
 

 

 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA 
zápis č. 5 ze schůze 15. července 2014 

 
Přítomni:  Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Jiří Danda, Ing. Procházka Jakub, p. Iglo Miroslav, Mgr. 

Miloš Špringr, Ing. Milan Moravec p. Petr Polnický 
Hosté:         Ing. Dana Teichmanová. Ing. Ilona Luštincová 
Omluveni: Ing. Miloš Sekyra, Ing. Knapová Liběna, p. Ondřej Bouška, p. Václav Přibáň, p. Milan Tichý 
Nepřítomni:    
 
Program jednání: 

 
1. Žádost o vyjádření ke stavbě parkovacího přístřešku  - povolení výjimky ze vzájmených odstupů 

staveb, na 18,15 hodin pozván Ing.arch. Z., autor projektu 
2. Žádost o vyjádření k vybudování zděného plotu k rodinnému domu v Čelákovicích, ul. Žižkova, p.č. 

2145/15, 2144/2 v k.ú. Čelákovice 
3. Žádost o vyjádření ke změn návrhu dělení pozemků č. 3301/95 a 3301/97 v k.ú. Čelákovice, dle 

zpracovaného geometrického plánu 
4. „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ vč. vyhodnocení vlivu této 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
5. „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 – 

2020“, vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
6. Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Přerov nad Labem 
7. Zahájení řízení o změně č. 3 Územního plánu Nehvizdy 
8. Pozvánka na veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Mochova 

 
 
Komise se sešla v počtu 7 členů. Jednání se uskutečnilo od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, Radnice 
I. a bylo ukončeno ve 20,00 hodin. Zapsala: Ing. Dana Teichmanová dne 15. července 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 15. 7. 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 
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4. Agenda  
 
4.1. Žádost o vyjádření ke stavbě parkovacího přístřešku  - povolení výjimky ze vzájemných odstupů 
staveb 
Komise pro rozvoj města se seznámila s předloženými podklady ke stavbě parkovacího přístřešku, záměr 
představil a dotazy členů komise zodpověděl autor projektu Ing. arch. Z.  
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města souhlasí se záměrem na stavbu parkovacího přístřešku na 
pozemku p.č. 1665/28 v k.ú. Čelákovice.  
Hlasování: pro všichni (7), proti (0), zdržel se (0)  
Usnesení bylo přijato 
 
4.2.  Žádost o vyjádření k vybudování zděného plotu k rodinnému domu v Čelákovicích, ul. Žižkova, 
p.č. 2145/15, 2144/2 v k.ú. Čelákovice 
Komise pro rozvoj města se seznámila s předloženými podklady ke stavbě oplocení pozemku v ulici Žižkova. 
Konstatovala, že vzhledem ke konfiguraci terénu je navrhované řešení – plný zděný plot do výše 180 cm, 
nevhodné.  
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným řešením oplocení pozemku p.č. 
2145/15 a 2144/2 v k.ú. Čelákovice v ulici Žižkova a požaduje dodržet podmínky územního rozhodnutí. 
Výstavba zděného neprůhledného plotu výšky 180cm je, vzhledem k výškovému rozdílu mezi povrchem 
silnice a patou plánovaného oplocení, v tomto místě nevhodná.  
Hlasování: pro (6), proti (1), zdržel se (0)  
Usnesení bylo přijato 
 
4.3. Žádost o vyjádření ke změn návrhu dělení pozemků č. 3301/95 a 3301/97 v k.ú. Čelákovice, dle 
zpracovaného geometrického plánu 
Komise pro rozvoj města se seznámila s předloženými podklady, informace k připravovanému dělení doplnil 
také Ing. arch. Danda. Bylo sděleno, že vydané ÚR na dělení pozemků již pozbylo platnosti a před 
zpracováním geometrického plánu bude třeba požádat o nové ÚR. Komise konstatuje, že k vyjádření byly 
předloženy nedostatečné podklady. Komise doporučuje celý záměr vč. příjezdových komunikací přepracovat 
tak, aby byl záměr realizovatelný celý na pozemcích ve vlastnictví navrhovatelů nebo s výslovným 
souhlasem vlastníků dotčených pozemků. 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným návrhem na dělení pozemků č. 
3301/95 a 3301/97 v k.ú. Čelákovice, dle zpracovaného geometrického plánu, z důvodu předložení 
nedostatečných podkladů. Komise doporučuje celý záměr vč. příjezdových komunikací přepracovat tak, aby 
byl záměr realizovatelný celý na pozemcích ve vlastnictví navrhovatelů nebo s výslovným souhlasem 
vlastníků dotčených pozemků. 
Hlasování: pro všichni (7), proti (0), zdržel se (0)  
Usnesení bylo přijato 
 
4.4. „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“ vč. vyhodnocení vlivu 
této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
Komise pro rozvoj města se seznámila s doručenou žádostí o vyjádření ke generelu cyklostezek. Bylo 
dohodnuto, že vzhledem k rozsahu podkladů členové komise generel prostudují a svoje stanovisko zašlou 
do konce července předsedkyni komise ke zpracování komplexního stanoviska.   
Návrh usnesení: bez usnesení  
 
4.5. „Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – aktualizace 2011, na období 2014 – 
2020“, vč. vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví 
Komise pro rozvoj města se seznámila s doručenou žádostí o vyjádření k programu rozvoje Středočeského 
kraje. Podobně jako v předchozím bodě bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu podkladů členové komise 
generel prostudují a svoje stanovisko zašlou do konce července předsedkyni komise ke zpracování 
komplexního stanoviska.   
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Návrh usnesení: bez usnesení 
 
4.6. Oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu Přerov nad Labem 
Komise pro rozvoj města se seznámila s podklady k oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 
územního plánu Přerov nad Labem a k návrhu změny č. 1 územního plánu Přerov nad Labem nemá 
námitek.  
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k návrhu změny č. 1 územního plánu Přerov nad 
Labem. 
Hlasování: pro všichni (7), proti (0), zdržel se (0)  
Usnesení bylo přijato 
 
4.7. Zahájení řízení o změně č. 3  Územního plánu Nehvizdy  
Komise pro rozvoj města se seznámila s podklady k zahájení řízení o změně č. 3  Územního plánu Nehvizdy 
a ke změně č. 3  Územního plánu Nehvizdy nemá námitek.  
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek ke změně č. 3 Územního plánu Nehvizdy  
Hlasování: pro všichni (7), proti (0), zdržel se (0)  
Usnesení bylo přijato 
 
4.8. Pozvánka na veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Mochova 
Komise pro rozvoj města se seznámila s podklady k upravenému návrhu územního plánu Mochova a k 
upravenému návrhu územního plánu Mochova nemá námitek.  
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města nemá námitek k upravenému návrhu územního plánu Mochova. 
Hlasování: pro všichni (7), proti (0), zdržel se (0)  
Usnesení bylo přijato 
 
4.9. Různé 
V tomto bodě přednesli někteří členové komise rozvoje svoje podněty: 
p. Miroslav Iglo doporučil provést značení přechodu přes příjezdovou komunikaci k OC Tesco, spojující 
chodníky mezi parkovišti OC Tesco a Billa. Ing. Jakub Procházka v této souvislosti zmínil také vhodnost 
výstavby chodníku podél komunikace II/245 v pokračování chodníku podél jižního okraje areálu TOS a 
zřízení příslušného přechodu pro chodce přes ulici Sokolovskou. Tato trasa je využívána obyvateli lokality 
V Prokopě a je již vyšlapaná. Komise také doporučuje provedení dopravního průzkumu a hlukové studie 
Masarykovy ulice. 
Návrh usnesení: Komise pro rozvoj města doporučuje provedení dopravního průzkumu a hlukové studie 
Masarykovy ulice. 
Hlasování: pro všichni (7), proti (0), zdržel se (0)  
Usnesení bylo přijato 
 
5.  Určení termínu dalšího jednání komise 
• Další jednání komise bude svoláno operativně týden předem.  
• Přílohy: - 


