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ZÁPIS Č. 2/2018 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

9. 4. 2018

Přítomni: Ing. Dana Teichmanová – předsedkyně komise, Ing. arch. Jan Turina, Ing. arch. Kamila 

Douděrová, Ing. Jiří Fremr – tajemník komise

Omluveni: Ing. arch. Josef Zumr

Hosté: Ing. arch. A. S., Ing. R. P. (oba k bodu 4a)

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Studie rekonstrukce statku v Sedlčánkách

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 rekonstrukce statku v Sedlčánkách
Členové komise byli seznámeni se studií rekonstrukce, kterou zpracovala společnost FAS 
PROJECT. Je uvažováno s celkovou rekonstrukcí areálu, v rámci které budou zbourány 
všechny tři stávající objekty, zachována bude jen zeď mezi průčelími se vstupní branou. 
V objektu budou ve dvou podlažích umístěny nové byty a budou vybudována zastřešená 
parkovací stání, a dále 6 stání ve dvoře. V objektu je uvažováno s max. počtem 43 osob.
Objekt v místě stávající stodoly bude sloužit jako rodinný dům pro investora rekonstrukce. 
Záměr je koncipován jako objekt pro nájemní malometrážní bydlení a je v souladu se 
stávajícím ÚP, ale nikoli s návrhem nového ÚP. Komise se domnívá, že navrhovaný záměr 
nájemního bydlení v malometrážních bytech není zcela v souladu s charakterem 
venkovského bydlení. Dle názoru komise je počet navržených parkovacích stání nedostatečný 
a také prostory zázemí pro bytové jednotky jsou malé. Celkově komise považuje záměr za 
naddimenzovaný. Jako nevhodné komise shledala také umístění nádob na sběr komunálního 
odpadu a způsob přístupu k nim z veřejného prostoru, který narušuje výraz stávající zdi a 
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navazujícího veřejného prostranství (zeleně). I v této souvislosti dáváme ke zvážení možnost 
úpravy dispozice areálu – s umístěním krytého parkovacího stání k jižní zdi areálu a vymístění 
centrálního parkování. Architektonický výraz, zejm. průčelí objektů, by dle názoru komise mohl 
mít soudobější charakter s respektováním původního hmotového a tvarového řešení.

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města považuje záměr rekonstrukce statku v Sedlčánkách za mírně 
naddimenzovaný a zároveň shledává nedostatky v architektonickém a dispozičním řešením
areálu, avšak záměr nepovažuje pro lokalitu za zcela nevhodný. 

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise pro rozvoj je předběžně stanoven na pondělí 21. 5. 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 19,10 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina

Zapsali: Ing. Dana Teichmanová a Ing. Jiří Fremr

dne 9. 4. 2018

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise


