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ZÁPIS Č. 1/2018 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

5. 3. 2018

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

Turina, Ing. arch. Kamila Douděrová (účast do 19 hod.), Ing. Jiří Fremr – tajemník komise

Omluveni:

Hosté: Ing. J. Pátek (k bodům 4a, 4b, 4c)

Ing. M. B., Ing. arch. M. M. (k bodu 4c)

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Studie obytné zóny v Záluží u Čelákovic
b. Dopravní studie Záluží u Čelákovic
c. 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. Studie obytné zóny v Záluží u Čelákovic
Pan starosta podal vysvětlení problematiky dělení pozemku rozkládajícího se na severozápad
od současné zástavby až k železnici. Uvažované dělení nemůže být realizováno dříve, než 
bude provedena kanalizace. Členové komise diskutovali nad předloženým materiálem. Dle 
názoru členů komise je třeba zpracovat jako základní podklad urbanistickou studii, ze které 
vyplyne situace širších vztahů, dopravní řešení, vnitřní vztahy v území. Jde o velké území, 
jehož rozvoj bude mít vliv na celé sídlo. Při posuzování širších vztahů doporučujeme brát 
v úvahu připravovaný odklon trati a vliv jeho realizace na budoucí obytnou zónu a městskou 
část, vč. vlivu případného nově uvolněného území a jeho využití na uspořádání veřejného 
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prostoru, umístění rezervy pro občanskou vybavenost a její velikost apod. Je rovněž třeba, 
aby se investor finančně podílel na budování infrastruktury. 

Před hlasováním o návrhu usnesení k tomuto bodu jednání opustila Ing. arch. Kamila 
Douděrová.

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města se seznámila s návrhem dělení pozemků pro novou obytnou zónu 
v severozápadní části městské části Záluží a konstatuje, že na základě předložených 
podkladů není možné k dělení pozemků vydat souhlasné stanovisko. Komise rozvoje 
doporučuje městské radě další jednání o návrhu obytné zóny v Záluží vést nad komplexní 
urbanistickou studií zóny

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

b. Dopravní studie Záluží u Čelákovic
Pan starosta vysvětlil motivy vzniku dopravní studie, neboť po realizaci kanalizace bude 
možné dořešit dopravu v obci a provést opravy povrchů komunikací. Členové komise 
diskutovali nad návrhem, zastávají však názor, že před studií dopravního řešení je třeba 
zpracovat kompletní urbanistickou koncepci celé oblasti. Není možné řešit detaily, aniž by bylo 
zpracováno řešení celé oblasti.

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města požaduje, aby dopravní řešení městské části Záluží bylo zpracováno 
na základě urbánní koncepce. 

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

c. Návrh na dělení pozemku 1678/1 k. ú. Čelákovice
Investor (JRD Property) seznámil členy komise s 2. etapou dělení pozemku, která byla již 
rámcově představena při minulém jednání. Jednalo se o rozdělení zbytkového pozemku 
o velikosti 2589 m2, který je v návrhu rozdělen na 4. Na všech pozemcích vč. těch z 1. etapy 
dělení, by měly být postaveny rodinné domy.
Nad návrhy byla vedena ostrá diskuse. Dle názoru komise je navrhované rozdělení nevhodné, 
obslužná komunikace by měla být veřejně přístupná, odpovídající charakteru lokality, vč. 
technických parametrů. Parcelaci v navrhované oblasti je třeba řešit jako jeden celek, 
s vazbou na stávající zástavbu, navazující zeleň a rekreační plochy. Přístup k pozemkům 
musí být řešen pouze z ulice U Stabenovky.
Komise trvá na svém stanovisku z minulého jednání.
V souvislosti s řešením připojení nově rozdělených pozemků na komunikaci vedoucí k lávce 
pro pěší a cyklisty komise konstatovala, že považuje nově zřízené napojení areálu firmy 
Amirro z této komunikaci za nevhodné a do budoucnosti by mělo být uvažováno o jeho 
zrušení.

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města nesouhlasí s navrhovaným dělením pozemku p. č. 1678/1 v k. ú. 
Čelákovice. Požaduje, aby parcelace v navrhované oblasti byla řešena jako jeden celek, 
s vazbou na stávající zástavbu, navazující zeleň a rekreační plochy. Dopravní připojení 
a připojení pozemků na technickou infrastrukturu musí být řešen pouze z ulice U Stabenovky.
Komise nedoporučuje vydat souhlasné stanovisko města k navrhovanému dělení pozemku 
1678/1 v k. ú. Čelákovice. 

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro
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5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 9. 4. 2018 v 17,30 hodin 

v zasedací místnosti v 1. patře staré radnice. V případě potřeby bude pracovní jednání komise 

svoláno operativně. 

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 20,10 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsali: Ing. Dana Teichmanová a Ing. Jiří Fremr

dne 5. 3. 2018

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise


