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ZÁPIS Č. 8/2016 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

3. 10. 2016

Přítomni: Ing. Dana Teichmanová – předsedkyně komise, Ing. arch. Jan Turina, Ing. arch. Kamila 

Douděrová, Ing. arch. Josef Zumr, Ing. Jiří Fremr – tajemník komise

Omluveni: n

Hosté: -

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Barevné řešení fasády MŠ Sluníčko
b. Řešení návrhu oplocení areálu MŠ Sluníčko
c. Žádost p. M. K. o posouzení stavebních úprav RD
d. Zřízení institutu městského architekta
e. Optimalizace železniční trati
f. Spolupráce při přípravě investičních akcí města

5. Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 17,40 v kanceláři OSMI MěÚ Čelákovice – nová radnice, 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

Předsedkyně komise určila, v souladu s jednacím řádem komisí, zapisovatelem tajemníka komise 

pana Jiřího Fremra.

4. Agenda

a. Barevné řešení fasády MŠ Sluníčko
Komise pro rozvoj města se seznámila s návrhem barevného řešení fasády MŠ Sluníčko

uvedených na 3 vizualizacích zpracovaných Ateliérem 99, který zpracovával kompletní 

dokumentaci stavby. Diskutována byla zejména skutečnost, že projekt odlišný od původně

projednávaného nebyl předložen komisi v rámci přípravné fáze stavby. Dále fakt, že objekt 

mateřské školy doplňuje areál školy základní a po dokončení rekonstrukce školního 

sportovního areálu bude jeho součástí.
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Návrh na usnesení:

Komise rozvoje města doporučuje Radě města Čelákovice požadovat úpravu celkového 

výrazu objektu mateřské školky s ohledem na výraz sousední základní školy. Jedná se 

zejména o zvážení použití obkladu režným keramickým páskem. Předpokládáme 

prezentaci upraveného řešení na dalším jednání Komise rozvoje města.

Hlasování:

PRO – 4 (všichni)

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

b. Řešení návrhu oplocení areálu MŠ Sluníčko
Komise pro rozvoj města se seznámila s popisem provedení areálového oplocení. Tajemník 

komise seznámil členy komise se skutečností, že oplocení je v pd popsáno pouze výkazem 

výměr. Členové komise toto označili za nedostatečné pro vytvoření výrobní dokumentace.

Návrh na usnesení:

Komise souhlasí s názorem projektanta opravit oplocení tak, aby byl zachován původní 

výraz oplocení, který je charakteristický pro celý areál základní školy. Komise 

doporučuje Radě města Čelákovice požadovat po projektantovi doplnění projektové 

dokumentace a v rámci autorského dozoru zpřesnit zadání pro přípravu výrobní 

dokumentace oplocení a to včetně souvisejících detailů /brána, branka, napojení na 

objekt tělocvičny atp/.

Hlasování:

PRO – 4 (všichni)

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

c. Žádost p. M. K. o posouzení stavebních úprav RD
Komise pro rozvoj města se seznámila se stavebními úpravami (SÚ) rodinného domku v ulici 

Masarykova. SÚ spočívající v osazení 5 střešních oken na obou stranách šikmé střechy 

domku. Směrem do ulice Masarykovy budou osazena 3 okna, směrem do vnitrobloku 2.

Návrh na usnesení:

Přestože Komise rozvoje města může doporučit spíše koncepční řešení úprav 

nemovitosti tak, s předloženým záměrem souhlasí

Hlasování:

PRO – 4 (všichni)

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0
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Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy Komise pro rozvoj města Rady města 

Čelákovice.

d. Zřízení institutu městského architekta
Členové Komise pro rozvoj města diskutovali o problematice zřízení funkce městského 

architekta a velmi by uvítali možnost projednat záležitost se členy Rady města Čelákovic. 

Ing. arch. Josef Zumr informoval ostatní členy o zkušenostech spojených s výkonem této 

činnosti v Líbeznicích, které diskutoval s místním starostou.

Ing. arch. Jan Turina seznámil členy komise s obsáhlou rešerší o problematice městského 

architekta.

V současnosti asi 80 měst a obcí v České republice využívá služeb městského architekta. 

Velikost těchto měst je velmi různá, počínaje menšími městy až po města krajská. Většina 

pozic je zajištěna externí formou, cca tři desítky formou interní. 

Zavedení pozice městského architekta není složité, pro malá a střední města je možné tuto 

pozici zřídit na základě usnesení rady města nebo zastupitelstva a následně s architektem 

uzavřít Smlouvu o poradenské a konzultační činnosti.  

Úlohou městského architekta je zajišťovat pro obec komplexní služby architekta při jejím 

rozvoji, přičemž se jedná zejména o tyto činnosti - vyhodnocování aktuálního stavu 

a připravovaných záměrů zejména z hledisek urbanistických, architektonických, estetických 

a výtvarných; konzultuje a zaujímá stanoviska k projekčně připravovaným aktivitám 

stavebníků a developerů; v koncepční oblasti se podílí na zadávání a projednávání 

strategických a koncepčních dokumentů týkajících se území města; spolu se zastupiteli hájí 

zájmy města při projednávání nadřazené dokumentace širšího území; iniciuje aktivní kroky 

města či obce na zlepšení prostředí, spokojenosti a soudržnosti obyvatel; v neposlední řadě 

zajišťuje konzultace a poradenskou činnost pro orány státní správy i samosprávy -  politickou 

reprezentaci, komise a výbory s činností zasahující do oblastí urbanismu, architektury, 

životního prostředí, památkové péče, dopravy, ale i pro občany města, investory a developery.  

Pozice městského architekta není sice ve stávající legislativě přesně ukotvena, avšak může 

být podložena řadou stávajících legislativních předpisů (zákon o obcích, stavební zákon).  

Zajištění služeb může být prováděno na základě požadavků a rozsahu formou externí 

spolupráce nebo interního zaměstnaneckého poměru ať už začleněním do struktury státní 

správy nebo samosprávy, což přináší různá specifika – různý rozsah činností, kompetencí.  

Dle informací získaných z aktuálně vypsaných nebo nedávno skončených výběrových řízení 

na tuto pozici, zajištěnou externí formou, se obvyklá odměna pohybuje v rozmezí 350 – 800 

Kč/hod.  

Bližší informace je možné získat zejména z webových stránek České komory architektů 

(www.cka.cz), která nabízí městům i možnost konzultací k tomuto tématu. Rozvoj měst a obcí



Komise pro rozvoj města

Zapsal: Jiří Fremr Strana 4 (celkem 5)

byl hlavním tématem bulletinu ČKA č.1/16 (dostupný též na webu ČKA). Tématem se dále 

zabývá např. Společnost Petra Parléře, Svaz měst a obcí ČR ale také MMR ČR ve svém 

dokumentu Politika architektury ČR.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města navrhuje a uvítá společné jednání s Radou města Čelákovice 

ohledně problematiky, potřebnosti a dalších informací týkajících se osobnosti 

městského architekta.

Hlasování:

PRO – 4 (všichni)

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

e. Optimalizace železniční trati
Ing. arch. Turina otevřel bod jednání s ohledem na celkovou koncepci uspořádání území, jak 

bude dotčeno finálním stavem optimalizace. Členové Komise pro rozvoj města diskutovali o 

této stavbě, především o faktu, že NTM nepožaduje kolejové propojení areálu s železniční síti 

a tím bude uvolněn násep oblouku pro jiné využití (např. „klidové“ a bezpečné propojení Záluží 

s městem) a jeho vztah směrem k rezervě územního plánu pro obchvat Záluží. Likvidace 

kolejiště také umožňuje odstranění mostního objektu na silnici III/2455 v Záluží, který je již 

nyní v havarijním stavu.

Návrh na usnesení:

Komise rozvoje města doporučuje Radě města vést další jednání spojená s optimalizací 

tratě mimo jiné s důrazem na revitalizaci kolejového tělesa ve zrušené části trati a 

s požadavkem na následné zrušení mostního objektu v Záluží a úpravu komunikace i 

okolních plocha a jejích začlenění do urbanismu Záluží.

Hlasování:

PRO – 4 (všichni)

PROTI – 0, 

ZDRŽEL SE – 0

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

Čelákovice.

f. Spolupráce při přípravě investičních akcí města

Ing. Arch. Zumr navrhl projednání tohoto tématu mimo jiné také v souvislostmi se 

zkušenostmi s projednáváním územního plánu a také s dosavadním projednáváním 

připravovaných investičních akcí města. Komise pro rozvoj města by velmi uvítala možnost 

projednání plánovaných investičních akcí již v jejich iniciační fázi, tedy ještě před přípravou 

konkrétního řešení ve fázi zpracování projektové dokumentace. Ve fázi ideového záměru je 

možné přispět ke stanovení koncepčních řešení a cílů a formulování zadávacích podmínek. 
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Ve fázi projektování je pak možné již tak razantním způsobem nezasahovat do konkrétních 

autorských řešení navržených projektantem.

Návrh na usnesení:

Komise pro rozvoj města by velmi uvítala možnost projednání plánovaných 

investičních akcí již v jejich iniciační fázi, tedy ještě před přípravou konkrétního řešení 

ve fázi zpracování projektové dokumentace.

Hlasování:

PRO – 4 (všichni)

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 7. 11. 2016 v 17,40 hodin v místnosti 

odboru OSMI, nová radnice, 1. patro, případně bude jednání komise svoláno operativně, zejména 

s ohledem na možnou návaznost na jednání RM. 

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 19,20 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Jiří Fremr, Ing. arch. Jan Turina, Ing. arch. Josef Zumr a Ing. Dana Teichmanová 

dne 3. 10. 2016
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