
Komise pro
rozvoj města

Zapsal:Karel Hanuš Strana 1 (celkem 2)

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

zápis č. 1 ze schůze dne 3. prosince 2014

Přítomni: Ing. Dana Teichmanová, Ing. arch. Renata Fialová, Ing. arch. Kamila Douděrová, Ing. arch. 
Josef Zumr, Ing. arch. Jan Turina, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Michal Najbrt                               
Ing. Karel Hanuš - tajemník komise
Omluveni:
Nepřítomni: Ing. Denisa Löffelmannová, Milan Tichý   
Ing. Sekyra se z důvodu současné účasti na Bezpečnostní komisi neúčastnil hlasování.

Program jednání:

1) Přivítání, návrhy na změnu programu. 
2) Žádost o vyjádření ke stavbě RD manž. K. na pozemcích p.č. 2042/2a 2043/1 v k.ú. 

Čelákovice – ul. Žižkova
3) Žádost manž. J. o souhlas s umístěním vjezdu do budoucí provozovny (výrobny) se 

služebním bytem a uložením inž. sítí – přípojek na pozemek města – ulice K Bílému 
vrchu

4) Posouzení akce: Rekonstrukce ulice Komenského
5) Různé

Jednání se uskutečnilo od 18:00 hodin v zasedací místnosti Radnice I, MěÚ v Čelákovicích

1) Přivítání účastníků
Předsedkyně komise přivítala členy na jednání komise. Návrhy na změnu programu nebyly.
Bylo dohodnuto, že jednání komise pro rozvoj města se budou konat pravidelně jednou 
měsíčně od 18.00 hodin vždy první středu v měsíci, případně operativně dle aktuální potřeby. 
Tajemník komise zašle pozvánku s předpokládaným programem jednání cca týden před 
plánovaným termínem jednání.

2) Žádost o vyjádření ke stavbě RD manž. K. na pozemcích p.č. 2042/2 a 2043/1 v k.ú. Čelákovice –
ul. Žižkova

Komise v diskuzi konstatovala, že navržený objekt se do okolní zástavby nehodí. Objekt RD je 
vzhledem k okolní zástavbě příliš velký, svým umístěním na hranici pozemku omezuje vlastníka 
sousedního pozemku. Ve svém vysvětlení p. L. B. jako autor projektu a zástupce stavebníků uvedl, že 
z důvodu nesouhlasu souseda uvažují stavebníci o posunu stavby od hranice souseda o 2m. V tomto 
duchu přepracovaný návrh předložen nebyl. Pro další posouzení komise doporučuje stavebníkům 
předložit jednoduchou hmotovou studii se zákresem do fotografie lokality.
Ing. arch. Zumr uvedl na základě předložené žádosti, že vyvstává potřeba vymezit v územním plánu 
města území pro podobný – citlivý druh zástavby a stanovit pravidla pro jejich případnou zástavbu.

Návrh usnesení:
Komise nesouhlasí s předloženým návrhem RD umístěném na pozemcích p.č. 2042/2 a 2043/1
v k.ú. Čelákovice – ul. Žižkova. Návrh neodpovídá charakteru území. Dům je příliš velký a svým 
umístěním omezuje práva vlastníka sousedního pozemku.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
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3) Žádost manž. J. o souhlas s umístěním vjezdu do budoucí provozovny (výrobny) se služebním 
bytem a uložením inž. sítí – přípojek na pozemek města – ulice K Bílému vrchu 

Komise se seznámila s návrhem umístění vjezdu a předloženou technickou zprávou s popisem 
dopravní obslužnosti navrhovaného objektu provozovny. Komise konstatovala, že navrhované 
umístění vjezdu je nevhodné a zbytečně dopravně zatěžuje jinak klidovou ulici Krajní. Nesouhlasí 
s navrženým umístěním vjezdu k provozovně a doporučuje stavebníkům hledat jiný způsob příjezdu 
k provozovně. K umístěním inženýrských sítí se komise nevyjadřuje.

Návrh usnesení:
Komise nesouhlasí s navrženým umístěním vjezdu k provozovně (výrobně) se služebním bytem 
v ulici K Bílému vrchu. Doporučuje stavebníkům navrhnout jiný přístup tak, aby přilehlá obytná 
zóna nebyla zatížena dopravou spojenou s provozem navrhovaného objektu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

4) Posouzení akce: Rekonstrukce ulice Komenského

V diskuzi na základě předloženého projektu se komise shodla na tom, že předložené řešení není 
optimální a toto složité území si zaslouží jako předstupeň urbanistickou studii, která bude zahrnovat 
hlavně z hlediska dopravního řešení širší území vymezené ulicemi Komenského, Staňkovského, 
Rumunskou a Sokolovskou. Z tohoto důvodu doporučuje předložený projekt ukončit.

Návrh na usnesení:
Komise nesouhlasí s předloženým projektem a doporučuje Radě města tento projekt ukončit,
protože nesplňuje cíl – zlepšení dopravní situace v lokalitě. Komise doporučuje vybrat architekta 
urbanistu a začít pracovat na novém zadání.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

návrh usnesení byl schválen

5) Různé
Ing. arch. Zumr navrhl, aby členové komise na svém příštím jednání přednesli vlastní náměty a návrh 
rozvojových priorit města. Dále členové komise požádali o seznámení se stavem projednání ÚP a 
s výsledky provedených průzkumů a rozborů.

Jednání Komise pro rozvoj města bylo ukončeno ve 20:00 hodin.
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