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ZÁPIS Č. 1/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

9. 1. 2017

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

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

Omluveni: -

Hosté: M. P. - MADAPA s.r.o., A. M. - Prouni s.r.o. (oba k bodu 4c)

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Koncept územní studie nového trasování v oblasti Čelákovic
b. Informace o záměru města na výstavbu Domova seniorů
c. Hmotová studie úpravy areálu TOS pro logistický provoz

5. Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 17,40 v zasedací místnosti staré 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. Koncept územní studie nového trasování v oblasti Čelákovic
Komise pro rozvoj města se seznámila s konceptem (4 výřezové výkresy) ve variantách 

nového trasování II/101 a II/245 v oblasti Čelákovic zpracovaným Ing. arch. B. a Ing. arch. K.

Komise navrhuje:

1) Doporučujeme upravit navrhované mimoúrovňové křížení silnice Čelákovice – Mstětice 

a společné trasy II/101 a II/245. Toto křížení navrhujeme řešit jako úrovňové (kruhový 

objezd).

2) Zrušit plánované části obchvatu města Čelákovice v oblasti od odbočení z II/245 vč. 

mostního objetí po navrhované kruhové křížení Na Šibeňáku.

3) Komise souhlasí s navrženou stopou obchvatu Záluží a jeho napojení I/611 a D11.

4) Doplnit napojení společné trasy II/101 a II/245 v oblasti rozvodny.
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Pan Ing. arch. Zumr zkontaktuje autory konceptu studie. Komise se k tématu vrátí ještě 

na příštím jednání.

Návrh na usnesení:

Bez usnesení.

b. Informace o záměru města na výstavbu Domova seniorů
Ing. arch. Zumr byl požádán starostou města o prezentaci záměru domova seniorů v jeho 
počáteční fázi. Projekt „Dům seniorů Čelákovice“ představuje první ucelený pohled na oblast 
sociálních služeb seniorů v Čelákovicích. Záměrem obce je realizace objektu pro cca 80 – 100 
spoluobčanů pokročilého věku a vybaveného nejen bydlením seniorů v bytech zvláštního 
určení, ale rovněž poskytnutí bydlení v režimu odlehčovacích bytů, nebo například bydlení 
v bytech typu hospic. Součástí Domu seniorů budou rovněž ordinace lékaře, denní stacionář 
a prostory pro související sociální služby.
Proběhla diskuse o umístění objektu a jeho řešení. Ing. arch Zumr a Ing. arch. Turina preferují 
lokalitu Za Kovárnou oproti lokalitě Nedaniny. Tato lokalita by měla být řešena s přihlédnutím 
k prostupnosti území (propojení náměstí s knihovnou).
Členové komise při diskusi nad lokalitou pro záměr diskutovali možnost jiného využití lokality 
Za Kovárnou (kulturní dům, knihovna, ZUŠ). Členové komise se shodli na následujícím:

Kulturní dům - pozice v rámci města je optimální a umožňuje další rozvoj (např. přestavba);
Městská knihovna - členové komise doporučují pro zvýšení kapacity přístavbu objektu;
ZUŠ - členové komise byli seznámeni s úvahou řešení nedostatečné kapacity současného 

objektu ZUŠ dislokováním části provozu do jiné nemovitosti. Komise doporučuje 
rovněž zvážit přesun ZUŠ do lokality v ulici J. A. Komenského (naproti ZŠ do plochy 
zeleně).

Návrh na usnesení:
Bez usnesení.

c. Hmotová studie úpravy areálu TOS pro logistický provoz
Žadatel představil záměr vybudování logistického provozu v části „Volmanovy továrny“. 

Úvodem prezentace pan P. potvrdil napojení areálu na ulici Tovární, ovšem samotné připojení 

areálu na místní komunikaci Stankovského nebylo obsahem předložených podkladů (hmotový 

model, situace včetně geometrického vytyčení současných vjezdů na pozemek z ulice 

Stankovského). Na dotaz členů komise bylo sděleno maximální dopravní zatížení na max. 10

nákladních automobilů (návěs).

Následovala diskuze nad hmotovým modelem zásahů do původních hal a celkovým 

architektonickým výrazem návrhu. Členové komise považují průčelí hal při ulici Stankovského 

za charakteristické připomenutí výrazu původního areálu, které považují za důležité pro 

postupné zakomponování konvertovaného území do struktury města. I proto komise 

doporučuje zachovat průčelí obou lodí, které přiléhají k převýšenému průčelí s hodinami (haly 

generálních oprav).

Zásah v této fázi přípravy investice spočívá v zachování původního průčelí hal a vestavby 

logistického terminálu v současném tvarosloví. Tento princip byl členy komise shledán 

přijatelným, avšak pro vydání stanoviska a doporučení Komise rozvoje požadují členové 

komise předložení komplexního podkladu, kde budou jednotlivé aspekty záměru (dopravní 

napojení, výraz záměru) zobrazeny vyváženě a koordinovaně. 

Za důležité považujeme napojení areálu na infrastrukturu (odpadové a dešťové vody, 

komunikace).
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Návrh na usnesení:

Členové komise považují průčelí hal při ulici Stankovského za charakteristické připomenutí 

výrazu původního areálu, které považují za důležité pro postupné zakomponování 

konvertovaného území do struktury města. I proto komise doporučuje zachovat průčelí obou 

lodí, které přiléhají k převýšenému průčelí s hodinami.

Zásah v této fázi přípravy investice spočívá v zachování původního průčelí hal a vestavby 

logistického terminálu v současném tvarosloví. Tento princip byl členy komise shledán 

přijatelným, avšak pro vydání stanoviska a doporučení Komise rozvoje požadují členové 

komise předložení komplexního podkladu, kde budou jednotlivé aspekty záměru (dopravní 

napojení, výraz záměru) zobrazeny vyváženě a koordinovaně. 

Za důležité považujeme napojení areálu na infrastrukturu (odpadové a dešťové vody, 
komunikace).

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro
1 mimo

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 30. 1. 2017 v 17,10 hodin 

v zasedací místnosti v 1. patře staré radnice, případně bude jednání komise svoláno operativně, 

zejména s ohledem na možnou návaznost na jednání RM. 

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 21,30 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jiří Fremr

dne 9. 1. 2017

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise
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