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ZÁPIS Č. 6/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

6. 6. 2016

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

Omluveni: -

Hosté: Ing. Z.  L.

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. žádost o vyjádření ke stavebním úpravám objektu na pozemku p. č. 495/1 - vedle 

Vošverku.

b. jednání o stavebních uzávěrách 

c. opakovaná žádost o vyjádření k RD ve Vořechovce v Záluží.

d. připomínky k návrhu ÚP

e. městský architekt

Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 17,40 hodin 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

Oproti pozvánce byl navrhovaný program rozšířen o bod 2. Změna ÚP Přerov nad Labem a železniční 
most přes Labe a poslední bod městský architekt bude přesunut na příští jednání. Komise pro rozvoj
schválila navržený program jednání všemi přítomnými členy. Na minulém jednání komise bylo 
k některým připravovaným projektům města konstatováno následující: 

1. Prostor před ZŠ Komenského není zpracován
2. Nový železniční most – prozatím nejsou podklady, patrně zajistí na příští komisi
3. Bývalá škola Sedlčánky - pouze usnesení ZM - obsah zadání studie
4. DPS Za Kovárnou - prozatím nejsou podklady, patrně zajistí na příští komisi

K bodům č. 2 a 4 podklady předloženy nebyly, komise proto žádá, vzhledem k jejich důležitosti, o 
jejich předložení co nejdříve. Zejména u bodu č. 2, pokud je stále relevantní se k bodu železniční most 
vyjadřovat, prosíme o přípravu podkladů na příští jednání KRM.
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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. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám objektu na pozemku p. č. 495/1 v k. ú. 

Sedlčánky

Komise pro rozvoj města se seznámila s uvedeným projektem (DSP) a k přeloženému nemá 

námitek. 

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města nemá námitek ke stavebním úpravám objektu na pozemku p. 

č. 495/1 v k. ú. Sedlčánky

Hlasování:

PRO – Ing. Teichmanová, Ing. arch. Turina, Ing. arch. Douděrová, Zumr Josef  

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

b. Jednání o stavebních uzávěrách

Ing. arch. Zumr seznámil komisi s průběhem jednání. Z jednání vyplynul jasný závěr: významný 

investor a město jsou rovnocenní partneři, kteří by měli spolupracovat na budoucí podobě záměru

společnosti Kovohutě. Komise bere na vědomí předložený zápis.

Návrh na usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

c. Opakovaná žádost o vyjádření k RD ve Vořechovce v Záluží 

Komise pro rozvoje města se vrátila k původně předložené dokumentaci a seznámila se také se 

zaslanou reakcí na vyjádření města. V 18,45 hodin se dostavil investor Ing. L. a představil svůj 

záměr. Nad záměrem proběhla konkrétní diskuze. Doporučujeme: Umístění domu na hraně uliční 

– stavební čáry v orientaci hřebene kolmo na uliční čáru. Komise doporučuje umístit objekt na 

hranici s pozemkem p. č. 292.  Závěrem diskuse bylo domluveno předložení upravené studie 

v intencích zmíněných doporučení (zapojení do prostředí, proporce, sklon střechy, výraz domu).

Návrh na usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

d. 2. Změna ÚP Přerov nad Labem

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

návrhu zadání Změny č. 2 ÚP Přerov nad Labem a jejími případnými dopady na město 

Čelákovice. Přesto, že se zadání změny není zřejmý negativní dopad na naše město a jeho okolí, 
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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. Dále doporučujeme, aby návrh byl předložen 

k vyjádření autorce ÚP Čelákovice.

Návrh na usnesení:

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

změny č. 2 ÚP Přerov 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. Dále komise pro rozvoj města, 

aby návrh byl předložen k vyjádření autorce ÚP Čelákovice.

Hlasování:

PRO – Ing. Teichmanová, Ing. arch. Turina, Ing. arch. Douděrová 

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – Zumr Josef  

Usnesení bylo schváleno většinou přítomných členů Komise pro rozvoj města Rady 

města Čelákovice.

e. Připomínky k návrhu ÚP 

Tak, jak byl bod jednání komise předložen – absence zadání a požadovaného výstupu ze strany 

komise, se komise nemůže relevantně vyjádřit. Komise rozvoje je připravená na rozbor a 

komentář připomínek, které odpovídají významu komise, a tudíž předpokládáme představení 

připomínek odpovědným pracovníkem, který komisi předloží vybrané zásadní či sporné a 

koncepční připomínky k ÚP.

Návrh na usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

f. Železniční most

Na základě veřejných zdrojů konstatujeme toto. Současný stav představuje konstrukci, která svojí 

formou dokládá charakter a výrazný urbánní prvek v krajinném rázu středního Polabí. Současně 

výraz konstrukce materiálového řešení představuje stavitelské principy, které opět jasně odkazují 

na dobu vzniku mostní konstrukce. Mostní konstrukce nad řečištěm řeky Labe je navržena jako 

soustava dvou obloukových příhradových ocelových konstrukcí, které nesou kamenicky 

zpracované mostní pilíře. Stavba mostu představuje dominantu, která doplňuje krajinný ráz místa. 

Tak, jak již bylo uvedeno v bodě č. 2 tohoto zápisu, pokud je stále relevantní se k bodu železniční 

most vyjadřovat, prosíme o přípravu podkladů na příští jednání KRM.

Návrh na usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
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5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je stanoven na den 18. 7. 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 20,30 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Dana Teichmanová dne 6. 6. 2016
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