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ZÁPIS Č. 6/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

10. 7. 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. Urbanistické a architektonické detaily veřejných prostorů v intravilánu města

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 upraveným návrhem stavebních úprav na 
předmětném objektu zpracovaných k projednání ve spojeném územním a stavebním řízení, 
které byly upraveny dle námětů při diskusi na minulém a předminulém jednání komise.
Prezentace stavebních úprav byla provedena zpracovatelem Ing. arch. R.
Nad upraveným návrhem byla vedena diskuse se zpracovatelem, přičemž komise vítá 
provedené úpravy a souhlasí s návrhem. Doporučuje však zjemnění barevného kontrastu 
a sjednocení materiálového řešení výplní otvorů (okna, dveře, výkladec, vjezdová vrata).

Návrh usnesení:
Komise vítá provedené úpravy a souhlasí s návrhem.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro
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b. Urbanistické a architektonické detaily veřejných prostorů v intravilánu města
Komise pro rozvoj města projednala možnost zpracování architektonických návrhů některých 
lokalit v intravilánu města jako např. ul. Sady 17. listopadu, aj. K tomu žádá městskou radu 
o poskytnutí podkladů nebo již zpracované dokumentace. Komise by pak na svém dalším 
jednání materiály posoudila a navrhla další postup.
V diskuzi nad veřejným prostorem v intravilánu města, která byla iniciována mimo jiné i panem 
starostou Ing. Pátkem, se Komise pro rozvoj města shodla na vhodnosti vytvoření soupisu 
veřejných ploch a jejich následného zadávání – návrhy řešení a samotné realizace.
Příkladem může být například prostranství při křížení ulic Kollárova a Sedláčkova, resp. podél 
ulice Sedláčkova. Zde se jedná o plochu v centru města, která je sice detailem, ale navazuje 
na rekonstruovanou ulici Masarykova a kontrast mezi oběma charaktery nepřispívá k rozvoji 
města.
Komise pro rozvoj města proto žádá Radu města o spolupráci a vytvoření podkladů k výše 
uvedenému, na podkladě kterých Komise rozvoje města veřejné prostory uspořádá.

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města žádá Radu města o spolupráci a přípravu již zpracovaných podkladů 
k veřejným prostorům v intravilánu města. Komise na svém dalším jednání podklady posoudí 
a navrhne další postup k vytvoření koncepce rozvoje vybraných veřejných ploch. 

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 4. 9. 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 18,30 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jiří Fremr, Ing. arch. Josef Zumr

dne 10. 7. 2017

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise


