
Komise pro rozvoj města

Zapsala: Kateřina Kandlová Strana 1 (celkem 3)

ZÁPIS Č. 7/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

13. 8. 2015

Přítomni: Kandlová Kateřina – tajemnice komise, Teichmanová Dana – předsedkyně komise, 
Turina Jan, Zumr Josef

Omluveni: Douděrová Kamila, Fialová Renata

Hosté: -

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

a. Žádost o vyjádření města Čelákovice k umístění rodinného domu – manželé P;
b. Žádost o posouzení architektonické studie stavby na pozemku 494/16 k.ú. 

Sedlčánky – pan K.
c. Stavební uzávěry
d. Různé

5) Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18:20 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 
250 88 Čelákovice, 2. patro.

1) Přivítání účastníků

Předsedkyně komise pro rozvoj přivítala účastníky a poděkovala jim za účast na jednání.
Předsedkyně komise dále seznámila přítomné členy s novým složením komise.

2) Schválení programu

Komise pro rozvoj schválila program jednání ve znění uvedeném výše všemi přítomnými členy.

3) Určení zapisovatele zápisu

Předsedkyně komise určila, v souladu s jednacím řádem komisí Rady města, zapisovatelkou paní 
Kateřinu Kandlovou, tajemnici komise pro rozvoj.

4) Agenda

a) Žádost o vyjádření města Čelákovice k umístění rodinného domu – manželé P.

Členové komise po prostudování doručených podkladů konstatovali, že tyto jsou postačující 
pouze pro vyjádření k případnému umístění objektu ve vztahu k okolní zástavbě, nikoliv pro 
rozhodnutí o vydání konkrétního stanoviska – souhlasu města Čelákovic. Pro vydání 
stanoviska by bylo nutné předložit podrobněji rozpracovanou studii plánované stavby. 

Členové komise dále konstatovali, že rozhodující pro stanovení stavební čáry nově 
navrhovaného objektu je sousední „bloková“ zástavba začínající při ulici Masarykově.

Návrh usnesení

Komise pro rozvoj nesouhlasí s navrhovaným umístěním objektu, které uvažuje 
stavební čáru objektu odlišnou od uliční čáry. S přihlédnutím k udržení charakteru 
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původní blokové zástavby začínající u Masarykovy ulice doporučuje komise pro rozvoj
Radě města trvat na umístění objektu v návaznosti na uliční čáru blokové zástavby 
Vašátkovy ulice.

Hlasování: PRO – 3 přítomní členů, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Návrh usnesení byl přijat.

b) Žádost o posouzení architektonické studie stavby na pozemku 494/16 k.ú. Sedlčánky – pan K.

Návrh usnesení

Komise pro rozvoj města souhlasí s předloženou architektonickou studií novostavby 
rodinného dvojdomu Sedlčánky na parcelách p. č. 494/16 a 494/17 oba v k. ú. 
Sedlčánky, obec Čelákovice, zpracovanou Ing. arch. J. M. v červnu 2015 a s umístěním 
objektu dle výkresu č. 02, této studie, Situace stavby.

Hlasování: PRO – 3 přítomní členové, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
Návrh usnesení byl přijat.

c) Stavební uzávěry

Předsedkyně komise pro rozvoj seznámila přítomné členy se zněním usnesení Rady města 
Čelákovic, kterým tato uložila komisi pro rozvoj města vytipovat plochy na území města 
Čelákovic pro vydání územního opatření o stavební uzávěře a zpracovat návrh omezení 
či zákazu stavební činnosti ve vymezeném dotčeném území, popřípadě stanovit podmínky 
pro povolení výjimek, a to v termínu do 10. 9. 2015.

Předsedkyně komise vyzvala tajemnici komise, aby sdělila přítomným názor zpracovatelky 
nového územního plánu k dané problematice.

Tajemnice komise sdělila přítomným členům, že zpracovatelka nového Územního plánu 
Čelákovic považuje za vhodné vymezit pro stavební uzávěry následující plochy:

 oblast dělnických domků u Kovohutí;
 areál Kovohutí;
 oblast průmyslových areálů mezi ulicemi Stankovského a Na Stráni;
 Krátká Linva;
 Záluží – rozvojová oblast pro výrobu, přes kterou jsou koridory stanovené v Politice 

územního rozvoje České republiky a v Zásadách územního rozvoje Středočeského 
kraje;

 oblast příjezdu k lávce přes Labe.

Pan architekt Zumr by navrhoval do ploch pro vyhlášení stavebních uzávěr zahrnout:

 oblast vnitřního Záluží, kterou odůvodnil požadavkem na zachování Genia loci této 
lokality. Charakter zástavby je zde výrazně odlišný od ostatní zástavby v celém 
řešeném území. Jedná se o plochy s původní zástavbou selských stavení v oblasti 
kolem ulice Vořechovka;

 nábřeží Labe, kde je nutné akcentovat cíle Strategického plánu spolu s vizí života 
Města na Labi a jako hlavní cíl nastínil možnost volného přístupu k řece a pohybu 
kolem ní;

 areál Kovohutí, u kterého zdůraznil důležitost vymezení cílového stavu. Cílový stav 
pro tuto lokalitu byl diskutován a členové komise se shodli, že oblast by bylo vhodné 
řešit ve smyslu polyfunkční plochy s propojením jednotlivých urbánních funkcí, které 
budou vzájemně odděleny vhodným využitím zeleně. Přítomní členové komise se 
dále shodli na tom, že není nezbytně nutné z těchto ploch vyjmout plochy pro nerušící 
výrobu;

 průmyslovou plochu mezi ulicemi Stankovského a Toušeňskou, u které by bylo 
vhodné zajistit propojení struktury města s průmyslovým areálem a jako vhodné by 
viděl vybudování „zelené nárazníkové plochy“ v okolí areálu SVUM;

 průmyslovou plochu mezi ulicemi Stankovského a Na Stráni, kterou by do územního 
plánu doporučoval vyznačit jako plochu přestavby se zachováním Genia loci původní 
Volmanovy tovární výstavby;
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 všechny plochy vně skutečnou stávající hranici zastavěného území

Dále byli členové komise seznámeni s návrhem ploch na území města Čelákovic pro vydání 
územního opatření o stavební uzávěře včetně návrhu opatření zaslaným Ing. arch. Renatou 
Fialovou. Tento návrh je prakticky totožný s již vyslovenými návrhy ploch, obsahuje navíc 
plochu VN Jiřina, Durabo a možné další lokality. V případě lokality VN Jiřina požádala 
předsedkyně komise o prověření, zda již bylo vydáno příslušné územní rozhodnutí, či nikoliv.

Členové komise pro rozvoj diskutovali v obecné rovině o tom, k čemu by mělo vymezení 
stavebních uzávěr vést, jaký je účel vymezení stavebních uzávěr. Dále diskutovali o způsobu 
vymezení podmínek pro případnou výstavbu ve vymezeném území.

Přítomní členové komise se shodli na tom, že cílem vymezení stavebních uzávěr je zamezit 
výstavbě, která by mohla ohrozit cíle stanovené Strategickým plánem, které budou 
realizovány prostřednictvím právě zpracovávaného nového Územního plánu Čelákovic.

Podmínky pro vydání výjimky ze stavební uzávěry by doporučovali stanovit způsobem 
obdobným vymezení dle OOP města Horažďovice, kde se píše: „Výjimku ze zákazů … může 
v odůvodněných případech povolit rozhodnutím Rada města…, a to za předpokladu, 
že povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel opatření.“

Vzhledem k výše uvedenému je dle členů komise pro rozvoj rozhodující, jak bude definován 
účel opatření. Z tohoto důvodu je dle členů komise zásadní stanovit „cílový stav“ lokality, který 
je uvažován po schválení Územní plánu Čelákovic. Analogicky tak z výše uvedeného vyplývá, 
že výjimky by mohly být povoleny v případě záměrů, které nehrozí „cílový stav“ dané lokality.

Členové ukončili diskuzi s tím, že předsedkyně komise vyzvala přítomné členy k sepsání 
krátkého stanoviska k dané problematice. Tato stanoviska budou přílohou tohoto zápisu.

d) Různé

Pan architekt Zumr pozval přítomné na plánovanou akci „Den architektury Čelákovice 2015“, 
jejíž konání je naplánováno na 3. 10. 2015 se zahájením v 9:00 pod čelákovickým kostelem. 
V rámci této akce proběhne komentovaná prohlídka 

5) Určení dalšího termínu jednání

Předsedkyně komise stanovila termín dalšího jednání komise pro rozvoj, s přihlédnutím k termínu 
pro předložení návrhů ploch na území města Čelákovic pro vydání územního opatření o stavební 
uzávěře včetně zpracování návrhů omezení či zákazu stavební činnosti ve vymezeném 
dotčeném území, na čtvrtek 3. 9. 2015 se zahájením v 18:10 v zasedací místnosti MěÚ 
Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 2. patro.

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 19:55 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. E-mail Ing. arch. Renaty Fialové
3. Vyjádření k tématu stavební uzávěry na vytipovaných územích města Čelákovic

Zapsal: Kateřina Kandlová dne 17. 8. 2015

Schválil: Dana Teichmanová
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