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ZÁPIS Č. 1/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

4. 1. 2016

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

předsedkyně komise, Turina Jan, Zumr Josef

Omluveni: Douděrová Kamila

Hosté: K. T., L. I., S. P., Š. M., T. J., V. P., 

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Návrh Kovohutí – změna využití ploch, parcelace. – 18:15 – pozvaný host Ing. arch. 

P. V.

b. Sídliště V Prokopě - protihluková stěna v kontextu řešení lokality – 19:00 – pozvaný 

host – zástupce AK Tichý a Kolářová

c. Záměr realizace kompostárny – 19:30 – pozvaní hosté – manželé Š.

d. Oplocení zahrady, p. č. 197, 39/5 a 39/7 v k.ú. Čelákovice – B.

e. Stavební uzávěry - finální návrh ploch

f. Plocha pro kompostárnu

g. Protipovodňová opatření – Císařská kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice

h. Různé

5. Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 18:15 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.
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4. Agenda

a. Návrh Kovohutí – změna využití ploch, parcelace... – 18:15 – pozvaný host Ing. arch. P.

V.

Jedná se o žádost o vyjádření k předložené Studii revitalizace jihozápadní části areálu 

Kovohutí. Pro posouzení záměru byly předloženy schémata: zákres do mapy KN, širší vztahy, 

rozsah záměru na podkladu ortofotomapy, rozsah záměru na podkladu KN, parcelace 

varianta 1, revitalizace admin. budovy – přízemí, revitalizace admin. budovy – 2np, 3np, 4np, 

parcelace u náhonu, Dělnická.

18:18 na jednání byl přizván pan architekt V.

Předsedkyně komise představila přizvaného hosta, Ing. arch. P. V. a předala mu slovo.

Pan architekt V. představil záměry společnosti, kterou zastupuje a vysvětlil její vazbu na 

společnost KOVOHUTĚ HOLDING jakožto vlastníka dotčených pozemků. Shrnul vývoj areálu 

v posledních několika letech a konstatoval, že v kovohutích se výroba v podstatě zastavila a

celý areál je postupně přeměňován v komerční rozvojový park. Všem přítomným nabídl 

možnost návštěvy již fungujících podobných areálů v Brně a jiných, které jsou také 

zaštiťovány a provozovány firmou HEIM TRADE. Fa HEIM Trade – mateřská firma Kovohutí 

se specializuje na pronájem a využívání nemovitostí. 

Pan architekt V. dále konstatoval, že firma nemá v plánu rozprodávat areál, ale spíše ho 

opravovat a provozovat prostřednictvím pronájmu samostatným subjektům. 

Dále pan architekt V. představil komplexní záměry na změny v území, které jsou zakresleny 

do mapy katastru nemovitostí. Záměry na změny využití se týkají širší oblasti a dotýkají se 

lokality Kovohutí, ploch při ulici Dělnické, lokality V Nedaninách a pozemků přilehlých MŠ 

Přístavní. V předloženém materiálu jsou zakresleny též pozemky navrhované ke směně 

s městem Čelákovice.

Aktuálními záměry v popředí zájmu společnosti jsou:

 dostavba lokality v Nedaninách – výstavba 3 rodinných domů, 

 rekonstrukce objektu administrativní budovy na bytový dům určený k prodeji bytových 

jednotek s doplňující výstavbou rodinných domů v návaznosti na „úřednické domky 

v lokalitě Kovohutí

 Výstavba a rekonstrukce bytového/rodinných domů při ulici Dělnické. 

Předsedkyně komise upozornila na to, že všechny lokality by s největší pravděpodobností 

vyžadovaly změnu územního plánu.

18:26 – na jednání se dostavil Ing. arch. Zumr

Pan architekt V. dále sdělil, že předmětem požadované změny jsou pouze zakreslené plochy. 

Ostatní plochy areálu Kovohutí by měly zůstat nedotčeny. Průmyslový areál to byl, je, tak to 

koupili tak ho mají v plánu i nadále provozovat.

Pan architekt V. v rámci představení projektu vysvětlil též možnost vybudování příjezdové 

komunikace k výrobnímu areálu společnosti AMIRRO, který je momentálně nevyhovující.

Na dotaz předsedkyně komise vysvětlil, že příjezd pro Amirro areálem v Kovohutích je možný

a legalizován platným zápisem věcného břemene příjezdu, ale je zpoplatněn příspěvkem na 

údržbu komunikace, provoz vrátnice a veřejného osvětlení. Platnost věcného břemene je 

časově omezena do doby, než bude mít společnost AMIRRO vybudován vlastní vjezd.

Další dotaz předsedkyně komise na řešení dopravy v klidu pro areál Kovohutí byl zodpovězen 

následovně.
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Stávající parkoviště před areálem Kovohutí je v tuto chvíli nepotřebné. Všechny firmy, které 

mají plochy v areálu pronajaty, mají právo průjezdu do areálu a uvnitř areálu jsou dostatečné 

plochy pro parkování.

Paní architektka Fialová vznesla dotaz na názor pana architekta na kombinaci využití ploch 

pro skladování nebezpečného odpadu a přilehlého navrhovaného bydlení. Uvedla, že stávající 

sklad odpadu byl původně povolen na 7 komodit. Nyní požádáno o rozšířenější provoz, 

přičemž 9 z požadovaných komodit je považováno za nebezpečný odpad. Jako příklad byl 

jmenován sklad azbestu. 

V rámci diskuze pan architekt V. upřesnil záměr společnosti tak, že v areálu plánují dělat 

menší jednotky tak, aby byly snáze pronajmutelné. Jednotky v žádném případě nechtějí 

rozprodávat, mají to jednoznačně být pronajímatelné provozy. Areál má být pod jednou 

ostrahou a kontrolou vjezdu, přičemž pouze uvažují o znovuzprovoznění staré vrátnice.

Paní architektka Fialová upozornila na nevhodné umístění areálu v rámci města a 

konstatovala, že areál není možné napojit na velkou komunikační osu. Velké zatížení 

dopravou není vhodné.

Pan architekt Zumr konstatoval, že původně jeden závod s navazujícími technologickými 

procesy se změní v areál zahrnující několik provozoven, což může mít za následek zvýšení 

četnosti dopravy a toků zásobování.

Pan architekt Zumr dále konstatoval, že do předložení komplexního řešení infrastruktury a 

využití původního areálu nelze posuzovat předložený záměr, a to zejména s přihlédnutím 

k rozdílným procesům, funkcím využití, návaznosti na zástavbu rodinných domů atd. 

Dále bylo konstatováno, že před zřízením komerčního areálu je nutné vyřešit plochy 

s ekologickou zátěží. Po tomto kroku by bylo vhodné pokračovat zpracováním generelu využití 

ploch.

Paní architektka Fialová dále konstatovala, že schválením předloženého záměru dojde 

k vytvoření dalších konfliktních zón, jejichž eliminace je základním zadáním pro zpracovatelku 

nového územního plánu.

Pan architekt V. na závěr sdělil, že jako společnost jsou připraveni k jednání případně podpisu 

smlouvy o spolupráci, která by upravovala možnosti využití ploch areálu atp. Zároveň 

upozornil, že veškerá taková jednání podléhají schvalovacímu procesu valné hromady atd.

Předsedkyně komise poděkovala Ing. arch. V. za účast, představení záměru a zodpovězení 

položených dotazů. 

19:05 Ing. arch. V. opustil jednání

Komise dále diskutovala o daném problému. V rámci budoucího projednáváním nutné 

stanovit zejména podmínky pro umisťování jednotlivých provozů z hlediska druhu 

provozu, napojení na mimoareálové komunikace, řešení dopravy v klidu, likvidace 

odpadních vod či navázání na okolní zástavbu. V rámci diskuze bylo upozorněno na 

skutečnost, že pozemky, které požaduje společnost po městě v rámci směny, jsou dotčeny 

stávající meliorační svodnicí lokality Jiřina.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje RM, aby v jednání, které vyvolá majitel areálu  
přistupovala s požadavkem, který podmíní činnost v tomto areálu zpracováním 
regulačního plánu, jenž zohlední fragmentaci původního využití a to včetně dopadů na 
samotné okolí areálu jako i přínos pro celé město.“
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Hlasování:

Usnesení bylo, v souladu s dohodou odsouhlasenou všemi přítomnými členy komise, 

formulováno dodatečně, v rámci úpravy zápisu, na základě stanovisek, která na jednání 

komise pro rozvoj města zazněla. Usnesení bylo schváleno všemi členy, kteří byli na 

jednání dne 4. 1. 2016 přítomni, následně per rollam. Tento způsob hlasování však 

jednací řád komise pro rozvoj města výslovně nepovoluje, usnesení tedy nebylo přijato 

a má pouze informativní charakter. 

b. Sídliště V Prokopě - protihluková stěna v kontextu řešení lokality – 19:00 – pozvaný 

host – zástupce AK Tichý a Kolářová, zástupce investora

Jedná se o doplňující podklad k žádosti o souhlas s prodloužením platnosti územního 

rozhodnutí na akci „Obytný soubor V Prokopě“. 

19:32 na jednání byli přizváni hosté k tomuto bodu jednání.

Tajemnice komise cca 2,5 hodiny před jednáním komise zaslala členům podklad zpracovaný 

arch. C., spoluautorem nového územního plánu týkající se dané lokality. V podkladu pan 

architekt upozorňuje na urbanistický záměr prodloužení ulice Stankovského  až k silnici II/245 

prakticky v původní stopě historické komunikace spojující Čelákovice s Lázněmi Toušeň. Dále 

je v podkladu upozorněno na záměr obnovit původní koryto občasného vodního toku, které 

prochází od silnice II/245 po hranici katastrálního území Lázně Toušeň a dále pokračuje přes 

plánovanou zástavbu směrem k vodní ploše za CZ TECHem.

Tajemnice komise připomněla, že původní žádost byla projednávána komisí pro rozvoj dne 

5. 10. 2015, kde bylo přijato následující 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.“

Dále sdělila komisi, že Rada města projednala vyjádření k výše uvedené akci na své schůzi 

dne 20. 10. 2015 a svým usnesením č. 28/2015/4.6.2 vyslovila nesouhlas s prodloužením 

územního rozhodnutí. Důvodem byly doposud nevyřešené majetkové vztahy, nevyřešená 

protihluková opatření, a nevyřešené znění smlouvy o spolupráci.

Předsedkyně komise představila přizvané hosty, Ing. arch. T. a pana K. a předala jim slovo.

Slova se ujal Ing. arch. T. Sdělil komisi, že architektonickou kanceláří Tichý a Kolářová byla 

připravena rešerše variant protihlukových stěn, která je předložena jako podklad jednání. Jako 

nejvhodnější byla vybrána varianta zemního valu podepřeného z jedné strany gabionem.

Předpokládaná výška valu cca 3,5m s protihlukovou stěnou výšky cca 2m. Tedy o celkové 

výšce cca 5,5 metrů.

V rámci diskuze komise bylo zmíněno, zda by nebylo vhodnější vést cyklostezku ne na straně 

silnice, ale na straně zástavby. Arch T. sdělil, že zadání pochopil tak, že trasa stávající 

cyklostezky nesmí být dotčena. Dále bylo konstatováno, že Čelákovická část cyklostezky 

nebyla spolufinancována, Toušeňská část byla spolufinancována z prostředků SFDI. Dále byla 

diskutována poloha cyklostezky a možnosti řešení s tím, že náklady na přeložení cyklostezky 

by šly za investorem developerského záměru, nikoliv za městem.

Dále bylo diskutováno o celé lokalitě z hlediska připomínek pana architekta C. a připomínek 

města. Diskutováno bylo zejména napojení ulice Stankovského na silnici II/245. V rámci 

diskuze bylo dohodnuto, že by bylo vhodné v projektu plochu pro plánované prodloužení 

specifikovat a ve vymezeném území neumožnit žádnou výstavbu či výsadby.

Dále bylo diskutováno obnovení vodního toku. Bylo řečeno, že v lokalitě se voda běžně 

nevyskytuje. V rámci projektu bylo na tuto problematiku myšleno a záležitost byla

konzultována s hydrogeologem. V návaznosti na zjištění hydrogeologa byly do projektu 
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zapracovány drobné stálé vodní plochy, které by měly veškeré případné dešťové vody 

zachytit.

Dále byla diskutována problematika napojení celé lokality na silnici II/245. Nová komunikace 

bude napojena na frekventovanou spojnici Čelákovic a Lázní Toušeň a bude nutné zajistit 

bezpečný výjezd rezidentů z lokality. Vzhledem k výhledu územního plánu však bude navíc 

nutné křižovatku dimenzovat na stav, kdy bude protažena ulice Stankovského v historické 

trase spojnic obou obcí. K tomuto bodu uvedli hosté, že v rámci již zpracované dokumentace 

byla tato otázka již řešena a uvedli, že bylo vydáno několik stanovisek dotčených orgánů a 

dalších.   

Komise dále diskutovala o možnostech vydání souhlasu s prodloužením územního 

rozhodnutí. V rámci této diskuze sdělil pan K. členům komise, že investor má v plánu 

v průběhu roku 2016 zajistit vydání stavebního povolení a v ideálním případě zahájit realizaci.

Komise se shodla na tom, že nejlepším řešením by bylo prodloužení územního rozhodnutí se 

zapracováním podmínek dle diskuze výše.

Předsedkyně komise poděkovala přizvaným hostům za účast na jednání.

20:07 pan architekt T. a pan K. opustili jednání.

Komise dále diskutovala o daném problému.

- protihluková stěna – bude zapracováno do koncepce rozvoje území tak, že osa PHS bude 

přisazena blíže k hraně komunikace II/245 a cyklotrasa bude situována za PHS k obytné 

zóně, po zapracování bude toto předloženo opakovaně k posouzení komisí

- připomínky k celému území na podkladě rozhodnutí RM:

rezerva pro propojení s ulicí Stankovského

trasování napojení na komunikaci II/245 s využitím původního profilu komunikace 

Čelákovice-Lázně Toušeň (majetkoprávní vztahy)

napojení na komunikaci II/245 musí zohlednit i budoucí propojení s ulicí Sedláčkova

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města, aby vydala souhlas s prodloužením

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 při splnění 

následujících podmínek:

1. V projektu bude vymezen prostor pro plánované prodloužení ulice 

Stankovského.

2. Napojení na komunikaci II/245 bude trasováno v profilu původní komunikace 

Čelákovice-Lázně Toušeň

3. Napojení na komunikaci II/245 musí zohlednit i budoucí propojení s ulicí 

Sedláčkova

4. Návrh protihlukových opatření bude předložen ke schválení Komisi pro rozvoj 

města před podáním žádosti o příslušné rozhodnutí

Hlasování:

Usnesení bylo, v souladu s dohodou odsouhlasenou všemi přítomnými členy komise, 

formulováno dodatečně, v rámci úpravy zápisu, na základě stanovisek, která na jednání 

komise pro rozvoj města zazněla. Usnesení bylo schváleno všemi členy, kteří byli na 

jednání dne 4. 1. 2016 přítomni, následně per rollam. Tento způsob hlasování však 

jednací řád komise pro rozvoj města výslovně nepovoluje, usnesení tedy nebylo přijato 

a má pouze informativní charakter.
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c. Záměr realizace kompostárny – 19:30 – pozvaní hosté – paní Š.

Jedná se o představení záměru realizace kompostárny. Podklady pro jednání byly předloženy 

přímo na jednání paní Š.

20:09 na jednání byla přizvána paní M. Š.

Předsedkyně komise představila přizvaného hosta, paní M. Š. a předala jí slovo.

Paní Š. představila vývoj celé akce. Přednesla důvody vedoucí ke znění zadání změny č. 4

ÚPnSÚ Čelákovice. Konstatovala, že plochy požadované změny byly naddimenzované. 

Po zpracování konkrétního záměru bylo zjištěno, že pro realizaci kompostárny o reálném 

objemu likvidovaných hmot 10 tis. tun ročně postačí plocha o výměře cca 9 tis. m
2
. Při 

zpracování studie byly učiněny tyto závěry:

 na současném hnojném platu je likvidováno 5 tis. tun zemědělského odpadu ročně

 max. množství likvidovaných hmot celkem – 10 tis. tun ročně

 do kompostu je třeba přidávat „suché“ složky, slámu a dřevní štěpku (cca 2 tis. tun 

ročně, kterou je nutné dokupovat)

 je počítáno s 1 tis. tun bio odpadu od města sestávajícího převážně z posečené trávy 

a listí

 při stávající ploše hnojného plata 5 tis. m2 je nutné zrealizovat pouze další 4 tis. m2

podkladu pro realizaci kompostárny

Paní architektka Fialová vznesla dotaz, proč bylo pro realizaci kompostárny vybráno právě 

místo stávajícího hnojného plata. V rámci dotazu konstatovala, že místo je nevhodné 

z hlediska geologického podloží, morfologie terénu a blízkosti vodních toků.

Paní Š. uvedla, že lokalita byla zvolena zejména s přihlédnutím k ekonomickým důvodům. 

Konstatovala, že realizace kompostárny není komerční projekt realizovaný za účelem zisku. 

Proto byla vybrána lokalita s poměrem co největší plochy pozemků ve vlastnictví společnosti 

ZEMOS _ AGRO SEDLČÁNKY. Další výhodou této lokality je mimo jiné to, že zde již je 

zrealizováno 5 tis. m
2

vodohospodářsky zajištěné plochy v podobě stávajícího hnojného plata. 

Tuto plochu postačí zrekonstruovat výměnou vrchní vrstvy a lze nadále používat bez nutnosti 

realizace spodních vrstev. Nově by se tedy zastavovalo pouze 4 tis. m
2
. Pozemky v této 

lokalitě je také možné napojit na potřebné inženýrské sítě.

Paní Š. dále uvedla, že je plánováno kompostování na vodohospodářsky zabezpečených 

plochách, ze kterých není možný únik do podloží a tedy okolních vod. Obavy z nevhodného 

podloží tedy nejsou na místě. 

K tomuto sdělila předsedkyně komise, že obava je například z úniku kontaminovaných vod při 

deštích a „smytí“ nečistot z vodohospodářsky zabezpečené plochy na okolní pole. V tomto 

případě je nebezpečná kombinace nevhodných vlastností území z hlediska umístění 

kompostárny, tedy bezodtokové území s velmi dobře propustným podložím. 

V rámci diskuze bylo konstatováno, že před samotnou realizací kompostárny by bylo vhodné 

zajistit odstranění původní ekologické zátěže. Dále bylo v rámci diskuse sděleno paní Š., že 

ve vlastnictví společnosti ZEMOS je ještě hnojné plato v Přerově nad Labem a že na tomto a 

čelákovickém hnojném platě je likvidována zelenina z odbytového centra Starý Vestec.

V rámci diskuze byla dále nadnesena problematika logistiky, závodu a dopravy, kde bylo 

konstatováno, že tato se navýší v rozsahu navýšení množství likvidovaných hmot oproti 

stávajícímu hnojnému platu.

Na dotaz paní Š. na názor komise na předložený záměr předsedkyně konstatovala, že o této 

záležitosti se teprve bude usnášet. Konstatovala také, že komise pro rozvoj se záměrem 

vybodování kompostárny v lokaci a s objemem a likvidovanými odpady dle zadání změny č. 4 

ÚPnSÚ nesouhlasí od začátku představení záměru.

Předsedkyně poděkovala paní Š. za účast na jednání.
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20:48 jednání opustila paní Š.

Komise vyjádřila svůj souhlas s usnesením Rady města, která doporučila Zastupitelstvu města

provést kroky vedoucí k ukončení pořízení změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru 

Čelákovice.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje RM reagovat na další prosazování záměru tak, aby
hnojné plato bylo součástí plochy přestavby – vymístění hnojného plata. Ohledně nové 
kompostárny doporučuje komise pro rozvoj města Radě města, aby požadovala od 
předkladatele záměru nové, alternativní umístění kompostárny v souladu s krajinným 
rázem a charakterem území v Čelákovicích. Případně také komise pro rozvoj města 
doporučuje zvážit také variantu přidružení kompostárny k areálu Zemos Sedlčánky.

Hlasování:

Usnesení bylo, v souladu s dohodou odsouhlasenou všemi přítomnými členy komise, 

formulováno dodatečně, v rámci úpravy zápisu, na základě stanovisek, která na jednání 

komise pro rozvoj města zazněla. Usnesení bylo schváleno všemi členy, kteří byli na 

jednání dne 4. 1. 2016 přítomni, následně per rollam. Tento způsob hlasování však 

jednací řád komise pro rozvoj města výslovně nepovoluje, usnesení tedy nebylo přijato 

a má pouze informativní charakter.

d. Oplocení zahrady, p. č. 197, 39/5 a 39/7 v k.ú. Čelákovice – B.

Jedná se o žádost o vydání stanoviska ke zhotovení oplocení bezbariérové klidové zóny 

pro vydání územního souhlasu.

Pro posouzení záměru byla předložena dokumentace „Oplocení bezbariérové klidové zóny 

č. parc. 39/5, 197, 3226/3, 39/1 k.ú. Čelákovice zpracované v listopadu 2015, investor: A. a J.

B, Čelákovice.

Komise byla seznámena s přípravou záměru, diskutovala o dané problematice. Diskutovala o

hledisku urbanistickém, uzavření veřejného prostoru a dalším. Diskutovali o možných 

alternativních řešeních, uzavření prostoru vlastního pozemku zdí a vytvořením dvora.

Ing. arch. Turina nedoporučuje oddělovat pronajaté veřejné prostory plotem.

Ing. arch. Zumr doporučuje oplotit pouze vlastní pozemky tak, aby oplocení zajistilo splnění 

požadavků uvedených v žádosti a zároveň doplnilo veřejný prostor s ohledem na jeho 

charakter.

Komise se rozhodla k danému bodu nehlasovat o žádném usnesení.

Návrh na usnesení:

Bez návrhu na usnesení.

e. Stavební uzávěry - finální návrh ploch

K posouzení byl předložen upravený návrh rozsahu ploch pro vydání stavební uzávěry.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města souhlasí s předloženým návrhem vymezení ploch pro vydání 

opatření obecné povahy o stavební uzávěře.

Hlasování:

PRO – Ing. arch. Fialová, Ing. Teichmanová, Ing. arch. Turina, Ing. arch. Zumr 



Komise pro rozvoj města

Zapsala: Kateřina Kandlová Strana 8 (celkem 9)

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

f. Plocha pro kompostárnu

Rada města uložila svým usnesením č. 29/2015/10.2 ze dne 3. 11. 2015 komisi pro rozvoj 

města vytipovat vhodné lokality pro výstavbu kompostárny o objemu 4.000 tun na území 

města Čelákovic v termínu do 31. 12. 2015.

Komise pro rozvoj města diskutovala o dané problematice a na závěr konstatovala, že není 

kompetentní ke správnému výběru plochy pro umístění kompostárny. Pro výběr plochy je 

nutné angažovat mimo jiné architekta urbanistu, technologa kompostáren, geologa a další 

specialisty různých oborů, je také vhodné využít znalostí a zkušeností firmy Zemos, případně 

jiného provozovatele.

Návrh na usnesení:

Komise doporučuje Radě města zadat výběr plochy specializované firmě.

Hlasování:

PRO – Ing. arch. Fialová, Ing. Teichmanová, Ing. arch. Turina, Ing. arch. Zumr 

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

g. Protipovodňová opatření – Císařská Kuchyně – Sedlčánky, Čelákovice.

Jedná se o posouzení odtokových poměrů vodního toku Výmoly v části obce Císařská 

Kuchyně a návrh protipovodňových opatření v posuzovaném úseku. 

Pro posouzení byla předložena Studie akce „Protipovodňová opatření Císařská Kuchyně –

Sedlčánky, Čelákovice zpracovaná společností HG partner s.r.o., Úvaly v prosinci 2015. 

Odpovědný projektant Ing. J. V., Vypracoval Ing. O. M.

Komise doporučuje RM, aby se seznámila s příklady podobného řešení, resp. připravila se na 

hledání formy, která bude v souladu s krajinným rázem.

Návrh na usnesení:

Komise se seznámila s předloženou dokumentací a upozornila, že při řešení je nutné 
přihlédnout ke krajinnému rázu.

Hlasování:

PRO – Ing. arch. Fialová, Ing. Teichmanová, Ing. arch. Turina, Ing. arch. Zumr 

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

5. Určení dalšího termínu jednání
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Předsedkyně komise předběžně stanovila termín dalšího mimořádného jednání komise pro rozvoj

na pondělí 11. 1. 2016 se zahájením v 18:10 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. 

května 1/11, 2. patro. Toto setkání se uskuteční v případě potřeby projednání podkladů k zadání 

nového územního plánu, které budou předány tajemnicí komise členům k prostudování. Termín 

pravidelného jednání komise rozvoje je stanoven, s ohledem na jarní prázdniny, na pondělí 

8. 2. 2016 od 18,10 hodin v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 1/11, 

2. patro.

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 22:07:16 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Kateřina Kandlová dne 5. 1. 2016

Schválil: Dana Teichmanová dne 11. 1. 2016
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