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ZÁPIS Č. 3.2/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

21. 3. 2016

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

Omluveni: Fialová Renata, Douděrová Kamila

Hosté: -

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

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

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

území

c. 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, 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

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

zapisovatelkou paní Dana Teichmanová, předsedkyně komise pro rozvoj města.

4. Agenda

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

Komise rozvoje v rámci seznámení se s návrhem ÚP posuzovala koncepční a urbánní aspekty, 
vzhledem k tomu, že formální a zákonný rozsah a obsah ÚP stává náplní práce pořizovatele.  Je 
možné konstatovat skutečnost, že při posuzování ÚP je vidět uspokojivý posun i vzhledem 
k v současné době platnému ÚP. Komise by uvítala konkrétní podněty ze strany vedení města 
ohledně prošetření či doporučení pro vytvoření vyjádření stanoviska města. Komise upozorňuje na 
faktické nedostatky, a nutnou podrobnou kontrolu obsahu a formy (např. označení lokalit OV a OM 
nesouhlasí ve výkresové a textové části).
Dále se členové komise vyjádřili k jednotlivým pasážím návrhu ÚP a k jednotlivým lokalitám a 
plochám.
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K čl. (11) „Řešené území města Čelákovice je pro účely přehlednosti územního plánu a jeho 
návaznosti na ÚPnSÚ členěno na lokality, nazvané dle místních zvyklostí:“ komise konstatovala, že 
nejsou stanoveny hranice lokalit.
K čl. (138) „ÚP stanovuje podmínku vypracovávání architektonické části projektové dokumentace 
autorizovaným architektem pro revitalizaci nebo přestavbu těchto staveb: a) Přestavba objektu na 
jihozápadním nároží Náměstí 5. května v Čelákovicích, p.č. 664/1. b) Případná přestavba objektu 
pošty na Náměstí 5. května v Čelákovicích, p.č. 3917/4. c) Celková revitalizace plochy a sýpky v 
Záluží, p.č. 1 a p.č. 2. (139) ÚP stanovuje podmínku vypracovávání architektonické části projektové 
dokumentace autorizovaným architektem pro výstavbu na těchto parcelách: a) Stavba na vymezené 
ploše přestavby P25 v centru města, p.č. 161/1 b) Stavba na volné parcele proti vlakovému nádraží v 
Čelákovicích na p.č. 518“. K tomuto bodu komise konstatovala, že mezi tyto vyjmenované objekty by 
měly patřit celá centrální část města, Masarykova ul., lokalita Kostelní Rybářská a oblasti významné 
z hlediska rozvoje – nábřeží Labe, středy městských částí a dále plochy a objekty s návazností na 
významný veřejný prostor, prostor před základní školou, přednádraží prostor. Tento požadavek je 
odůvodnitelný vazbou staveb v těchto lokalitách na významná veřejná prostranství, která zásadním 
způsobem určují charakter města. Stavby v těchto lokalitách se významnou měrou podílí na vytváření 
kvalitního a hodnotného urbánního prostředí.

Zóny je vhodné vyjmenovat čísly popisnými, katastrálními. Měly by být uvedeny charaktery 
jednotlivých lokalit a důvody navrženého dělení a prostorově vymezené plochy. 
V kapitole 6 doporučujeme propojit a zkonkrétnit regulativy ve vztahu k lokalitám, jak jsou definovány 

v návrhu urbanistické koncepce kap. 3. Plochy přestavby P 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 12, 13 a plocha Z 20, 25 

– doporučujeme, aby definice funkčního využití plochy byla rozšířena o vymezení ochranného –

přechodového pásma s okolními plochami určenými zejména pro bydlení. 

Dále k jednotlivým lokalitám:

II - TOS, V Prokopě 
Tato zóna by měla být rozdělena na samostatné zóny bývalého areálu TOS a sídliště V Prokopě. 
Doporučujeme funkční využití v areálu bývalého TOSu směrovat k budoucímu začlenění prostoru do 
struktury města (lehká výroba, služby…), doporučujeme prověřit soulad Návrhu resp. jeho zkvalitnění 
vůči platnému ÚP a jeho změnám. U lokality Z1 komise doporučuje prověřit soulad návrhu ÚP 
s platnými ÚR. Komise preferuje řešení dle ÚR obytného souboru V Prokopě s výhledem napojení 
lokality na silnici II 245 v trase původní komunikace na Lázně Toušeň.
Navržená komunikace spojující komunikaci Stankovského a silnici II 245 není dle názoru komise 
zásadně vhodná pro vedení nákladní dopravy pro obsluhu výroby v TOS.

III - Sídliště, V Rybníčkách 

IV - U Nádraží
U této lokality je nutný popis zástavby a regulativy, jde o specifickou lokalitu 

V - Nedaniny 
Komise doporučuje vyjmout areál Kovohutě z lokality Nedaniny. Město by mělo být připraveno na užší 
jednání s majitelem areálu a diskutovat o bližší představě o využití areálu. Současný návrh nejasně 
definuje využití a uspořádání zóny přestavby P 13 a souvisejícího okolí. Záměr na další využití areálu 
byl prezentován zástupcem majitele na předchozí KRM jako uzavřený areál, který využívají nájemníci 
v souladu s platnou ÚPD.  S přihlédnutím k tomuto faktu konstatujeme, že grafické znázornění 
přístupu do areálu továrny je v rozporu s filozofií majitele a dle názoru komise i se zájmy města. 
Vstupy tak, jak jsou naznačeny, jsou nevhodné, měl by být zachován jeden centrální vstup, aby 
nedocházelo k zatížení okolního území. Doporučujeme zvolit zvýšenou míru detailu v rámci území 
areálu bývalé továrny kovohutě a přilehlého okolí.

VI - Nábřeží Labe
Malou plochu mezi stávajícími zahrádkami a přístupem k lávce (plocha východně od přístupové 
komunikace k lávce) doporučujeme ponechat jako veřejnou zeleň. 
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VIII - Krátká Linva 
Komise upozorňuje na faktický nesoulad výkresu a textu: výroba těžká x lehká. V zónách Z20 a Z21 
doporučujeme funkční využití OM či SM. Dále doporučujeme jiné funkční uspořádání v lokalitách za 
nádražím, mezi IV a VIII (podél trati). 

IX - Obchodní zóna 
Doporučujeme zrušit plochu Z11 – není v souladu s využitím sousední přírodní lokality, a zrušit plochu 
Z3 – není v souladu s funkcí sousedních ploch – rekreace a zahrádky.

X - Mezi tratěmi
VK – doporučujeme specifikovat depozitáře – ne sklady
R1 – vypustit není potřeba, sídla doporučujeme nepropojovat, zachovat samostatná sídla v krajině. 

Nedoporučujeme rozvoj ploch v návrhu označených Z12  a 13, naopak navrhujeme vymezení 
propojení lokality Záluží a obchodní zóny cestou, která je v návrhu ukončena uprostřed území mezi 
tratěmi na západ od zastavěného území.

XI - Záluží 
Doporučujeme doplnit popis zástavby, charakter, regulativy.
Komise doporučuje preferovat variantu 2 obchvatu Záluží, doporučujeme odsun koridoru obchvatu 
ještě dále od hranice zastavěného území i za cenu nutnosti projednání změny ÚP Nehvizdy – vedení 
koridoru. V každém případě navrhujeme označit vzdálenější variantu jako variantu 1

XII - Sedlčánky 
Navržené mostky přes Výmolu v rámci pěší trasy C7 zkoordinovat s řešením protipovodňových a 
protikorozních opatření na Výmole.

Vzhledem k obsáhlosti problematiky ÚP bude projednání tohoto bodu pokračovat na příštím setkání 

komise pro rozvoj města, kde budou také následně navržena příslušná usnesení.

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj bude stanoven operativně, zejména s ohledem na

možnou návaznost na jednání RM. 

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 20,00 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Dana Teichmanová dne 21. 3. 2016
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