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ZÁPIS Č. 9/2017 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

11. 12. 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. P. S., Ing. P. F., Ing. arch. M. M. (k bodu 4a)

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Návrh na dělení pozemku 1678/1 k. ú. 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 J. Fremra.

4. Agenda

a. Návrh na dělení pozemku 1678/1 k. ú. Čelákovice
Členové komise diskutovali nad návrhem investora na rozdělení pozemku. Po seznámení 
s materiálem byli přizváni zástupci investora (JRD Property), Ing. P. F. seznámil členy komise 
s návrhem na dělení předmětného pozemku a zodpovídal jejich dotazy. Pozemek o výměře 
5253 m

2
by měl být rozdělen na 5 stavebních pozemků o rozměrech 664 m

2
, 662 m

2
, 603 m

2
, 

601 m2 a 2589 m2 a jeden pozemek velikosti 134 m2, který by tvořil neveřejnou komunikaci 
pro obsluhu dvou pozemků.
Nad návrhy byla vedena diskuse. Dle názoru komise je navrhované rozdělení nevhodné,
obslužná komunikace by měla být veřejně přístupná, odpovídající charakteru lokality, vč. 
technických parametrů. Během diskuse představil investor nové aktualizované rozdělení, kde 
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největší pozemek je dále rozdělen na čtyři pozemky přístupné z komunikace vedoucí k lávce 
přes plochu určenou pro budoucí parkování. Dle názoru komise je třeba parcelaci v 
navrhované oblasti řešit jako jeden celek, s vazbou na stávající zástavbu a navazující zeleň a 
rekreační plochy. 
Komise se přiklání k tomu, aby dělení pozemků vzniklo ve spolupráci s městem a výsledné 
řešení bylo v souladu s nově zpracovávaným územním plánem. Řešení přístupu k pozemkům
by mělo být řešeno pouze z ulice U Stabenovky. Dále doporučujeme, aby město jednalo o 
možnosti dalšího využití pozemku pro budoucí parkoviště. 

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města nedoporučuje vydat souhlasné stanovisko k navrhovanému dělení 
pozemku 1678/1 v k. ú. Čelákovice. 

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 29. 1. 2018 v 17,30

hodin, místo konání bude upřesněno. V případě potřeby bude pracovní jednání komise svoláno 

operativně. 

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 19,25 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jiří Fremr

dne 11. 12. 2017

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise


