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ZÁPIS Č. 2/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

8. 2. 2016

Přítomni: Kandlová Kateřina – tajemnice komise, Teichmanová Dana – předsedkyně komise, 

Turina Jan, Zumr Josef

Omluveni: Douděrová Kamila, Fialová Renata

Hosté: -

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Návrh územního plánu Čelákovic pro společné jednání;

b. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Mochova;

c. 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, 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 a bylo dohodnuto 

o jeho doplnění o body: c1 – Finanční ohodnocení členů komise, c2 – Zpracování architektonické 

části projektové dokumentace autorizovaným architektem, c3 - Investiční záměry města a c4 –

Městský architekt.

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. Návrh územního plánu Čelákovic pro společné jednání

Tajemnice komise poskytla členům komise Návrh územního plánu Čelákovic pro společné 

jednání dohodnutým způsobem v digitální podobě v předstihu před jednáním komise. 

Na jednání komise byl předložen tiskopis tohoto materiálu.

Členové komise diskutovali o předloženém Návrhu s následujícími závěry:
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 Tiskopis musí splňovat podmínky dle platných právních předpisů, tedy veškerá 

dokumentace musí být neoddělitelně spojena a označena autorizačním razítkem 

včetně podpisu architekta, nebo takto musí být označena každá samostatně 

oddělitelná část této dokumentace.

 Jednotliví členové komise provedou samostudium předloženého materiálu do příštího 

jednání komise, kde bude vedena širší diskuze k danému tématu.

Návrh na usnesení:

Bez návrhu usnesení.

b. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Mochova

Tajemnice komise poskytla členům komise Návrh zadání změny č. 1 územního plánu 

Mochova dohodnutým způsobem v digitální podobě v předstihu před jednáním komise. 

Na jednání komise byl tento materiál promítnut.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města se seznámila s Návrhem zadání změny č. 1 územního plánu 

Mochova a z hlediska jeho vlivu na území Čelákovic k němu nemá připomínek.

Hlasování:

PRO – 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.

c. Různé

Členové komise diskutovali o způsobu jednání a fungování komise, vazbě komise na Radu 

města a investičních záměrech města. Komise v rámci své diskuze podrobněji jedna la a 

hlasovala o následujících bodech:

c1) Finanční ohodnocení členů komise

Členové komise diskutovali o nahlížení na výsledky činnosti, která je poskytována 

bezplatně a v návaznosti na tuto diskuzi navrhli následující usnesení:

Návrh na usnesení:

Komise požaduje, aby bylo členství v komisi a aktivní účast na jednáních 

honorována jako odborná poradní činnost na podkladě vzájemné dohody 

s přihlédnutím mimo jiné k honorářovému řádu České komory architektů.

Hlasování:

PRO – 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.
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c2) Zpracování architektonické části projektové dokumentace autorizovaným 

architektem

Členové komise diskutovali o kvalitě staveb v návaznosti na zpracovatele projektové 

dokumentace, respektive rozdílech ve zpracování architektonické části inženýrem 

a architektem.

Návrh na usnesení:

Komise doporučuje, aby byla architektonická část projektových dokumentací 

zpracovávaných pro investiční akce města zpracovávána výhradně autorizovanými 

architekty a aby byla tato podmínka zapracována do zadávací dokumentace 

na výběr projektanta.

Hlasování:

PRO – 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.

c3) Investiční záměry města

Členové komise diskutovali o termínech a formě předkládání investičních záměrů města 

k připomínkám/posouzení komisi pro rozvoj města.

Návrh na usnesení:

Komise doporučuje Radě města, aby byly veškeré investiční záměry města ještě 

před zadáním zpracování projektové dokumentace předloženy 

k připomínkám/posouzení komisi pro rozvoj města, a to zejména z hlediska 

koncepční návaznosti jednotlivých projektů a jejich „urbanistické důležitosti“ 

a ke zpracování přípravy minimálních požadavků na zpracování projektové 

dokumentace.

Komise uvítá pravidelné informování a předávání investičního výhledu města 

v horizontu 4 let.

Hlasování:

PRO – 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.

c4) Městský architekt

Členové komise v návaznosti na předchozí bod diskutovali o vhodnosti zřízení/vyčlenění 

pracovní pozice „městského architekta“ v rámci organizačního řádu.

Návrh na usnesení:

Komise doporučuje, aby byla v rámci organizačního řádu Městského úřadu 

Čelákovice vyčleněna nebo zřízena pracovní pozice „městského architekta“.
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Hlasování:

PRO – 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

Předsedkyně komise stanovila termín dalšího pravidelného jednání komise pro rozvoj na pondělí 

7. 3. 2016 se zahájením v 18:10 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 5. května 

1/11, 2. patro.

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno ve 21:15 hodin.

Zapsal: Kateřina Kandlová dne 11. 2. 2016

Schválil: Dana Teichmanová 
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