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ZÁPIS Č. 6/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

25. 6. 2015

Přítomni: Douděrová Kamila, Fialová Renata, K. K. – zástupce tajemníka komise, Teichmanová 
Dana – předsedkyně komise, Tichý Milan, Turina Jan, Zumr Josef

Omluveni: Löffelmanová Denisa, Najbrt Michal, Sekyra Miloš

Hosté: Ing. arch. F. J k bodu 4a)., Ing. L. I.

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

a. Jednání o územním plánu za účasti zpracovatelky J. F.
b. Pozice Komise rozvoje v procesu pořizování ÚP a naplňování cílů
c. Vyjádření k některým detailům rozpracovaného projektu Optimalizace trati Praha 

– Lysá n/L.
d. Přístavba Durabo
e. Různé

5) Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18:10 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 
250 88 Čelákovice, 1. patro.

1) Přivítání účastníků

Předsedkyně komise pro rozvoj, přivítala účastníky a poděkovala jim za účast na jednání. Dále 
jim oznámila, že na komisi nebude přítomen tajemník komise a v jeho činnosti ho zastoupí paní 
K. K.

2) Schválení programu

Program jednání byl doplněn o bod „Přístavba Durabo“. Komise schválila doplněný seznam 
všemi přítomnými členy.

3) Určení zapisovatele zápisu

Předsedkyně komise určila, v souladu s jednacím řádem komisí Rady města, zapisovatelkou paní 
K. K.

4) Agenda

a) Jednání o územním plánu za účasti zpracovatelky Ing. arch. Jitky Fikarové

Předsedkyně komise přizvala na jednání komise zpracovatelku Územního plánu Čelákovic, 
Ing. arch. J. F.

Předsedkyně komise sdělila, že Zastupitelstvo města schválilo dne 24. 6. 2015 Zadání 
Územního plánu Čelákovic se zapracováním 15 Návrhů na pořízení změny územního plánu 
jednotlivých navrhovatelů a 1 podnětu města týkajícího se lokality „Durabo“.
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Stavební uzávěra

Předsedkyně komise předala slovo Ing. arch Renatě Fialové, která představila možnost 
stanovení stavební uzávěry na vybrané lokality. Paní architektka navrhla, vzhledem k tomu, 
že Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení nového Územního plánu a schválilo jeho Zadání, 
zda by nebylo vhodné pro vybrané lokality, pro které byl schválen podnět města, vyhlásit
stavební uzávěru. Bylo domluveno, že budou vytipovány lokality pro vyhlášení stavební 
uzávěry, které posoudí i zpracovatelka Územního plánu Čelákovic a následně budou 
předloženy k posouzení, případně vyhlášení Radě města.

Územní plán

Předsedkyně komise předala slovo Ing. arch. Josefu Zumrovi, který představil důvody vedoucí 
ke svolání schůzky nad Územním plánem s jeho zpracovatelkou.

Pan architekt navrhl, že by bylo vhodné zahájit participační proces na zpracování nového 
Územního plánu v obdobném režimu, jakým byl zpracováván Strategický plán. Domnívá se, 
že by bylo vhodné, aby se participačním orgánem na zpracování Návrhu Územního plánu 
Čelákovic stala Komise pro rozvoj.

Předsedkyně komise předala slovo zpracovatelce Územního plánu, která představila své 
záměry.

Základní prvky koncepce:

 město nepotřebuje nové rozvojové plochy;
 město potřebuje vytvořit ochranu některých ohrožených hodnot – vytvořit nástroje 

pro jejich ochranu;
 zamyslet se nad tím, jak se postavit k případným brownfieldům Kovohutí 

a průmyslového areálu Demoautoplastu;
 netvořit množství rozdílných funkčních ploch, spíše vyprecizovat využití a regulativy;
 doplnit severojižní cestu městem;
 věnovat se krajině, obnovit cesty;
 navrhnout doplnění podjezdu u stávajícího propustku u ulice Jaselské;
 jako vhodnou rozvojovou plochu posoudit klín sevřený mezi Labem, železnicí a ulicí 

Jiřinskou…

Paní architektka navrhla, že by ráda spolupracovala s komisí na zpracování zásadních dotazů 
pro Zastupitelstvo města vedoucích k rozhodnutí stěžejních bodů v urbanistickém pojetí 
území.

V rámci představy tvorby krajiny byl zmíněn pan architekt C. jakožto zpracovatel koncepce 
odvodnění území. Pan architekt Zumr požádal o možnost prostudování této koncepce 
a projektů pana architekta C. týkající se odvodnění území.

Komise doporučila věnovat zvýšenou pozornost prodloužení územního rozhodnutí nově 
plánovaného sídliště „V Prokopě“ a podání případných připomínek…

V 19:20 opustil jednání Ing. arch. Turina.

Pan architekt Zumr nadnesl dotaz, zda by nebylo vhodné založit do Územního plánu kapitolu 
vazeb – střetových bodů do nadřazené územně plánovací dokumentace.

Komise navrhla, že by bylo vhodné, a zároveň by mohlo předejít mnohým třenicím 
při projednání Územního plánu, zorganizovat odborné představení návrhu územního plánu 
ještě před jeho veřejným projednáním s možností vznášení dotazů na zpracovatelku.

Pan architekt Zumr vznesl dotaz, zda má město nějakou evidenci ekologických zátěží.

Byla ukončena rozprava o Územním plánu, komise se rozloučila se zpracovatelkou, která 
následně opustila jednání.
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b) Pozice Komise rozvoje v procesu pořizování ÚP a naplňování cílů

Návrh usnesení

Komise pro rozvoj by velice ráda poděkovala Radě města za udělenou možnost seznamovat 
se s rozpracovaností návrhu Územního plánu. V návaznosti na tuto skutečnost by Komise 
ráda nabídla pomoc v implementaci Strategického plánu do Návrhu Územního plánu 
Čelákovic. Komise dále nabízí svou odbornou pomoc pro definování strategických cílů. 

Hlasování: PRO – 5 přítomných členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Návrh usnesení byl přijat.

c) Vyjádření k některým detailům rozpracovaného projektu Optimalizace trati Praha – Lysá n/L.

Návrh usnesení

Komise pro rozvoj města bere na vědomí vyjádření SŽDC – „Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ – stanovisko SŽDC SSZ s.o. k proběhlému 
jednání ve městě Čelákovice ze dne 25. 5. 2015. 

Hlasování: PRO – 5 přítomných členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Návrh usnesení byl přijat.

d) Přístavba Durabo

Komisi byly předloženy podkladové materiály. 

Návrh usnesení

Komise trvá na svém původním stanovisku.

Hlasování: PRO – 5 přítomných členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Návrh usnesení byl přijat.

e) Různé

Komise pro rozvoj nabídla svou pomoc při specifikování problémových lokalit, které je, 
z urbanistického či architektonického hlediska, nutné řešit komplexně bez oddělování
jednotlivostí.

5) Určení dalšího termínu jednání

Přítomní se domluvili, že pevný termín dalšího jednání bude dohodnut písemně, předběžně byl 
domluven na přelom července a srpna.

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno ve 20:13 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina

Zapsal: K. K. dne 25. 6. 2015
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