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ZÁPIS Č. 5/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

03. 06. 2015

Přítomni: Douděrová Kamila, Fialová Renata, Najbrt Michal, Teichmanová Dana – předseda 
komise, Zumr Josef

Omluveni: Löffelmannová Denisa, Sekyra Miloš, Turina Jan
Neomluveni: Tichý Milan
Přizváni: Ing. I. L..

Program jednání:

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

a. Žádost spol. Durabo o vyjádření k plánované rekonstrukci tiskárny
b. Žádost manž. P. o vyjádření k umístění RD, ul. Vašátkova

5) Různé
                   Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18:00 hod. v zasedací místnosti v 1.patře MěÚ v Čelákovicích.

1) Přivítání účastníků
Předsedkyně komise přivítala účastníky jednání.

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) Žádost spol. DURABO o vyjádření k plánované rekonstrukci tiskárny

Předsedkyně komise představila vývoj zástavby areálu tiskárny DURABO. Po seznámení se žádostí 
společnosti DURABO komise konstatovala, že předložené podklady nedávají možnost se k přístavbě 
kvalifikovaně vyjádřit. Navržený záměr se jeví v rozporu se strategickým plánem města a v návrhu 
zadání nového ÚP je jedním z úkolů prověřit využití stávajících ploch, zejména průmyslových a jejich 
vztah s okolím.

Návrh usnesení: Předložené doklady nejsou dostatečné pro posouzení. Chybí 
interakce s okolní obytnou zástavbou – vliv projektu a jeho zapojení do plochy 
s obytnou funkcí. Záměr není v souladu s koncepcí, jejíž cílem je harmonizace 
jednotlivých funkčních ploch, s důrazem na funkci obytnou a její funkce 
doprovodné, a která by měla být základním vodítkem pro zpracování nového 
územního plánu. Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.



Komise pro rozvoj města

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

b) Žádost manž. P. o vyjádření k umístění RD, ul. Vašátkova.

Komise se seznámila se žádostí J.P. a Z.P. o vyjádření k umístění stavby rodinného domu na 
pozemku p.č. 650/3 a 651 v k.ú. Čelákovice, ulici Vašátkově. Stavba RD je v žádosti navržena 
hluboko ve vnitrobloku. Komisi se toto umístění nejevilo jako vhodné a přijala toto usnesení:

Návrh usnesení: Komise nedoporučuje zastavovat vnitroblok. Budovu doporučuje 
umístit blíže k ulici. Komise doporučuje dodržovat zástavbu po obvodu bloku.  
Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

5) Různé:
Ing. arch. Fialová upozornila na nebezpečí rozšíření skladu nebezpečného odpadu 

v Kovohutích. Firma Zagreus si zažádala o schválení nového provozního řádu. Nový provozní řád 
obsahoval značně rozšířený sortiment nebezpečného odpadu. Na základě nesouhlasu města byl 
stažen k přepracování. Upozornila, že město a komise by se měly vyjádřit k novému provoznímu řádu.

Dále podala návrh, aby na některé vybrané průmyslové plochy byla vydána stavební 
uzávěra. Zároveň vyjádřila přání pozvat na komisi zpracovatelku ÚP arch. F.. Komise s těmito návrhy 
vyjádřila souhlas.

Někteří členové prostudovali připomínky vznesené k návrhu územního plánu, které 
považují z velké části za podnětné. K připomínkám a územnímu plánu se komise vrátí na příštím 
jednání.

Byl určen termín konání příští Komise, která se bude konat v úterý dne pravděpodobně 
23. 6. 2015 od 18:10 hod. v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v 1. patře. Termín bude ještě 
upřesněn s ohledem na časové možnosti Ing. arch. F.
Tajemník pozve na jednání arch. F. a rozešle pozvánky.

Jednání komise pro rozvoj města bylo ukončeno v 19:10 hodin.
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