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ZÁPIS Č. 9/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

5. 10. 2015

Přítomni: Fialová Renata, Kandlová Kateřina – tajemnice komise, Teichmanová Dana –
předsedkyně komise, Douděrová Kamila 

Omluveni: Turina Jan, Zumr Josef

Hosté: Luštincová Ilona

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

a. Obytný soubor V Prokopě
b. Stavební uzávěry
c. 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

Komise pro rozvoj schválila navržený 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) Obytný soubor V Prokopě

Předsedkyně komise představila přítomným projekt pro územní řízení na akci „Obytný soubor 

V Prokopě“.

Tajemnice komise uvedla, že do komise pro rozvoj je dokumentace předkládána z důvodu 

podání žádosti o souhlas s prodloužení platnosti územního rozhodnutí. 

Přítomným členům komise bylo dále sděleno, že dosud nebylo vyřešeno majetkové 

vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých je výstavba plánována a dále že 

nebyla splněna podmínka č. 6 územního rozhodnutí týkající se protihlukového opatření podél 

komunikace II/245.
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Tajemnice komise dále sdělila přítomným, že zpracovatelka nového Územního plánu 

Čelákovic nesouhlasí s navrženým řešením této lokality. Souhlasí s využitím území 

pro bydlení, ale dopravní napojení na komunikace se jí zdá být zcela nevhodné.

Předsedkyně komise s Ing. arch. Fialovou sdělily ostatním přítomným, že řešení celé lokality 

již bylo projednáváno v komisi pro rozvoj a tato k ní vydala souhlasné stanovisko. V rámci 

původního projednávání v komisi byly předneseny důvody navrženého řešení dopravního 

navržení.

Členové komise pro rozvoj diskutovali daný problém. Došli k závěru, že by bylo vhodnější vést 

příjezdovou komunikaci směrem z města v přímé návaznosti na ulici Stankovského v trase 

původní komunikace spojující Čelákovice s Lázněmi Toušeň, čemuž brání stávající výstavba 

garáží. V případě, že by tento problém byl odpovídajícím způsobem vyřešen v rámci nového 

územního plánu, nevidí problém v realizaci tohoto přímého napojení, neboť za objektem „E“ 

pro komerční využití je dostatek prostoru pro případné umístění této příjezdové komunikace.

Přítomní členové komise dále požádali, aby byl k jejich posouzení předložen záměr na 

realizaci protihlukových opatření.

Na základě diskuze přítomní členové hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města souhlasí s prodloužením platnosti územního rozhodnutí nové 

stavby „Obytný soubor V Prokopě“ Spis. zn.: MUC/10682/2012/L, č. j. MUC/06877/2013 

ze dne 25. 6. 2013 s nabytím právní moci dne 31. 7. 2013 vydané Městským úřadem 

Čelákovice, odbor výstavby.

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

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

b) Stavební uzávěry

Předsedkyně komise seznámila přítomné členy komise s výsledkem jednání Rady města, 

na které byly ke schválení předloženy lokality pro vydání územního opatření o stavební 

uzávěře. Na jednání Rady města nebylo k tomuto bodu přijato žádné usnesení. Předsedkyně 

komise dále sdělila přítomným, že na dalším jednání Rady města bude předložen tento bod 

k projednání znovu, a to nejlépe s doporučením komise ve smyslu výběru lokalit, ve kterých 

doporučují vyhlášení stavební uzávěry bez možnosti udělení výjimky a ve kterých s možností 

udělení výjimky.

Přítomní členové komise diskutovali o tomto problému a vytipovali lokality vhodné pro vydání 

stavební uzávěry s možností a bez možnosti udělení výjimky.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města Čelákovice vydat územní opatření 

o stavební uzávěře 

A. bez možnosti povolení výjimky ze zákazů stavební uzávěry Radou města 

Čelákovic pro území:

1. areál Kovohutí;
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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. Krátká Linva;

4. Území mezi Cihelnou a Zálužím;

5. oblast dělnických domků u Kovohutí;

6. plochy zamýšleného zeleného pásu okolo města a jeho zapojení do 

krajiny a struktury ÚSES;

7. všechny plochy vně skutečnou stávající hranici zastavěného území.

B. s možností povolení výjimky ze zákazů stavební uzávěry Radou města 

Čelákovic pro území:

1. oblast části bývalého areálu TOS mezi ulicemi Stankovského a 

Toušeňskou;

2. oblast vnitřního Záluží;

3. oblast příjezdu k lávce přes Labe;

4. nábřeží Labe.

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

ZDRŽEL SE – 0

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 pondělí 2. 11. 2015 

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

2. patro.

Tajemnice komise pro rozvoj se z příštího jednání komise pro rozvoj omluvila z důvodu 

nepřítomnosti v Čelákovicích (účast na školení v Benešově od 2. 11. do 4. 11. 2015 včetně).

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno ve 19:15 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Kateřina Kandlová dne 5. 10. 2015

Schválil: Dana Teichmanová
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