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ZÁPIS Č.3/2015  Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

8. 04. 2015

Přítomni: Douděrová Kamila, Fialová Renata, Sekyra Miloš, Teichmanová Dana – předseda 
komise, Tichý Milan, Turina Jan

Omluveni: Löffelmannová Denisa, Najbrt Michal, Zumr Josef

Hosté: Ing. Studnička Petr, Ing. D. J. SŽDC, Ing. J. P., SUDOP, Ing. K. F., SŽDC – k bodu 4 a), 
Ing. I. L.

Program jednání:

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

a. Předložení dokumentace pro SP k vyjádření – Optimalizace trati Lysá n/L. - Praha
b. Řešení příjezdové komunikace k lávce.
c. Posouzení navržené stavby na pozemcích p.č. 3301/82 a 3301/85, ulice K Bílému 

Vrchu.
d. Vyjádření k PD Přístaviště Čelákovice.

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 nepřítomní členové komise byli řádně 
omluveni.

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) Předložení dokumentace pro SP k vyjádření – Optimalizace trati Lysá n/L. -
Praha

Ing. D. J. s kolegy informovala o vývoji projektu a předpokládaném harmonogramu přípravy a 
realizace. Dále představila technické řešení stavby a odchylky, které vznikly v průběhu projektu, často 
v souvislosti s požadavky města formulovanými v rámci územního řízení. Jedná se zejména o tyto 
body:

1. Vzhledem ke změně legislativy je možné stavbu realizovat bez protihlukových opatření, 
protihlukové zdi původně navrhované podél upravované trati budou vypuštěny, pouze v úseku 
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v blízkosti podchodu v ulici Kollárova bude vystavěn plot v. 1500mm – barevné a materiálové 
řešení (pro zamezení odrazu hluku od oplocení bude použit méně odrazivý materiál- obdobný jako 
u protihlukových stěn) bude představeno městu na následujícím jednání.

2. Poloha nástupiště ve směru na Prahu – nástupiště bylo posunuto blíže k výpravní budově, ve 
směru ke Kollárově ulici byl umístěn menší přístřešek.

3. Pro větší komfort cestujících je možné navrhnout přístřešek navazující na výpravní budovu až 
k nástupišti – toto řešení však výrazně negativně ovlivní vzhled nádraží. Cestující do příjezdu vlaku 
mohou využít stávající krytý prostor, proto je další zastřešení investorem navrženo k vypuštění.

4. Podchod z výpravní budovy vedoucí na ostrovní nástupiště a dále do prostoru budoucí obytné 
zóny byl rozšířen na 4m, na jeho východní straně je navržen chodník s podélným sklonem 8,33% 
pro bezbariérový přístup a také schodiště. Realizace schodiště je však dle informace investora 
stavby podmíněna finančním příspěvkem města na jeho výstavbu.

5. Technologická budova, původně navrhovaná v prostoru demolované stavby jižně od výpravní 
budovy, nebude realizována a technologie bude umístěna blíže výpravní budově a také v jejích 
prostorách. Tím bude uvolněn prostor pro případnou výstavbu parkoviště.

6. V projektu není zahrnut chodník navazující na podchod v ulici Kollárova ve směru do ulice 
Kollárova. Jde o pozemky ve vlastnictví města a bude jeho investicí .

7. Bezbariérové napojení u podchodu v Kollárově ulici na ulici Mochovskou je v projektu navrženo na 
stávající chodník bez jeho úpravy. Navrhované řešení však znamená prodloužení a velké lomení 
trasy, projektant navrhl, že by bylo možné napojení ještě upravit (zkrátit a zaoblit),

8. Schodiště, které je umístěno u mostu přes ulici U Podjezdu, je ve vlastnictví města a jeho oprava 
není zahrnuta do investice SŽDC.

9. Byl vznesen dotaz, zda by v rámci stavby mohla být umístěna deponie materiálu a jeho recyklace 
v blízkosti nádraží východně od kolejiště na pozemku města p.č. 3430/133, k.ú. Čelákovice, a zda 
má investor v této souvislosti zpracovat rozptylovou studii. Umístěním deponie v tomto prostoru by 
výrazně snížilo dopravní zatížení města.

Dále ing. J. seznámila komisi s vývojem projektů navazujícíh úseků, zejména rekonstrukce 
železničního mostu přes Labe:

1. Bylo oznámeno, že ŘVC již netrvá na zachování minimální podplavné výšky mostu 7m, ale 
souhlasí s podplavnou výškou 5,25m nad hladinou Labe, s možností budoucího zvýšení mostu, 
v případě potřeby. To umožní původně navrhované zvýšení nivelety trati podél ulice U Mostu 
výrazně snížit, a to až na zvýšení 1,3m, což může znamenat nedodržení původně městem 
požadovaného zvýšení průjezdného profilu mostu v ulici Přístavní. Požadavek na podjezdnou 
výšku bude městem ještě upřesněn. 

2. Dále byl vznesen dotaz, zda město stále počítá s realizací lávky pro pěší při novém železničním
mostě a zda tedy PD „Optimalizace“ má obsahovat přípravu na její osazení. 

3. Komise vznesla požadavek na realizaci podchodu pro pěší při podjezdu v ulici Husova – J. Zacha
v rámci stavby „Optimalizace“.

4. Město Čelákovice v oblasti zastávky Jiřina připravuje výstavbu dešťové kanalizace. Nabízí 
možnost svedení odvodnění trati v oblasti zast. Jiřina do této kanalizace a chce na základě 
stabilizace technického řešení mostu přes Labe prověřit zamítavé stanovisko SŽDC k umístění 
kanalizace města v ochranném pásmu dráhy v ulici U Mostu. Na základě zpracované dokumentace 
pro územní řízení bude toto prověření možné. 

Následovala diskuse a po odchodu hostů předsedkyně komise navrhla znění usnesení a komise 
hlasovala o jednotlivých přednesených bodech:

Návrh usnesení: Komise souhlasí s posunutím nástupiště blíže k výpravní budově, 
a s umístěním přístřešku ve směru ke Kollárově ulici.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s umístěním přístřešku při výpravní budově u 
nástupiště ve směru na Prahu.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.
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Návrh usnesení: Komise doporučuje realizaci schodiště do prostoru budoucí 
obytné zóny ve východní části podchodu z výpravní budovy vedoucí na ostrovní 
nástupiště a s jeho rozšířením na 4m.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Komise souhlasí s tím, že nebude realizována stavba 
technologická budovy, původně navrhované v prostoru demolované stavby jižně 
od výpravní budovy s tím, že technologie bude umístěna blíže výpravní budově a 
také v jejích prostorách.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Komise souhlasí a doporučuje realizaci chodníku navazujícího na 
podchod v ulici Kollárova ve směru do ulice Kollárova (investorem bude město 
Čelákovice).
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Komise souhlasí s úpravou bezbariérového napojení u podchodu 
v Kollárově ulici na ulici Mochovská, spočívající ve zkrácení a „zaoblení“ trasy.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Komise nesouhlasí s nerealizací opravy, případně zrušením 
schodiště, které je umístěno u mostu přes ulici U Podjezdu je ve vlastnictví města.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Před tímto hlasováním se z jednání omluvila a odešla Ing. Arch. Douděrová.

Návrh usnesení: Komise souhlasí s umístěním deponie materiálu a jeho recyklace 
v blízkosti nádraží východně od kolejiště na pozemcích města a se zpracováním 
rozptylové studie.
Hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení nebylo přijato.

Návrh usnesení: Komise souhlasí se snížením podplavné výšky mostu, které 
umožní navýšení nivelety koleje v úseku podél ulice U Mostu o 1,3m. Požadavek na 
podjezdnou výšku podjezdu v ulici Přístavní bude městem ještě upřesněn. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Komise doporučuje realizaci lávky pro pěší při novém železničním 
mostě a požaduje, aby PD „Optimalizace“ obsahovala přípravu na její osazení. 
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení: Komise požaduje prověřit možnost realizaci podchodu pro pěší 
při podjezdu v ulici Husova – J. Zacha v rámci stavby „Optimalizace“
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

b) Řešení příjezdové komunikace k lávce:
Komunikace prochází kolem areálu firmy Amirro. Firma požaduje zřízení komunikace, kterou by mohla 
využívat. Zároveň navrhuje zřízení parkovišť při komunikaci na svých pozemcích. Parkoviště blíže 
k Labi by bylo určeno pro veřejnost, druhé parkoviště by bylo určeno pro zaměstnance firmy.

Členové komise poukazovali na význam území vedle průmyslového areálu, které by mělo být klidovou 
a rekreační zónou. Areál Kovohutí, byť nyní s jednotlivými podnikatelskými subjekty by měl být 
zachován tak, jak byl navržen, s centrálním příjezdem z ulice Křižíkovy, kde je také dostatečně 
kapacitní parkoviště, které je v současné době využíváno výhradně pro potřeby průmyslového areálu 

Návrh usnesení: Komise požaduje, aby příjezd byl řešen obousměrnou komunikací
s vyloučením nákladní dopravy a třímetrovým chodníkem odděleným zeleným 
pásem.
Hlasování: pro 3, proti 1, zdrželi se 1. Usnesení nebylo přijato.
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Jelikož, jako podklad pro návrhy, byla předložena varianta A studie projekční kanceláře TAK, požaduje 
komise na další jednání předložit všechny 4 varianty návrhu řešení.

Návrh usnesení: Komise požaduje předložení studie projekční kanceláře TAK se 
všemi variantami.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

c) Posouzení navržené stavby na pozemcích p.č. 3301/82 a 3301/85, ulice 
K Bílému vrchu.

Stavebníci manž. J. předložili k posouzení projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na malou 
gastrovýrobnu se služebním bytem. Členové komise konstatovali, že v daném území není stavba 
územním plánem nijak významně omezena (mimo jiné zastavěnost 80%). Přes výhrady 
k architektonickému řešení se stavbou souhlasí.

Návrh usnesení: Komise souhlasí s předloženým projektem gastrovýrobny s 
bytem.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

d) Vyjádření k PD Přístaviště Čelákovice.
Společnost Pöyry Environment a.s. předložila v zastoupení stavebníka Ředitelství vodních cest 
k posouzení projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na akci nazvanou 
„Přístaviště Čelákovice“. Dokumentace zahrnuje vybudování vodního přístaviště pro 16 rekreačních 
plavidel do délky 20 m a přístaviště pro stání osobních lodí o rozměru do 85 x 11,4 m. Součástí stavby 
je také elektro a vodovodní přípojka. 

Návrh usnesení: Komise souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na 
přístavní mola nazvanou „Přístaviště Čelákovice“.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

5) Různé:
Byl určen termín konání příští komise rozvoje města, která by se měla konat dne 

6.5.2015 za účasti  členů RM a některých úředníků s tématem: územní plán.
Tajemník komise rozešle v předstihu pozvánky se žádostí o potvrzení účasti. Hodina zahájení bude 
upřesněna na pozvánce (17.00 nebo 18.00 hod.).

Jednání komise pro rozvoj města bylo ukončeno ve 21:00 hodin.
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