dealery omamných látek pro svou „strategickou“ 
polohu. Jako základní návrh p. Bouška uvádí odstranění jedné lavičky umístěné blíže k oplocenému hřišti.
Nejedná se o návrh na projednání zadání projektu revitalizace parku.

Ondřej Bouška navrhl, jako druhý námět k možnému projednání jednoho z budoucích jednání komise, 
posouzení možnosti zadání vyjádření dopravního odborníka na omezení vjezdu nákladních vozidel od určité 
hmotnosti na „Mstětické“ silnici směrem do Čelákovic od místa křižovatky se silnicemi do Nehvizd a Lázní 
Toušeň. Na této křižovatce je již zákaz vjezdu nákladním vozidlům nad 12t na silnici směr do Lázní Toušeň.
Důvodem jsou stav vozovky a její parametry, které, zejména v místě zatáčky nad odbočkou ke střelnici, 
znamenají velice úzký a nepřehledný prostor současného průjezdu tahače s návěsem a osobního vozu.

Návrh usnesení: bez usnesení

5. Určení termínu dalšího jednání komise

 Další jednání komise bude svoláno operativně týden předem.

 Přílohy: -
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