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ZÁPIS Č. 8/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

3. 9. 2015

Přítomni: Fialová Renata, Kandlová Kateřina – tajemnice komise, Teichmanová Dana –
předsedkyně komise, Zumr Josef

Omluveni: Douděrová Kamila, Turina Jan

Hosté: -

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

a. Stavební uzávěry
b. 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, 2. patro.

1) Přivítání účastníků

Předsedkyně komise pro rozvoj přivítala účastníky a poděkovala jim za účast na jednání.

2) Schválení programu

Předsedkyně komise navrhla doplnit program jednání o bod „Změna č. 4 Územního plánu 

sídelního útvaru města Čelákovice“. Komise pro rozvoj schválila doplněný program jednání 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) Stavební uzávěry

Členové komise diskutovali o tom, jakým způsobem provést konverzi území. 
Teze:V diskuzi nad tématem bylo dohodnuto, že pro konverzi území, nebo rozvinutí jeho 
potenciálu musí být jasně definován cílový stav, resp. Potenciál a předpoklady pro rozvoj 
území.
Jednotlivé záměry, investice v území je nutné při povolování konfrontovat s cílovým stavem 
a soustavně sledovat soulad záměru s cílovým stavem konverze.
Předpokladem pro úspěšnou konverzi je provádění dílčích kroků (povolování záměrů, výjimek, 
změn) pouze v souladu s cílovým stavem, resp. S ohledem na posilování potenciálu 
a vytváření podmínek pro naplňování cílového stavu.
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Součástí definování cílového stavu je libreto pro posuzování vývoje konverze, včetně milníků 

a měřitelných ukazatelů.

Z dlouhodobého hlediska není možné v území konverze povolit jakýkoliv záměr, který by byl 

s tímto cílovým stavem, byť jen drobně, v rozporu, protože právě tento drobný rozpor by mohl 

umožnit vzniku „mírně kolizních“ realizací, které by ale ve výsledku znemožnily dosažení 

požadovaného cíle. Život a rozvoj lokality probíhá v souladu s cílovým stavem 

definovaným v územně plánovací dokumentaci a podkladech. Veškeré záměry v území 

musí být přínosné a směřovat k naplnění cíle rozvoje lokality.

Lokality pro vydání územního opatření o stavební uzávěře byly specifikovány na předchozím 

jednání komise pro rozvoj. Z hlediska stanovení omezení a správného odůvodnění stavebních 

uzávěr je dle přítomných členů komise vhodné rozdělit tyto plochy do tří typových oblastí

podle charakteru zástavby, využití a stupně rozvoje (závěr swot analýzy stavu území 

v okamžiku přípravy dílčího záměru), pro které budou stanovena omezení a odůvodnění 

ochrany obecně.

Typy oblastí byly pro potřeby stanovení stavebních uzávěr stanoveny následovně:

1. Velká rozvojová území a území s potenciálem konverze

U tohoto typu území je nutné si uvědomit složitost řešení problematiky s přihlédnutím 

jak k rozsahu těchto území, tak zejména k nutnosti řešit je komplexně a v kontextu 

interakcí s okolím. Pro všechna vytipovaná území je podle přítomných členů komise 

velmi důležité zachování nebo nové vytvoření přístupu a prostupnosti územím. 

Pro takováto území stanoví cílový stav až nový územní plán.

Vzhledem ke složitosti celé problematiky se přítomní členové komise shodli na tom, 

že pro tyto plochy by bylo nejvhodnější vydat stavební uzávěru bez možnosti povolení 

výjimky ze zákazů stavební uzávěry radou města do doby vydání nového územního 

plánu a v nově zpracovávaném územním plánu podmínit jakékoliv rozhodnutí 

v daném území zpracováním územní studie a vložením dat o této studii do evidence 

územně plánovací činnosti.

Mezi území typu „Rozvojová území a území konverze“ byly zařazeny tyto plochy:

 areál Kovohutí;

 oblast průmyslových areálů ohraničená ulicemi U Kapličky, Na Stráni 

a Stankovského a areálem Volmanovy vily, která je součástí rozvojového 

území s charakterem hraničního pásma ve vazbě na okolní území využitá 

převážně pro bydlení městského typu;

 oblast části bývalého areálu TOS mezi ulicemi Stankovského a Toušeňskou;

 Krátká Linva

 Území mezi Cihelnou a Zálužím

2. Ochrana charakteru území, jeho potenciálu a hodnot

U tohoto typu území je nutné specifikovat omezení pro záměry v území vycházející 

z charakteru území, který je pro tato území specifický a hodný zvýšené pozornosti.

Vzhledem k nutnosti precizní specifikace možných omezení vycházející též ze širšího 

vhledu na tuto problematiku se přítomní členové komise shodli na tom, že pro tyto 

plochy by bylo nejvhodnější vydat stavební uzávěru bez možnosti povolení výjimky 

ze zákazů stavební uzávěry radou města do doby vydání nového územního plánu 

a v nově zpracovávaném územním plánu dbát na precizní popis podmínek 

pro realizaci jednotlivých záměrů, jejich přípustnost atp.

Mezi území typu „Ochrana charakteru území“ byly zařazeny tyto plochy:
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 oblast dělnických domků u Kovohutí – zde bylo jako cílový stav stanoveno 

využití pro bydlení se zachováním charakteru území;

 oblast vnitřního Záluží

 …

3. Ochrana přírodních a krajinných hodnot

U tohoto typu území je nutné zajistit ochranu krajinotvorných a přírodních hodnot, 

nebo zajistit prostor pro jejich vytvoření z důvodu jejich absence. 

Přítomní členové komise se shodli na tom, že pro tyto plochy by bylo nejvhodnější 

vydat stavební uzávěru bez možnosti povolení výjimky ze zákazů stavební uzávěry 

radou města do doby vydání nového územního plánu, kterým bude stanovena 

koncepce krajinného uspořádání.

Mezi území typu „Ochrana přírodních a krajinných hodnot“ byly zařazeny tyto plochy:

 oblast příjezdu k lávce přes Labe;

 nábřeží Labe;

 plochy zamýšleného zeleného pásu okolo města a jeho zapojení do krajiny a 

struktury ÚSES;

 všechny plochy vně skutečnou stávající hranici zastavěného území, tedy 

extravilán města se zahrnutím všech významných krajinných prvků.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města Čelákovice vydat územní opatření 

o stavební uzávěře bez možnosti povolení výjimky ze zákazů stavební uzávěry Radou 

města Čelákovic do doby vydání nového Územního plánu Čelákovic s dobou trvání 

stavební uzávěry ode dne jejího vyhlášení do doby schválení Územního plánu 

Čelákovic, který stanoví pro vymezené území specifické podmínky využití, a to pro 

území:

1. areál Kovohutí;

2. oblast průmyslových areálů ohraničená ulicemi U Kapličky, Na Stráni 

a Stankovského a areálem Volmanovy vily, která je součástí rozvojového území 

s charakterem hraničního pásma;

3. oblast části bývalého areálu TOS mezi ulicemi Stankovského a Toušeňskou;

4. Krátká Linva;

5. Území mezi Cihelnou a Zálužím;

6. oblast dělnických domků u Kovohutí;

7. oblast vnitřního Záluží;

8. oblast příjezdu k lávce přes Labe;

9. nábřeží Labe;

10. plochy zamýšleného zeleného pásu okolo města a jeho zapojení do krajiny a 

struktury ÚSES;

11. všechny plochy vně skutečnou stávající hranici zastavěného území.

Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti doporučuje komise pro rozvoj 

města stavit následovně:

„Ve vymezeném území se zakazuje

1. umisťování, povolování a provádění veškerých staveb ve smyslu § 2 odst. 3 

stavebního zákona, 

2. povolování a provádění změn dokončených staveb v rozsahu § 2 odst. 5 

stavebního zákona, 
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3. povolování a provádění změn v účelu užívání staveb smyslu § 126 odst. 4 

stavebního zákona, 

4. změn staveb před jejich dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona. 

Zákaz se nevztahuje na: 

1. udržovací práce, 

2. stavby technické infrastruktury pokud budou vedeny pod zemí a v jejich 

důsledku nedojde ke změně nivelety terénu, 

3. na stavby, na které bylo do dne účinnosti tohoto opatření vydáno minimálně 

pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby nebo jeho pravomocná 

změna nebo územní souhlas, 

4. stavby, na které bylo do dne účinnosti tohoto opatření vydáno stavební 

povolení, popř. bylo vydáno sloučené nebo spojené pravomocné územní a 

stavební rozhodnutí nebo jeho změna, ohlášení stavby podle § 104 

stavebního zákona. 

Technickou infrastrukturou pro účely tohoto opatření se rozumí – viz definice v § 2 

odst. 1 písm. k) bod 2. stavebního zákona.“

Hlasování: PRO – Ing. arch. Zumr, Ing. arch. Fialová, Ing. Teichmanová, PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy Komise pro rozvoj města Rady města 

Čelákovice.

b) Změna č. 4 Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice

Přítomní členové komise pro rozvoj diskutovali nad problematikou pořízení 4. změny 

stávajícího Územního plánu sídelního útvaru města Čelákovice ve vazbě na stav a průběh 

pořizování nového Územního plánu a nad obsahem a záměrem této změny. Výsledkem 

diskuze byl návrh usnesení, viz níže.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj nedoporučuje schválit pořízení Změny č. 4 stávajícího Územního 

plánu sídelního útvaru města Čelákovice z následujících důvodů:

 Zastupitelstvo města na svém předchozím zasedání nevyhovělo tomuto návrhu 

na pořízení územního plánu, čímž nezařadilo tento záměr do Zadání Územního 

plánu. Tento záměr tedy nebude posuzován zpracovatelkou tohoto zásadního 

komplexního dokumentu v kontextu celého řešeného území.

 Záměr je v rozporu s principy plánovaných stavebních uzávěr navržených

k vymezení z důvodu ochrany přírodních a krajinných hodnot území v tomto 

případě v ochraně významného krajinného prvku Jiřinského potoka a území 

krajiny v extravilánu.

 Pořizování změn stávajícího ÚPnSÚ je v době pořizování nového Územního 

plánu naprosto nevhodné a neodpovídá záměru města na pořízení nového 

kvalitního územního plánu, který bude nástrojem pro naplňování cílu plánu 

strategického. 

 Velkokapacitní kompostárna splňuje kritéria pro její funkční zařazení do ploch 

s využitím pro průmyslovou výrobu, jejichž navýšení je v rozporu s cíli

stanovenými Strategickým plánem.

Hlasování: PRO – Ing. arch. Zumr, Ing. arch. Fialová, Ing. Teichmanová, PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0
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Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy Komise pro rozvoj města Rady města 

Čelákovice.

c) Různé

-

5) Určení dalšího termínu jednání

Předsedkyně komise stanovila termín dalšího jednání komise pro rozvoj na úterý 6. 10. 2015 

se zahájením v 18:10 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 2. patro.

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno ve 20:15 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Kateřina Kandlová dne 4. 9. 2015

Schválil: Dana Teichmanová
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