
Komise pro rozvoj města

Zapsal/a: Ing. Karel Hanuš                   strana 1 (celkem 2)

ZÁPIS Č.2/2015  Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

04. 03. 2015

Přítomni: Fialová Renata, Najbrt Michal, Teichmanová Dana – předseda komise, Tichý Milan, 
Turina Jan, Zumr Josef

Omluveni: Douděrová Kamila, Löffelmannová Denisa, Sekyra Miloš

Hosté: Ing. L., Ing. K. k bodu 4 a), manž. K., Ing. B. – k bodu 4 b)

Program jednání:

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

a. Územní plán.
b. Projednání možnosti zástavby pozemků p.č. 2042/2 a 2043/1 v k.ú. Čelákovice –

ul. Žižkova, stavebníků manž. K.
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. Konstatovala, že komise je usnášeníschopná. 

2) Schválení programu
Program jednání komise byl všemi přítomnými členy schválen bez doplnění.

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

4) Agenda
a) Územní plán

Ing. K. K. z odboru rozvoje města informovala o dosavadním průběhu pořizování nového územního 
plánu města Čelákovic. Lhůta pro uplatňování na připomínky k Návrhu zadání ÚP je do 3. 4. 2015. Na 
internetových stránkách města je připravený formulář, který mohou občané k podávání připomínek 
využít. Členové komise měli k dispozici Návrh zadání ÚP, který je zveřejněn na stránkách města.
V diskuzi členové komise požadovali, aby měli možnost se k návrhu ÚP vyjádřit před předáním zadání 
ÚP zpracovateli a následně v různých fázích rozpracovanosti. Byl podán návrh na společné jednání 
širšího vedení města se členy Komise nad vizí nového územního plánu.
Dále v diskuzi členové poukazovali mimo jiné na to, že zahrádkářské kolonie v centru města jsou 
nevhodné a navrhli jejich zatřídění do ploch přestavby.
Komise doporučila, aby územní plán vymezil požadavky směrem k okolním obcím a nadřazené 
územně plánovací dokumentaci.



Komise pro rozvoj města

Zapsal/a: Ing. Karel Hanuš                   strana 2 (celkem 2)

U změny č. 58 komise nesouhlasila s návrhem na využití území pro bydlení. Ing. K. informovala, že 
tento návrh již vzal navrhovatel zpět.
Dále se diskutovalo o úloze autorizovaných architektů na rozvoji území a vzhledu nově pořizovaných 
staveb či přestaveb.
Ve věci obsluhy dosud nezastavěných ploch v prostoru před areálem Kovohutí se komise shodla na 
tom, že by bylo vhodné řešit zásobování průmyslového areálu mimo cyklo a pěší trasy v návaznosti na 
lávku přes Labe.

Návrh usnesení: 
1. Komise pro rozvoj města navrhuje vedení města pracovní schůzku členů komise 
se širším vedením města nad územním plánem.
2. Komise pro rozvoj města požaduje, aby nový územní plán požadoval pro 
všechny stavby na celém řešeném území zpracování architektonické části 
projektové dokumentace pouze autorizovaným architektem.
3. Komise pro rozvoj města požaduje, aby zpracovatel zapracoval do územního 
plánu koncepční vazby na územně plánovací dokumentaci sousedních obcí.
4. Komise pro rozvoj města požaduje do návrhu územního plánu zahrnout podněty 
pro nadřazenou územně plánovací dokumentaci a ÚPD sousedních obcí.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

b) Projednání možnosti zástavby pozemků p.č. 2042/2 a 2043/1 v k.ú. Čelákovice 
– ul. Žižkova, majitelů manž. K.

V diskuzi ohledně zastavění uvedených pozemků rodinným domem členové komise seznámili majitele 
pozemku se svým názorem k návrhu předloženému na minulém jednání komise. Vysvětlili důvody 
neschválení předloženého návrhu s ohledem na okolí místa stavby, vhodnost navrhované stavby 
z hlediska umístění na pozemku a z hlediska hmotového řešení, i s určitým výhledem budoucího 
rozvoje lokality.  Bylo konstatováno, že uvedené pozemky jsou určeny k zástavbě rodinným domem. 
Komise je připravena posoudit další návrhy majitelů.

5) Různé:

Členové komise se dohodli na termínu konání další schůze Komise dne 1. 4. 2015 od 
18.00 hod.

Jednání komise pro rozvoj města bylo ukončeno v 19:30 hodin.
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