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ZÁPIS Č. 4/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

15. 5. 2017

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

Douděrová, Ing. Jiří Fremr – tajemník komise

Omluveni: Ing. arch. Jan Turina

Hosté: Ing. arch. R. R., I. S., Z. S., T. (k bodu 4a)

Ing. L. R., Ing. Z. R., J. P. (k bodu 4b)

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Stavební úpravy a nástavba objektu v obci Čelákovice na p. č. 185 – ul. Kostelní
b. Rekonstrukce, přístavba RD v ul. V. Kálika č. p. 1569, Čelákovice
c. Studie městského stadionu v Čelákovicích
d. 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. Stavební úpravy a nástavba objektu v obci Čelákovice na p. č. 185 – ul. Kostelní
Komise pro rozvoj města se seznámila s návrhem stavebních úprav na předmětném objektu 
zpracovaných k projednání ve spojeném územním a stavebním řízení. Prezentace stavebních 
úprav byla provedena zpracovatelem Ing. arch. R. Komise rozvoje města děkuje RM za 
předložení záměru k projednání. Charakter ulice Kostelní vyžaduje maximální důraz 
na architektonické zpracování záměru. Předložené podklady nevylučují realizaci záměru 
z pohledu objemového a funkčního uspořádání stavby. Komise doporučuje zpracovateli 
záměru zjemnění měřítka a členění uličního průčelí. K předloženému záměru zaslal Ing. arch. 
Zumr písemné vyjádření, které bylo jedním z podkladů pro diskusi nad záměrem – viz. příloha 
zápisu.

Návrh usnesení:
Předložené podklady nevylučují realizaci záměru z pohledu objemového a funkčního 
uspořádání stavby, čímž komise podmiňuje vydání kladného stanoviska k záměru.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro
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b. Rekonstrukce, přístavba RD v ul. V. Kálika č. p. 1569, Čelákovice
Komise pro rozvoj města se seznámila se záměrem stavebních úprav a nástavby rodinného 
domu v ul. V. Kálika. K projednání v komisi byly předloženy ortogonální pohledy na objekt a 
barevné řešení zapracované do axonometrických pohledů. Forma zpracování předložených 
dokumentů vede komisi rozvoje města k požadavku na přepracování architektonického 
ztvárnění záměru. Komise předpokládá úpravy v souladu s charakterem lokality, a pakliže 
předložené úpravy architektonické studie budou v souladu s charakterem území, není nutné 
její opětovné projednání v komisi.

Návrh usnesení:
Komise se seznámila se záměrem a doporučuje před vydáním stanoviska města předložit 
upravenou studii bez nutnosti dalšího projednání komisí rozvoje.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

c. Studie městského stadionu v Čelákovicích
Komise pro rozvoj města byla k rámcovému seznámení předložena architektonická studie 
revitalizace městského stadionu v Čelákovicích. Studie byla předána městu 12. 5. 2017. 
Studie je zpracována společností ADONIS spol. s r. o., která ji bude prezentovat na nejbližším 
zasedání zastupitelstva města. Komise pro rozvoj města se vyjádřila k architektonické studii 
revitalizace městského stadionu v Čelákovicích zejména z pohledu celkové koncepce 
urbanistického řešení a vztahu záměru k vlastnímu okolí. Samotné architektonické ztvárnění 
bude předmětem posouzení v dalších fázích projektové přípravy.

Návrh usnesení:
Komise bere zpracování studie na vědomí. Stanovisko komise bude zpracováno až 
po prezentaci na zastupitelstvu města na nejbližším jednání.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

d. Dům seniorů Čelákovice
Komise byla Ing. arch. Zumrem seznámena s dalším postupem prací při přípravě 
architektonické soutěže.

Návrh usnesení:
Bez usnesení.

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 12. 6. 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 19,45 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

2. Vyjádření Ing. arch. Zumra k SÚ uvedených v bodu 4a

Zapsal: Ing. Jiří Fremr 

dne 15. 5. 2017

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise


