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ZÁPIS Č. 10/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

2. 11. 2015

Přítomni: Fialová Renata, Douděrová Kamila, Turina Jan, Zumr Josef, Teichmanová Dana –

předsedkyně komise

Omluveni: Kandlová Kateřina – tajemnice komise

Hosté: Luštincová Ilona

Program jednání:

1) Přivítání účastníků

2) Schválení programu

3) Určení zapisovatele zápisu

4) Agenda

a. Územní plán – plochy s rozdílným způsobem využití (grafický podklad)

b. Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice

c. Novostavba garáže na p.č. 1938/4 – změna stavby

d. Stavební uzávěry

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, 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

Zapisovatelkou je pro toto jednání předsedkyně Ing. Dana Teichmanová.

4) Agenda

a) Územní plán – plochy s rozdílným způsobem využití (grafický podklad)

Tajemnice komise rozeslala grafické podklady zpracované Ing. arch. F. v předstihu. Členové 

komise podklady prostudovali a na jednání komise proběhla diskuze nad jednotlivými návrhy. 

Vzhledem k tomu, že komise má k předloženému podkladu řadu připomínek, které je třeba 

s autorkou návrhu projednat a případně vysvětlit nejasnosti, prosíme o přizvání Ing. arch. F.

na příští jednání komise pro rozvoj města a také případně, vzhledem k závažnosti navržených 

úprav, doporučujeme účast členů Rady a případně i Zastupitelstva města. 
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K tomuto bodu jednání komise pro rozvoj města nepřijala žádné usnesení.

b) Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice

Jedná se o dostavbu areálu a jeho rozšíření o stavbu nové haly CD 4, vstupní objekt, nový 

vjezd a úpravu venkovní plochy. Komise nemá námitek k předloženému řešení.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města nemá námitek k předloženému řešení depozitárního areálu 

Čelákovice (nová hala CD 4, vstupní objekt, nový vjezd a úprava venkovní plochy).

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

Turina, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

Na jednání se dostavil Ing. arch. Zumr

c) Novostavba garáže na p.č. 1938/4 – změna stavby

Komise prostudovala předložené podklady a porovnala původně navrhované řešení 

s návrhem změny stavby. Jde o změnu tvaru střechy, spočívající v úpravě sklonu a s tím 

související úpravu výšky hřebene střechy – zvýšení téměř o 2m. Komise s předloženým 

řešením nesouhlasí.

Na základě diskuze přítomní členové hlasovali o následujícím návrhu usnesení:

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města nesouhlasí s předloženým řešením změny tvaru 

střechy novostavby garáže na p.č. 1938/4, které spočívá v úpravě sklonu a s tím 

související úpravě výšky hřebene střechy - zvýšení téměř o 2m.

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

Zumr, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – Ing. arch. Turina

Usnesení bylo schváleno většinou přítomných členů Komise pro rozvoj města Rady 

města Čelákovice.

d) Stavební uzávěry

Předsedkyně komise spolu s arch. Fialovou 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 byla schválena většina navrhovaných 

lokalit, všechny schválené s možností udělení výjimky. Na jednání komise byl předložen návrh 

rozsahu jednotlivých lokalit. K tomuto návrhu komise sděluje následující:

Nábřeží Labe:

Předložený rozsah s vyznačením plochy kopírováním hranice jednotlivých pozemků není 

zcela v souladu se záměrem uzávěry. Některé pozemky svou velikostí přesahují 

předpokládané hranice uzávěry, v jiných místech je naopak vyznačený zábor nedostatečný. 

Navrhujeme plochu vymezit spíše jako ochranné pásmo podél Labe, kde bude stanoveno 
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území uzávěry a před zahájení realizace záměru v tomto území je nutné žádat o udělení 

výjimky. Ke zvážení na vypuštění z plochy stavební uzávěry navrhujeme území OZ Jiřina,

plochu stadionu doporučujeme ke zvážení případného zahrnutí do plochy uzávěry. V dosud 

nezastavěných plochách může být naopak rozsah uzávěry větší.

Krátká Linva:

Území uzávěry doporučujeme rozšířit až k ul. Mochovské

Areál Kovohutí:

Území uzávěry doporučujeme rozšířit o všechny komunikace, které k areálu přiléhají.

TOS pod Stankovského:

Území uzávěry doporučujeme rozšířit o plochu v okolí panelového domu u kruhové křižovatky 

a o plochu přilehlého parkoviště.

Obecně komise velmi doporučuje schvalovací proces stavebních uzávěr neuspěchat, návrh 

důkladně projednat se zpracovatelkou ÚP a odbory MěÚ.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města Čelákovice upravit rozsah některých 

území pro vydání územního opatření o stavební uzávěře takto:

Nábřeží Labe:

Navrhujeme plochu vymezit jako ochranné pásmo podél Labe, kde bude stanoveno 

území uzávěry a před zahájení realizace záměru v tomto území je nutné žádat o udělení 

výjimky.  Ke zvážení na vypuštění z plochy stavební uzávěry navrhujeme území OZ 

Jiřina, plochu stadionu doporučujeme k e zvážení případného zahrnutí do plochy 

uzávěry. V dosud nezastavěných plochách může být naopak rozsah uzávěry větší.

Krátká Linva:

Území uzávěry doporučujeme rozšířit až k ul. Mochovské.

Areál Kovohutí:

Území uzávěry doporučujeme rozšířit o všechny komunikace, které k areálu přiléhají.

TOS pod Stankovského:

Území uzávěry doporučujeme rozšířit o plochu v okolí panelového domu u kruhové 

křižovatky a o plochu přilehlého parkoviště.

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

Zumr, Ing. arch. Turina, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

e) Různé

-

5) Určení dalšího termínu jednání

Předsedkyně komise stanovila termín dalšího jednání komise pro rozvoj na pondělí 7. 12. 2015 

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

2. patro.



Komise pro rozvoj města

Zapsala: Dana Teichmanová Strana 4 (celkem 4)

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal a schválil: Dana Teichmanová dne 4. 11. 2015
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