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ZÁPIS Č. 3/2018 Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROZVOJ MĚSTA

2. 7. 2018

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:

Program jednání:

1. Přivítání účastníků

2. Schválení programu

3. Určení zapisovatele zápisu

4. Agenda

a. Studie dopravní infrastruktury Záluží u Čelákovic

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 dopravní infrastruktury Záluží u Čelákovic
Komise se seznámila se zpracovanou studií dopravní infrastruktury pro Záluží. Trvá na svém 
stanovisku z projednávání v rozpracovanosti, že je třeba studii zasadit do celkové urbanistické 
koncepce obce. Studie není zasazena do širších souvislostí, takže nejsou vidět vazby 
na okolní prostor. V současném i nově navrhovaném územním plánu je zahrnut dopravní 
obchvat, který však není zakreslen a nejsou tak jasné vazby. Rozměry navržených 
komunikací jsou z pohledu rozvoje zástavby území v minulých letech v okolních obcích 
poddimenzované. Dle názoru komise postrádá studie jakoukoliv vazbu na celý veřejný 
prostor, další technickou infrastrukturu a zeleň. Komise by uvítala vzájemnou interakci 
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s autorem studie dopravní infrastruktury (autorem urbanistické studie nově zastavěného 
území) v rámci projednávání předložených materiálů, aby mohlo dojít k lepšímu vzájemnému 
porozumění a shodě nad rozvojem území a navazující dopravní a veřejné infrastruktury 
(veřejný prostor, veřejná zeleň, vybavení parteru).

Návrh usnesení:
Komise pro rozvoj města se seznámila se studií dopravní infrastruktury. Ke studii nezaujala 
stanovisko z důvodu potřeby upřesnění na podkladě společného jednání komise se 
zpracovatelem, zadavatelem a architektem C.

Usnesení bylo přijato: 3 hlasy pro

5. Určení dalšího termínu jednání

Termín dalšího jednání komise bude stanoven operativně. 

Jednání komise pro rozvoj bylo ukončeno v 19,40 hodin.

Přílohy:

Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jiří Fremr

dne 2. 7. 2018

Ing. Dana Teichmanová

předsedkyně komise


