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ZÁPIS Č. 4/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

4. 4. 2016

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

Omluveni: Douděrová Kamila

Hosté: Kateřina Kandlová

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. Rozvojové projekty města vhodné k projednání v komisi pro rozvoj města

Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 17:50 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

Upozorňujeme na nesrovnalosti mezi označením ploch s rozdílným způsobem využití v textové a 

grafické části dokumentace (např. plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN, ZR).

Diskutovali jsme o procesu projednání ÚP a postupu, kdy pořizovatel bude sumarizovat pokyny ke 

zpracování ÚP.

Návrh na usnesení č. 1:

Komise pro rozvoj města doporučuje RM předložení zpracovaných pokynů k úpravě 

návrhu, zpracovaných výkonným pořizovatelem k projednání a vyjádření ještě před 

předáním zpracovateli ÚP.
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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.

Návrh na usnesení č. 2:

Komise pro rozvoj města doporučuje RM k odstavci č. 13 Návrhu pro společné jednání 

mezi vyjmenované objekty doplnit celou centrální část města, Masarykovu ul., lokalitu 

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, přednádražní prostor.

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. 

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.

Dále k jednotlivým lokalitám:

Návrh na usnesení č. 3:

Komise pro rozvoj města doporučuje RM pro jednotlivé lokality následující:

I - Centrum

Je třeba rozlišit charakter území v rámci lokality (Hrádek a okolí náměstí). V lokalitě 

centrum se nacházejí významné stavby, o kterých bylo jednáno v usnesení č. 2.

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 (komise upozorňuje na funkční využití dílčích ploch, které jsou oproti 

platnému ÚP, definovány v rozporu se záměrem revitalizace území (jsou nahrazeny

plochy SVO a SIM plochami VL a OM)). U lokality Z1 komise doporučuje prověřit soulad

návrhu ÚP s platnými ÚR. Komise preferuje řešení dle ÚR obytného souboru V Prokopě 
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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 

Komise doporučuje plochy BH rozčlenit a území doplnit o plochy veřejného 

prostranství a plochy městské zeleně jako součásti veřejného prostoru. Toto 

doporučení lze uplatnit na všechny plochy s rozvolněnou sídlištní zástavbou (BH, BI, 

SV) v ostatních lokalitách města.

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 v rozporu 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 plochou mezi stávajícími zahrádkami a přístupem k lávce doporučujeme 

ponechat jako veřejnou zeleň. Funkční určení ploch stávajících zahrádek: v návrhu ÚP 

nyní vymezené jako plochy RI což, vzhledem k celoměstskému významu území,

doporučujeme z návrhu vyjmout a nahradit funkčním využitím plochami rekreace na 

plochách přírodního charakteru (RN).

VII – Jiřina

Komise doporučuje plochu P15, i vzhledem k těsné blízkosti historického jádra Jiřiny 

(území, které by mělo být řešené architektem), regulovat v souladu s regulativy 

okolního území (BI, zejména s ohledem na výškové uspořádání území).

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 vzhledem k usnesení č. 2. 

Dále doporučujeme jiné funkční uspořádání v lokalitách za nádražím, mezi IV a VIII 

(podél trati). 

IX - Obchodní zóna 

Vzhledem k tomu, že území, které sousedí se současnou občanskou vybaveností, bylo 

v procesu návrhu zpracovatelem označeno jako území s přírodním charakterem, 

doporučujeme zrušit plochu Z11 – není v souladu s přírodním charakterem lokality. A 
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dále doporučujeme zrušit plochu Z3 – není v souladu s funkcí sousedních ploch –

rekreace a zahrádky.

X - Mezi tratěmi

VK – doporučujeme úpravu definice funkčního využití s důrazem na upevnění 

současného funkčního využití (depozitáře s potenciálem budoucího rozvoje pro 

detašované výstavní prostory).

R1 – vymezení rozvojové plochy je v rozporu s koncepční zásadou návrhu ÚP, která 

navrhuje oddělení části města s vesnickým charakterem od samotného města (podpora 

přirozené sídelní struktury). Plochu R1 doporučujeme vypustit z návrhu. Dále 

nedoporučujeme rozvoj území Z12  a Z13, plochu označeno VL doporučujeme 

ponechat s funkčním využitím dle platného ÚP. Naopak navrhujeme vymezení propojení 

lokality Záluží s obchodní zónou cestou, která je v návrhu ukončena uprostřed území 

mezi tratěmi na západ od zastavěného území.

XI - Záluží 

Doporučujeme doplnit popis zástavby včetně definice a odůvodnění charakteru 

zástavby a jejích regulativů.

Komise doporučuje preferovat variantu 2 obchvatu Záluží, doporučujeme odsun 

koridoru obchvatu dále od hranice zastavěného území. V každém případě navrhujeme 

označit vzdálenější variantu jako variantu 1. 

XII - Sedlčánky 

Využití nábřeží Labe v oblasti přívozu (přístaviště) doporučujeme definovat v propojení 

s plochou Z16 tak, aby byl zachován charakter venkovské zástavby na břehu 

regulovaného koryta Labe. 

Navržené mostky přes Výmolu v rámci pěší trasy C7 zkoordinovat s řešením 

protipovodňových a protikorozních opatření na Výmole.

XIII – Káraný – Hrbáčkovy tůně

K návrhu nemá komise připomínek. 

XIV – Pískovny

Komise pro rozvoj nesouhlasí s funkčním využitím plochy hnojného plata, která je 
v návrhu definována jako VZ - plochy výroby a skladování – zemědělské areály.
Toto funkční využití je v rozporu s krajinným rázem středního Polabí. 

XV - Třetina

Doporučujeme zvážit trasování VL 3, WT 19, VK6 a C2 ve stopě původní trasy cesty dle 

katastru (severně od navrhované trasy) s napojením na Toušeňskou ulici v prostoru 

vlečky včetně přechodu železniční trati. Tento princip trasování polních cest a 

komunikací v příměstské krajině na podkladě katastru nemovitostí a původních cest 

doporučujeme dodržet pro celé řešené území města a jeho okolí.

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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b. Rozvojové projekty města vhodné k projednání v komisi pro rozvoj města

Komise žádá RM o součinnost v posuzování rozvojových a koncepčních záměrů města. 

V současné době se jedná zejména o: stavby pro sport (revitalizace městského stadionu, 

záměr umístění novostavby sportovní haly), stavby dopravní infrastruktury (prostor před školou 

J. A. Komenského, nový most přes Labe, parkování u nádraží), významné stavby města 

(bývalá škola Sedlčánky, DPS Za Kovárnou). V budoucnosti komise uvítá předávání informací 

o rozvojových projektech města v předstihu, resp. v jejich iniciační fázi. Komise nabízí 

součinnost při koordinaci budoucích projektů.

Návrh na usnesení č. 4:

Komise žádá RM o součinnost v posuzování rozvojových a koncepčních záměrů města. 

V současné době se jedná zejména o: stavby pro sport (revitalizace městského 

stadionu, záměr umístění novostavby sportovní haly), stavby dopravní infrastruktury 

(prostor před školou J. A. Komenského, nový most přes Labe, parkování u nádraží), 

významné stavby města (bývalá škola Sedlčánky, DPS Za Kovárnou). V budoucnosti 

komise uvítá předávání informací o rozvojových projektech města v předstihu, resp. 

V jejich iniciační fázi. Komise nabízí součinnost při koordinaci budoucích projektů.

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

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je stanoven na den 2. 5. 2016 v 17,40 hodin v zasedací 

místnosti radnice, 2. patro, případně bude jednání komise svoláno operativně, zejména s ohledem na 

možnou návaznost na jednání RM. 

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno ve 22,15 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Dana Teichmanová dne 4. 4. 2016
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