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ZÁPIS Č. 2/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

6. 2. 2017

Přítomni: Ing. Dana Teichmanová – předsedkyně komise, Ing. arch. Josef Zumr, Ing. arch. Jan 

Turina, Ing. arch. Kamila Douděrová, Ing. Jiří Fremr – tajemník komise

Omluveni: -

Hosté: -

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Navrhovaná změna 1A úz. plánu Lysá n/L
b. Studie revitalizace JZ části areálu a pozemků V Nedaninách
c. Koncept územní studie nového trasování v oblasti Čelákovic
d. Hmotová studie úpravy areálu TOS pro logistický provoz
e. Barevnost fasády a nápis se znakem na MŠ Sluníčko
f. Lávka k mostu na železniční trati Čelákovice - Lysá n/L

5. Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 17,00 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. Navrhovaná změna 1A úz. plánu Lysá n/L
Komise pro rozvoj města se seznámila s návrhem změny, která bude projednávána 13. 2. 
2017 v 10,00 hod. na MÚ Lysá n/L.

Návrh na usnesení:
Komise konstatuje, že navrhovaná změna se netýká zájmové oblasti Čelákovic.

Usnesení bylo přijato: 4 hlasy pro
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b. Studie revitalizace JZ části areálu a pozemků V Nedaninách
Záměr nebyl projednáván vzhledem k neúčasti předkladatele záměru. Komise pro rozvoj 
města považuje za vhodné vyjádřit se k záměru v souladu s celkovou koncepcí jednání mezi 
městem a vlastníkem nemovitostí.

Návrh na usnesení:
Komise pro rozvoj města považuje za vhodné vyjádřit se k záměru v souladu s celkovou 
koncepcí jednání mezi městem a vlastníkem nemovitostí.

Usnesení bylo přijato: 4 hlasy pro

c. Koncept územní studie nového trasování v oblasti Čelákovic
Komise pro rozvoj města konstatuje, že neobdržela nové informace. 

Návrh na usnesení:

Bez usnesení.

d. Hmotová studie úpravy areálu TOS pro logistický provoz
Komise obdržela nákresy obalových křivek. Předložené výkresy jednoznačně neprokazují, že 

v druhé variantě (s odstraněným průčelím třetí halové lodě) nedochází k investorem 

zmiňovanému přejíždění do protisměru. Předložené nákresy jednotlivých variant neřeší 

průjezd vozidel ve shodných trasách, proto jsou neporovnatelné. Komise trvá na svém 

stanovisku, že je možné třetí halovou loď zachovat. Dopravní řešení je třeba projednat 

s dotčenými orgány.

Návrh na usnesení:

Komise trvá na svém stanovisku, že je možné třetí halovou loď zachovat.

Usnesení bylo přijato: 4 hlasy pro

e. Barevnost fasády a nápis se znakem na MŠ Sluníčko
Komise pro rozvoj města se opětovně seznámila s návrhem na schematické barevné řešení 

fasády nové MŠ (velké plochy bílá/béžová, meziokenní pilíře dle RAL 6019 a RAL 1034, nápis 

MATEŘSKÁ ŠKOLA a barevný znak města). Architektonický výraz objektu MŠ komise 

považuje spíše za výraz odpovídající správní budově ve vlastnictví města. Pro potřeby 

výtvarného ztvárnění objektu MŠ není třeba umísťovat městský znak a nápis MATEŘSKÁ 

ŠKOLA. Samotné barevné řešení nebylo od poslední prezentace záměru dne 3. 10. 2016 

upraveno. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou veřejnou stavbu, považujeme za 

nutné, aby zpracovatel architektonického návrhu stavby předložil úplné a komplexní řešení 

výrazu budovy a to vč. charakteru okolního území a zástavby. Předložená dokumentace je 

pouze velmi schematická, nekompletní a obsahuje pouze kusé informace.

Návrh na usnesení:

Architektonický výraz objektu MŠ komise považuje spíše za výraz odpovídající správní 

budově ve vlastnictví města. Pro potřeby výtvarného ztvárnění objektu MŠ není třeba 

umísťovat městský znak a nápis MATEŘSKÁ ŠKOLA. Samotné barevné řešení nebylo od 

poslední prezentace záměru dne 3. 10. 2016 upraveno. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o významnou veřejnou stavbu, považujeme za nutné, aby zpracovatel architektonického 

návrhu stavby předložil úplné a komplexní řešení výrazu budovy a to vč. charakteru okolního 
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území a zástavby. Předložená dokumentace je pouze velmi schematická, nekompletní 

a obsahuje pouze kusé informace.

Usnesení bylo přijato: 4 hlasy pro

f. Lávka k mostu na železniční trati Čelákovice - Lysá n/L
Komise pro rozvoj města se seznámila s návrhem na lávku pro pěší doplňující most na 

železniční trati Lysá n/L – Čelákovice. Návrh je ve fázi rozpracované dokumentace pro ÚR. 

Lávka je navržena jako čistě funkční propojení obou břehů pro pěší, v zásadě k tomuto řešení 

nemáme připomínek.

Vzhledem k tomu, že konstrukce lávky je přidaným prvkem k mostu, doporučujeme takto 

upravit i její výraz.

Návrh na usnesení:

Lávka je navržena jako čistě funkční propojení obou břehů pro pěší, v zásadě k tomuto řešení 

nemáme připomínek. Vzhledem k tomu, že konstrukce lávky je přidaným prvkem k mostu, 

doporučujeme takto upravit i její výraz. Komise požaduje předložit dokumentaci v dalším 

projektovém stupni.

Usnesení bylo přijato: 4 hlasy pro

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 6. 3. 2017 v 17,30 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 19,00 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jiří Fremr

dne 6. 2. 2017

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise
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