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ZÁPIS Č. 4/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

06. 05. 2015

Přítomni: Douděrová Kamila, Fialová Renata, Löffelmanová Denisa, Najbrt Michal, Sekyra Miloš, 
Teichmanová Dana – předseda komise, Tichý Milan, Turina Jan, Zumr Josef

Omluveni: --

Hosté: Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav 
Opa, Ph.D., Mgr. Marek Skalický, Ing. I. L., Ing. J. T., J. B., Ing. K. K.

Program jednání:

1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Určení zapisovatele zápisu
4) Jednání s vedením města o územním plánu
5) Agenda

a. Posouzení přístavby RD čp. 254 manž. T.v Sedlčánkách
b. Seznámení s vyjádřením advokátky JUDr. M. D. ke stanovisku komise ve věci 

zamýšlené stavby manž. K.
6) Různé

                   Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 17:00 v zasedací místnosti stavebního úřadu 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) Územní plán.
Předsedkyně komise uvítala přítomné členy Rady města a uvedla diskuzi o územním plánu mezi členy 
schvalujícího orgánu (RM) a členy poradního orgánu (Komise) složeného převážně z odborníků. Dále 
předala slovo Ing. K., která shrnula stav projednávání ÚP. 
Členové komise vedli s radními diskuzi o směru a způsobu rozvoje města. 
Zejména o:

 uspořádání a vazbách bytové výstavby a průmyslu v jeho různých formách;
 plošném rozvoji zástavby obecně;
 řešení dopravní infrastruktury a dalším.
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Zástupci Rady města i komise pro rozvoj města se obecně shodli, že rozhodným dokumentem pro 
zpracování nového územního plánu je Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030
schválený Zastupitelstvem města dne 14. 12. 2011.
Hosté opustili jednání.

5) Agenda

a) Posouzení přístavby RD čp. 254 manž. T. v Sedlčánkách.

Komise konstatovala, že předložené podklady nedávají možnost se k přístavbě kvalifikovaně vyjádřit.

Návrh usnesení: Obecně je přístavba možná při dodržení předepsaných regulativů. 
Pro její posouzení je třeba předložit relevantní a odborně zpracované podklady.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

b) Seznámení s vyjádřením advokátky JUDr. M. D. ke stanovisku komise ve věci 
zamýšlené stavby manž. K.

Tajemník komise informoval členy komise o dopisu advokátky JUDr. M. D., která v zastoupení klientů 
manž. K. podala vyjádření ke stanovisku komise ze dne 4. 3. 2015, bod 4b (týká se nesouhlasu 
komise s navrženou stavbou RD manž. K. v Žižkově ulici). V dopise advokátka uvádí, že navržená 
stavba je v souladu s územním plánem města. Dále, že posouzení vzhledu stavby je čistě 
subjektivním názorem a vzhledem k několika různým objektům vytipovaných v lokalitě není navržený 
objekt jediný, který má odlišný vzhled.

Návrh usnesení: Komise bere na vědomí dopis JUDr. M. D..  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

V dodatečně zaslaném vyjádření člena Komise Ing. arch. Josefa Zumra shrnul důvody takto: 
„Charakter území je definován zejména velkorysou bytovou výstavbou z 1. poloviny 20. století. 
Zásadní hmoty rodinných domů – vil jsou dvoupodlažní a domy jsou nezřídka užívány jako 
vícegenerační. Stavební čára v ulici Žižkova je tedy založena objekty na pozemcích č. 4026 a 2041.
Umístění, ani proporce hmoty sousedních objektů (chatek) nelze považovat za určující a 
charakteristické pro část města Jiřina.
Doporučuji respektovat stavební čáru, jak byla výše popsána. Hmotové uspořádání novostavby 
doporučujeme navrhnout tak, aby vycházelo z výše uvedených zásad“.

6) Různé:
Člen komise p. Milan Tichý podal návrh, aby dříve používaná spojka (ulička) mezi 

ulicemi Kostelní a U Kovárny byla obnovena. Po projednání navrhla komise v návrhu toto usnesení:

Návrh usnesení: Komise doporučuje RM Čelákovic obnovit uličku mezi ulicemi 
Kostelní a U Kovárny na pozemcích města p.č. 3204 a 173, k.ú. Čedlákovice.  
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato.

Byl určen termín konání příští Komise, která se bude konat dne 3. 6. 2015 od 18 hod
v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice v 1. patře.
Tajemník rozešle v předstihu pozvánky se žádostí o potvrzení účasti.

Jednání komise pro rozvoj města bylo ukončeno v 18:40 hodin.
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