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ZÁPIS Č. 3/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

7. 3. 2016

Přítomni: Fialová Renata, Teichmanová Dana – předsedkyně komise, Turina Jan, Zumr Josef,

Douděrová Kamila

Omluveni:

Hosté:

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Rodinný dům L. - Záluží - Vořechovka

b. Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem

c. Návrh ÚP Čelákovic pro společné jednání - verze z 8. 2. 2016 

d. Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Čelákovic pro společné jednání na udržitelný rozvoj 

území

e. 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 města schválila navržený program jednání všemi přítomnými členy.

3. Určení zapisovatele zápisu

Vzhledem ke skutečnosti, že je momentálně neobsazena pozice tajemníka komise, bude 

zapisovatelkou paní Dana Teichmanová, předsedkyně komise pro rozvoj města.

4. Agenda

a.   Rodinný dům L. - Záluží – Vořechovka

Komise diskutovala o návrhu rodinného domu, umístěného na historické návsi, na p.č. 291, 

241/3 a 15/2 v k. ú. Záluží.  Dle Návrhu ÚP se území nachází v ploše SV v lokalitě XI Záluží. 

Jde o plochy smíšené venkovského charakteru, jejichž zástavba není podmíněna, v sousedství 

se však nachází architektonicky a urbanisticky významné stavby (sýpka č.p. 1 a 2). Prostor 

návsi je významným veřejným prostorem, který definuje střed městské části. Důležitost 

prostoru návsi Záluží je dále, mimo jiné, ukotvena v návrhu ÚP záměrem revitalizace území 
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východně od návsi – plocha P19 (zástavba původních statků). Z tohoto pohledu je záměr 

v rozporu s charakterem území, potažmo krajinným rázem. Komise nedoporučuje zástavbu 

území bez předchozího koncepčního podkladu pro rozvoj oblasti návsi a přilehlého okolí. 

Informace pro členy RM: 

1. urbanistické hodnoty: umístění objektu RD nerespektuje uliční čáru, která je 

historicky daná hranicí veřejného a privátního prostoru. Orientace hmoty domu a její 

proporce neodpovídají charakteru okolní zástavby, viz.sousední objekt č.p. 5. Komise 

nedoporučuje v tomto, ani v žádných dalších soukromých záměrech stavebníků, 

umisťovat prostor otevírání křídel vrat do veřejného prostranství. Dále komise 

upozorňuje na majetkové skutečnosti, které předložený záměr neřeší, tj. napojení 

pozemku p.č.15/1 (zahrada) na veřejnou komunikaci.  Komise nedoporučujeme tuto 

formu zástavby. Není dodržena uliční čára, v kontextu s charakterem prostředí. Již 

realizovaný  sousední objekt na p.č. 204 bohužel nelze z pohledu dalšího rozvoje 

území považovat za vhodný (platí stejné výtky jako pro projednávaný projekt). 

2. Architektonická forma záměru: hmotové uspořádání, tvar hmoty a velikost hmoty 

neodpovídá charakteru zástavby v území. 

Doporučení k informacím pro RM: tento i obdobné záměry nutno vždy posuzovat ve vztahu ke 

kontextu charakteru místa (hřebeny rovnoběžně s uliční čárou, archetyp zástavby – hmoty 

dům s obytným přízemím a půdou pod sedlovou střechou o sklonu cca 45 stupňů).

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města doporučuje RM vydání nesouhlasného stanoviska se 

záměrem.

Hlasování:

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

Douděrová 

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

b. Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem

Komise rozvoje doporučuje, aby se pracovník úřadu seznámil se všemi dostupnými podklady 

k návrhu zadání Změny č. 1ÚP Lysá nad Labem a jejími případnými dopady na město 

Čelákovice. Přesto, že se zadání změny není zřejmý negativní dopad na naše město a jeho 

okolí, je nutné, věnovat odbornou péči územně plánovací činnosti sousedních obcí. 

Doporučujeme, aby město sledovalo územně plánovací činnost všech sousedních obcí a 

doporučilo úpravy vzájemných vazeb na sebe navazujících územně plánovacích dokumentací, 

které podpoří udržitelný zejména rozvoj krajinného rázu.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města se seznámila s oznámením o zahájení projednávání zadání 

změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem. Komise pro rozvoj města doporučuje Radě města, aby 

město sledovalo územně plánovací činnost všech sousedních obcí a doporučilo úpravy 

vzájemných vazeb na sebe navazujících územně plánovacích dokumentací, které 

podpoří udržitelný zejména rozvoj krajinného rázu.

Hlasování:

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

Douděrová 
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PROTI – 0,

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

Vzhledem k nutnosti tří členů opustit jednání komise rozvoje, byl upraven program jednání 

takto: 

a.Rodinný dům L. - Záluží - Vořechovka

b.Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem

c.Různé

Komise pro rozvoj schválila upravený program jednání všemi přítomnými členy. Vypuštěné body 

„Návrh ÚP Čelákovic pro společné jednání - verze z 8. 2. 2016“ a „Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP 

Čelákovic pro společné jednání na udržitelný rozvoj území“ budou projednány na dalším jednání 

komise pro rozvoj města.

c.     Různé

Členové komise diskutovali o společném jednání komise pro rozvoj města a Rady města. Ing. 

arch. Renata Fialová oznámila svoji rezignaci na členku komise rozvoje, Ing. arch. Zumr 

zvažuje další činnost v komisi rozvoje a její přínos, stejně jako Ing. Teichmanová. 

I vzhledem ke skutečnosti, která nastala na tomto i na jednom z předchozích jednání komise 

rozvoje, tedy, že někteří její členové museli jednání opustit a komise nadále nebyla 

usnášeníschopná, komise navrhuje změnu jednacího řádu komise ve smyslu umožnění 

hlasování per rollam. 

5. Určení dalšího termínu jednání

Předsedkyně komise předběžně stanovila termín dalšího mimořádného jednání komise pro rozvoj

na pondělí 21. 3. 2016 se zahájením v 17:10 v zasedací místnosti MěÚ Čelákovice, náměstí 

5. května 1/11, 2. patro.

Jednání komise ve 20,00 hodin opustili Ing. arch. Turina, Ing. arch. Fialová a Ing. arch. 

Douděrová. Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno ve 20,00 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Dana Teichmanová dne 7. 3. 2016


		2016-04-06T11:33:11+0100
	MěÚ Čelákovice
	Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu




