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ZÁPIS Č. 12/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA
7. 12. 2015

Přítomni: Douděrová Kamila, Fialová Renata, Kandlová Kateřina – tajemnice komise, Teichmanová 
Dana – předsedkyně komise, Turina Jan, Zumr Josef

Omluveni: -

Hosté: B., C. J., F. J., L. I., M., R. J., Studnička Petr, V. L.

Program jednání:

1. Přivítání účastníků
2. Schválení programu
3. Určení zapisovatele zápisu
4. Agenda

a) Územní plán
b) Různé

5. Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18:00 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 
250 88 Čelákovice, 1. 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. Územní plán

Předsedkyně komise představila bod jednání a přivítala na jednání přizvané hosty, paní 
architektku J. F., zpracovatelku Územního plánu Čelákovic, pana inženýra B., specialistu na 
dopravu, pana architekta C. a pana inženýra M., zpracovatele části technické infrastruktury –
kanalizace a vodovody, pana architekta R., krajináře a zpracovatele části ÚSES a pana V.
výkonného pořizovatele a předala slovo paní architektce F.
Paní architektka představila rozpracovanost svého návrhu. Shrnula, v čem se návrh ÚP 
odlišuje od soutěžního návrhu zpracovaného v rámci urbanistické soutěže a v čem naopak 
zůstává beze změn a vysvětlila důvody uvedeného. Konstatovala, že rozvoj Čelákovic nelze 
chápat jako rozvoj čistě plošný, ale je nutné na něj pohlížet jako na rozvoj ve využití 
stávajících zastavitelných ploch, jejich kvalitě a obsloužitelnosti. Shrnula koncepci 
připraveného návrhu a předala slovo Ing. B. jakožto zpracovateli části dopravy.
Ing. B. představil koncepci řešení dopravy, navrhovaný systém místních komunikací 
v kontextu s napojením na silnice II. a III. třídy a základní zásady zpracování systému pěších 
cest navrhovaných v koordinaci s jednotlivými prvky ÚSES. Shrnul též představu možného 
variantního řešení „obchvatu Záluží“ a jeho napojení na katastr Nehvizdy. Blíže specifikoval 
problematiku vymezení komunikací jako komunikací místních, či silnic II. a III. třídy.
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Dále představil Ing. M. návrh koncepce vodního hospodářství, rozvodů vody a kanalizačních 
stok. Návrh rozvodů splaškové a pitné vody je navázán na navržené plochy, stávající a 
navržené trasy komunikací a stávající systém sítě kanalizace a vodovodu. Principem návrhu 
bylo vodovody co nejvíce zokruhovat, a v co největší možné míře oddělit splaškovou a 
dešťovou kanalizaci. Dále hovořil o uspořádání sítí v rozvojových územích jako i v území 
přestavby. Upozornil na možnou kolizi záměrů ÚP s projektem kanalizační stoky ze Záluží 
(oblast Rybníčky) a na problematiku zatrubnění a naopak otevření Čelákovického potoka 
od náměstí po Labe. Pro návrh koncepce vodovodu požádal Ing. M. o předání dostupného 
seznamu registrovaných studní v katastru města.
Pan architekt C. následně shrnul problematiku odvodu dešťových vod. Ozřejmil způsob 
likvidace dešťových vod systémem „per partes“, tedy zajištění co největší retence v dané 
lokalitě s postupným vypouštěním odděleně do několika lokalit tak, aby nedošlo k zaplavení 
některé části města. Upozornil na několik problematických míst, které ve svém návrhu řeší 
zejména vybudováním přírodních retenčních ploch, průlehů, suchých poldrů, obnovení 
některých již zapomenutých občasných vodních toků atp. 
Pan architekt R. dále shrnul princip zpracování návrhu krajiny a ÚSES. Konstatoval, že ÚSES
je návrhem vymezen v minimálním možném rozsahu tak, aby splňoval logiku systému, 
navazoval na okolní katastry a řešení systému retenčních ploch zmiňovaných výše a přitom 
zabíral pokud možno co nejmenší plochu orné půdy. Dále vysvětlil, že zemědělská krajina 
Čelákovicka je historicky velmi významná a je třeba ji zachovávat. V návrhu počítá 
s doplňováním systému cest k rozčlenění krajiny a zjemnění krajinného rázu v návaznosti 
na prvky ÚSES a dopravního řešení Ing. B. V rámci návrhu byly stanoveny 3 oblasti 
krajinného rázu, a to oblast Labe, nivy Labe a Zemědělská krajina středního Polabí.
V rámci volné diskuze k představenému návrhu upozornil Ing. M. na nebezpečí realizace 
kompostárny v lokalitě navrhované ve změně č. 4 ÚPnSÚ, a to zejména s přihlédnutím 
k možnosti kontaminace povrchových a spodních vod. V navrhované lokalitě jsou 
pro případné šíření kontaminace velmi nevhodné geologické poměry – podloží ze štěrkopísků, 
které díky vysoké propustnosti nezabraňují šíření kontaminace do spodních vod v širokém 
okolí.

19:27 opustila jednání arch. Douděrová

V průběhu prezentace návrhu ÚP jednotliví členové komise pro rozvoj města diskutovali své 
názory k řešení jednotlivých lokalit a problémových okruhů. 

Ing. arch. Zumr doporučil odsunutí plánovaného obchvatu Záluží – napojení na silnici II/611, 
resp. D11 dále na východ směrem od bytové zástavby.

Na příkladu Krátké Linvy pak byla vedena živá diskuze:
 o podrobnosti územních plánů, tedy zda má být v návrhu rozvojových ploch 

vyznačena komunikační síť, nebo zda se má jednat o nečleněnou plochu maximálně 
s vyznačením hlavních páteřních komunikací a komunikačních uzlů u stávajících 
komunikací;

 zda je vhodnější podmínění výstavby regulačním plánem na žádost (nutný souhlas 
všech vlastníků), regulačního plánu z podnětu, nebo územní studií, která ve svém 
důsledku není závazná, je však neopomenutelným územně plánovacím podkladem;

 jakým způsobem lze plochy územních rezerv podmínit zpracování regulačního plánu 
či územní studie v kontextu s plochami zastavitelnými;

 zda je podmínkou pro povolení stavby v ploše územní rezervy vydání změny 
územního plánu;

 zda je nutné zachovat kontinuitu územně plánovací dokumentace, tedy zda lze 
některé plochy měnit „naruby“;

 o důležitosti správného určení hustoty osídlení v návaznosti na městskou 
infrastrukturu;

 navrhované rozvojové plochy pro těžký průmysl v rámci tohoto území doporučila 
komise přehodnotit na plochy lehkého průmyslu (dvě plochy na severníma jižním 
okraji průmyslového pruhu při tělese dráhy).



Komise pro rozvoj města

Zapsala: Dana Teichmanová Strana 3 (celkem 3)

Dále byla diskutována lokalita Kovohutí, kde bylo diskutováno o umístění komunikace uvnitř 
areálu, která by zajistila prostupnost tohoto území. Dále komise hovořila o navrhovaném 
funkčním využití této plochy přestavby jako plochu VL - lehký průmysl, drobná výroba a 
služby. O začlenění funkce bydlení komise zatím neuvažuje. 

O vznesených námětech k řešení nebylo hlasováno, jde pouze o iniciativní doporučení 
autorce návrhu ÚP, na kterých se členové komise shodují.  

b. Různé

1) Pan místostarosta informoval o doporučení Rady města ohledně změny č. 4 platného 
ÚPnSÚ Čelákovice.

2) Komisi byly zaslány podklady k umístění protihlukové stěny podél navrhované obytné 
zóny V Prokopě. Někteří členové komise předem zaslali svá stanoviska s tím, že dále 
bude problematika projednána na jednání komise. Vzledem k potřebě vysvětlení 
navrhovaného řešení, zejména umístění stěny v těsné blízkosti cyklistické stezky,
komise posunula tento bod na příští jednání a požádala, zda by mohl být na toto 
jednání přizván autor návrhu. 

5. Určení dalšího termínu jednání

Předsedkyně komise potvrdila termín dalšího pravidelného jednání komise pro rozvoj na pondělí 
4. 1. 2016 se zahájením v 18:10 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 
1/11, 2. patro.

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 21:58 hodin.

Přílohy:
1. Prezenční listina

Zapsal: Kateřina Kandlová dne 8. 12. 2015

Schválil: Dana Teichmanová dne 10. 12. 2015
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