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ZÁPIS Č. 5/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

12. 6. 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: Ing. arch. R. R., Z. S. (k bodu 4a)

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. Stavební úpravy (nástavba), zateplení BD v ul. M. Červenky č. p. 1414, Čelákovice
c. Stavební úpravy RD Lipová 810/45, Čelákovice
d. Zastřešení BD v ul. Dukelská č. p. 1620 – 1, Čelákovice
e. Stavební úpravy RD Sedlčánky č. p. 127
f. Stavební úpravy a přístavba RD Dukelská č. p. 650 v obci 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, které byly upraveny dle 
námětů při minulém jednání komise. Prezentace stavebních úprav byla provedena 
zpracovatelem Ing. arch. R.
Nad dílče upraveným návrhem byla vedena diskuse se zpracovateli, jejíž závěry zpracovatel 
vnímá pozitivně a konstruktivně. Se zpracovatelem bylo domluveno další projednání návrhu 
na jednání v červenci. 

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města trvá na svém stanovisku ze dne 15. 5. 2017. 

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro
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b. Stavební úpravy (nástavba), zateplení BD v ul. M. Červenky č. p. 1414, Čelákovice
Komise pro rozvoj města se seznámila se záměrem stavebních úprav bytového domu v ul. M. 
Červenky. Úpravy spočívají v nástavbě, zateplení obvodového pláště a úpravě suterénu 
objektu na bytové jednotky. Kromě toho je ve studii i navrženo vybudování parkovacích stání.

Předložený návrh není v souladu s ÚPD, avšak při její změně není vyloučena nástavba 
bytového domu z pohledu komise. Komise doporučuje řešit dopravu v klidu v rámci řešení 
koeficientu zastavění pozemku (krytá parkovací místa se zelenou střechou – terasou pro byty 
v 1. NP). Komise doporučuje při úpravě a navrhování záměru přihlížet k umístění domu na 
hranici mezi školskou stavbou a obytnou vilovou zástavbou.

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města z důvodu nesouladu s ÚPD nesouhlasí s předloženým záměrem. 

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

c. Stavební úpravy RD Lipová 810/45, Čelákovice
Komise pro rozvoj města se seznámila se záměrem stavebních úprav spočívajících v úpravě 
okenních otvorů a tím dílčí změně vzhledu objektu.

Návrh usnesení:
Komise souhlasí s návrhem uvedeným v dokumentaci.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

d. Zastřešení BD v ul. Dukelská č. p. 1620 – 1, Čelákovice
Komise pro rozvoj města se seznámila s dokumentací pro stavební řízení výše uvedené 
stavby. Předmětem stavby je změna ploché střechy na valbovou.

Návrh usnesení:
Komise doporučuje stavební řešení opravy zastřešení provést v původním konstrukčním 
principu – povlaková hydroizolace ploché střechy. Toto řešení je z pohledu komise vhodnější i 
vzhledem k výrazu sousedního objektu, který vznikl současně s řešeným objektem. Komise 
na tyto objekty nahlíží jako na příklad stavební činnosti této doby.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

e. Stavební úpravy RD Sedlčánky č. p. 127
Komise pro rozvoj města se seznámila se záměrem stavebních úprav spočívajících 
především v redukci technických místností a využití uvolněných prostor pro obytné místnosti. 
Kromě toho budou provedeny menší úpravy vnějšího vzhledu objektu.

Návrh usnesení:
Komise nemá námitek k předložené úpravě RD.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro
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f. Stavební úpravy a přístavba RD Dukelská č. p. 650 v obci Čelákovice
Komise pro rozvoj města se seznámila se záměrem stavebních úprav spočívajících v demolici 
části objektu orientované do zahrady a v dostavbě v této části. Vybourání dvou nových 
okenních otvorů. Další úpravy se týkají vnitřních instalací.
Komise doporučuje zachování polovalby (hmoty střechy, která se objevuje také na 

sousedních objektech) a dále doporučujeme zachovat původní členění fasády při pohledu 
z ulice. Doporučujeme zvážit formu a výraz nového venkovního ocelového schodiště tak, aby 
odpovídalo výrazu rodinného domu v rezidenční čtvrti.

Návrh usnesení:
Komise doporučuje zachování polovalby (hmoty střechy, která se objevuje také na 
sousedních objektech) a dále doporučujeme zachovat původní členění fasády při pohledu 
z ulice. Doporučujeme zvážit formu a výraz nového venkovního ocelového schodiště tak, aby 
odpovídalo výrazu rodinného domu v rezidenční čtvrti.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 10. 7. 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

Zapsal: Ing. Jiří Fremr 

dne 12. 6. 2017

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise


