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ZÁPIS Č. 3/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

6. 3. 2017

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

Turina, Ing. Jiří Fremr – tajemník komise

Omluveni: Ing. arch. Kamila Douděrová

Hosté: -

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Návrh zadání územní studie krajiny ORP Brandýs n/L – St. Boleslav
b. Koncept studie městského stadionu v Čelákovicích
c. Dům seniorů Čelákovice

5. Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 17,30 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. Návrh zadání územní studie krajiny ORP Brandýs n/L – St. Boleslav
Komise pro rozvoj města se seznámila s návrhem zadání územní studie krajiny ORP Brandýs 
n/L – St. Boleslav. Připomínky k návrhu je možné uplatnit do 11. 3. 2017. Komisi nebyly 
předloženy případné připomínky obce k návrhu. Komise podporuje účast města při řešení 
studie a doporučuje městu aktivní účast při řešení v souladu s projednávanou územně 
plánovací dokumentací města Čelákovic.

Návrh na usnesení:
Komisi nebyly předloženy případné připomínky obce k návrhu. Komise podporuje účast města 
při řešení studie a doporučuje městu aktivní účast při řešení v souladu s projednávanou 
územně plánovací dokumentací města Čelákovic.
.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro
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b. Koncept studie městského stadionu v Čelákovicích
Komise pro rozvoj města se seznámila s konceptem řešení městského stadionu 
v Čelákovicích. Koncept zpracovaný v 02/2017 je představen na 11 výkresech formátu A3 bez 
textové části. Komise konstatuje, že předložený materiál je nekoncepční, nekompletní a 
neprofesionální a obsahující plagiát architektonického díla MVDR – tenisový klub 
Ijburg.(2015), návrh postrádá sjednocující prvky celého řešení. Vzhledem k nekvalitě 
předložených výstupů, neprofesionálnímu přístupu k řešení zadání (formální chyby, 
plagiátorství) Komise rozvoje města doporučuje Radě města ukončit spolupráci se 
zpracovatelem - společností ADONIS PROJEKT spol. s r.o.
Za pozitivum lze označit přístavbu tribuny. Za negativa řešení dopravy v klidu, znehodnocení 
stávajícího jihozápadního vstupu pro pěší na stadion, naivní návrh budovy restaurace, 
nedořešené umístění ploch pro atletiku a dětské hřiště, absence zázemí pro skateboarding,
freestyle skating, vztah konceptu a řeky Labe atd. Komise postrádá autorskou prezentaci 
záměru. Komise považuje za vhodné, před dalším projednáváním záměru, který bude 
opraven, se seznámit se samotným zadáním.

Návrh na usnesení:
Komise nepovažuje předložený bod za projednaný.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

c. Dům seniorů Čelákovice
Komise pro rozvoj města se seznámila s podmínkami výzvy k podání nabídek na kompletní 
předprojektovou a projektovou přípravu včetně ideového návrhu v podobě, která bude 
předložena RM ke schválení.

Návrh na usnesení:
Bez usnesení

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 3. 4. 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 19,40 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jiří Fremr

dne 6. 3. 2017

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise
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