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ZÁPIS Č. 7/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

18. 7. 2016

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

Omluveni: Zumr Josef  

Hosté: Ing. Z. L.

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Projekt části optimalizace trati, úsek kolem železničního mostu - Metroprojekt

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

c. 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 b. Opakovaná žádost o vyjádření k RD ve 
Vořechovce v Záluží a poslední bod městský architekt bude přesunut na příští jednání. Komise pro 
rozvoj schválila navržený program jednání všemi přítomnými členy.

Komise dále konstatuje, že dosud nebyly předloženy podklady dle požadavku z minulých jednání 
komise pro rozvoje města (viz. zápis ze dne 6. 6. 2016), vzhledem k jejich důležitosti, komise žádá 
o jejich předložení co nejdříve.

3. Určení zapisovatele zápisu

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

zapisovatelkou paní Dana Teichmanová, předsedkyně komise pro rozvoj města.
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4. Agenda

a. Projekt části optimalizace trati, II. stavba – napřímení trati v úseku od železniční stanice 

Čelákovice ve směru na Prahu

V pozvánce byl uveden projekt části optimalizace trati, úsek kolem železničního mostu – Metroprojekt
(také uloženo na FTP serveru). Předložená dokumentace však řeší část optimalizace trati, II. stavbu –
napřímení trati v úseku od železniční stanice Čelákovice ve směru na Prahu. Komise pro rozvoj města 
se seznámila s uvedeným projektem a k přeloženému nemá námitek. Doporučuje však zvážit možnost 
provedení likvidace trati v původní trase od stávajícího přejezdu směrem na Prahu (mezi bývalou 
cihelnou a areálem NTM na jedné straně a Šibeňákem a Zálužím na druhé straně) – v místě patrně 
zamýšlené vlečky k areálu depozitáře Národního technického muzea. Dle dostupných informací NTM 
vlečka nebude již nadále potřebná a komise proto navrhuje prověřit požadavky a stanoviska 
jednotlivých subjektů a v případě možnosti žádat změnu dokumentace. S budoucností této části 
železniční tratě souvisí i budoucnost silničního nadjezdu nad stávající částí železniční tratě a případná 
možnost jeho zrušení. Toto by mohlo mít dle názoru komise zásadní vliv na zlepšení kvality prostředí 
v dotčené části Záluží a okolí.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města nemá námitek k projektu části optimalizace trati, II. stavba –

napřímení trati v úseku od železniční stanice Čelákovice ve směru na Prahu (mezi 

bývalou cihelnou a areálem NTM na jedné straně a Šibeňákem a Zálužím na druhé 

straně), doporučuje však prověření možnosti zrušení trati v původní trase – v místě 

patrně zamýšlené vlečky k areálu depozitáře Národního technického muzea.

Hlasování:

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

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice. 

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

Komise pro rozvoje města se seznámila s předloženou úpravou projektu RD. Objekt se štítem a 

naznačenou sedlovou střecho ve sklonu 45 � byl umístěn na hraně uliční – stavební čáry v orientaci 

hřebene kolmo na uliční čáru. Vlastní rodinný dům se napojuje na nově navrženou hmotu 

v nezměněné podobě. Ve variantě připravené pro jednání komise byla zachována původní podoba 

domu se sedlovou střechou rozdílného sklonu od objektu vpředu. Toto řešení komise nepovažuje za 

zcela vhodné. Dále byla p. L. na jednání komise představena varianta č. 2, kde objekt umístněný na 

hraně uliční čáry zůstává stejný, navazující objekt RD je však navržen s plochou střechou.  Komise 

s tímto návrhem souhlasí.
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Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města nemá námitek k projektu RD ve Vořechovce v Záluží dle 

varianty s umístěním objektu se štítem a naznačenou sedlovou střecho ve sklonu 45 � 

na hraně uliční – stavební čáry a navazujícím RD s plochou střechou.

Hlasování:

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

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 5. 9. 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 v 19,00 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Dana Teichmanová dne 18. 7. 2016
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