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ZÁPIS Č.1/2015  Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA 

14. 01. 2015 

 
 
Přítomni:  Douděrová Kamila, Fialová Renata, Löffelmannová Denisa, Najbrt Michal, Sekyra Miloš, 

Teichmanová Dana – předseda komise, Tichý Milan, Zumr Josef (přišel těsně před 
hlasováním k bodu b.) 

 
 
Hosté: K. K., Studnička Petr 
 
Omluveni: Turina Jan 
 
Program jednání: 

1) Přivítání účastníků 
2) Schválení programu 
3) Určení zapisovatele zápisu 
4) Agenda 

a. Prezentace firmy Warex spol. s r.o. 
b. Posouzení předložené studie MŠ Komenského 
c. Seznámení se stavem projednávání ÚP 
d. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci 

„Technická infrastruktura a komunikace pro výstavbu 7 RD, lokalita Třebízského 
IV“ 

e. Projednávání návrhů rozvojových priorit města 
5) Různé, určení termínu dalšího jednání 

 
Jednání se uskutečnilo od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích. 
 

 
 

1) Přivítání účastníků 
Předsedkyně komise přivítala účastníky. 

 
2) Schválení programu 

Avizovaný program byl na návrh předsedkyně doplněn o body a. a b. související se záměrem výstavby 
MŠ v lokalitě ul. Komenského. 

 
Návrh usnesení: Komise schvaluje program jednání na den 14. 01. 2015 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 

3) Určení zapisovatele zápisu 
Předsedkyně komise určila, v souladu s jednacím řádem komisí Rady města, zapisovatelem tajemníka 
komise Karla Hanuše. 
 

4) Agenda 
a) Prezentace firmy WAREX spol. s r.o. 

Firma Warex spol. s r.o., která zajišťovala zpracování studie MŠ Komenského, provedla seznámení 
členů komise se svojí hlavní činností, tj. prováděním staveb občanské vybavenosti. Jelikož se zabývá 
ve velké míře i stavbou mateřských škol, předvedla prezentaci ze stavby dvojpodlažní MŠ v Jiříkově 
v severních Čechách. Nosný skelet montované stavby systému WAREX tvoří ocelová konstrukce 
s rozponem do 7,2 metru. Opláštění stavby je variabilní podle přání zákazníka - panely s minerální 
izolací nebo polyuretanové panely. Realizace montovaných staveb systému WAREX se vyznačují 
svojí rychlostí výstavby, možností stavby v každém ročním období a vysokou prostorovou variabilitou. 
Z hlediska svého užití montované stavby systému WAREX mají velmi široké uplatnění. 
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b) Posouzení studie MŠ Komenského: 
Po provedení prezentace studie přítomnými projektanty se rozvinula diskuze. Ing. Sekyra zdůraznil 
důležitost rychlosti výstavby objektu a nastínil možnosti jejího budoucího využití, kdy očekáváme nižší 
zájem o umístění dětí do předškolních zařízení. Z tohoto důvodu také není uvažováno o podání 
žádosti o dotaci na tuto akci, aby využití objektu nebylo vázáno udržitelností. 
Ing. arch. Fialová vyzvedla výhody umístění stavby a rovněž výhody ve variabilnosti stavby – možné 
změně využití. 
Ing. Studnička informoval o demografickém vývoji, který v současnosti zvyšuje požadavky na kapacitu 
MŠ a v budoucnu se tyto zvýšené požadavky přesunou do základního školství. Uvedl, že navržená 
kapacita tříd (2 x 28 dětí) je nejefektivnější s ohledem na ekonomiku školského zařízení. Dále uvedl, 
že navržená MŠ nebude samostatným subjektem, ale bude přidružena ke stávající MŠ. Rovněž 
stravování bude řešeno vytížením stávající vývařovny ve stávající MŠ Komenského. V nové budově 
bude prováděn pouze výdej stravy. Dále uvedl, že předložená studie byla projednána s Odborem 
školství, informací a kultury MěÚ a ředitelkami MŠ, kteří tento návrh řešení podporují. Předpokládaná 
doba realizace stavby včetně přípravy je 1 rok.  
Dále se diskuze zabývala řešením dopravní situace v ulici Komenského. Bylo konstatováno, že 
ředitelky školských zařízení v této ulici preferují současný jednosměrný provoz. Zároveň bylo 
konstatováno, že v rámci projektu nové MŠ byla ověřena kapacita dopravy v klidu v ulici J. A. 
Komenského. 
 

Návrh usnesení: Komise souhlasí s  umístěním a výstavbou mateřské školy na 
pozemcích p.č 690/1, 690/2, 689, části pozemku 686/3 a části pozemku č. 677/1, vše 
v k.ú. Čelákovice, v ulici J.A.Komenského. Komise požaduje k posouzení předložit 
další stupeň projektové dokumentace. 
Hlasování: pro 6, proti 1 (arch. Zumr), zdržel se 1 (p. Tichý) 

 
c) Seznámení se stavem projednávání územního plánu: 

Se stavem pořizování a projednávání ÚP seznámila přítomné Ing. K. K., která je pověřena zajištěním 
pořízení ÚP města Čelákovic. Uzavřena je část Doplňující průzkumy a rozbory, začíná se pracovat na 
Návrhu zadání ÚP. Předpokládá se, že tento stupeň bude předložen ke schválení na ZM v červnu 
2015. Bylo dohodnuto, že Průzkumy a rozbory budou členům komise zaslány prostřednictvím portálu 
www.uschovna.cz. Jelikož je tento dokument neveřejný, bylo připomenuto členům komise, že jsou 
vázáni mlčenlivostí.  
 

Návrh usnesení: Komise byla seznámena s průběhem práce na územním plánu. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 

 
d) Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu řízení na akci 

„Technická infrastruktura a komunikace pro 7 RD, lokalita Třebízského IV“ 
K vlastnímu předloženému projektu neměla komise připomínky.  
Ing. arch. Zumr v této souvislosti podotkl, že záměry výstavby při hranicích zastavěných a 
nezastavěných ploch (definici a rozsah stanoví územněplánovací dokumentace – tedy Město) na 
katastru města musí být řešeny komplexně v širších souvislostech a takto i ve fázi přípravy záměru 
s městem projednávány. Jedná se zejména o prověření začlenění záměru do struktury přilehlé části 
města (prostorové, funkční) a krajiny, o respektování hranice, o dodržení kompaktnosti (propustnosti) 
hranice. 
Dále uvedl, že svůj názor rozvede podrobněji a zašle. Tento je připojen v příloze zápisu. 
 

Návrh usnesení: Komise nemá k Technické infrastruktuře a komunikaci pro stavbu 
7 RD v lokalitě Třebízského IV připomínky. 

 Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 
 

5) Různé 
Ing. arch Zumr hovořil o důležitosti péče o životní prostředí a krajinu v blízkém okolí města. Ing. arch. 
Fialová hovořila i o důležitosti chránit prostory určené pro zeleň uvnitř města a kultivaci stávající 
zeleně. Dále nanesla problém využití objektu školy v Sedlčánkách. 
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Dále ing. arch. Fialová upozornila na skutečnost, že ve stávajícím územním plánu je v Sedlčánkách 
podél pravého břehu Výmoly plocha vedená stále jako „Dobývací prostor“. Požaduje změnu v novém 
územním plánu, aby obec nebyla zatížena dopravou související s těžbou. Tento podnět bude 
prostřednictvím tajemníka komise předán na Odbor rozvoje města. 
 
Předsedkyně komise navrhla  další termín jednání komise na 11.02. 2015 od 18:00. 

 
 
Jednání komise pro rozvoj města bylo ukončeno ve 20:05 hodin. 
 
 
 

Příloha č.1 – názor Ing. arch. Zumra k projednávanému bodu 4 d. 


