
Město Pečky 
VÝBORY – KOMISE 

Masarykovo náměstí 78, 289 11 Pečky 

Tel. 321 785 051, e-mail: eva.strnadova@pecky.cz 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Číslo účtu: 1621-191/0100 IČ: 00239607  DIČ: CZ00239607 Datová schránka: 8zwbr8t 

 

Zápis z jednání  stavební komise a komise životního prostředí ze dne 11. 03. 

2021, od 17:00 hod 

 

Přítomni: František Pospíšil, Jaroslav Železný, Viktorie Janáčková, Jiří Katrnoška, Radek 

Čížek, Ondřej Schulz, Věra Růžičková, Tomáš Vodička 

 

Omluveni: Lenka Třísková 

Hosté: Jan Drška – městský architekt, Martin Němeček – zástupce investora lokality Na 

Varhánkách 

Setkání komise bylo formou on-line konference. 

 

 

Program:  

1. Diskuse nad připravovanými developerskými projekty na území města  

 

Zápis z jednání: 

1. Lokalita Na Varhánkách  

 Návrh se odvíjí od územního plánu 

 Komunikace jsou rozšířeny o napojení na ulici Dělnickou a samotná nová komunikace 

je rozšířená oproti územnímu plánu, poskytuje více zeleně a parkovacích stání 

 Územní plánování v Kolíně odsouhlasilo koncept 

 Pozemek je rozdělený na komunikace a 12 samostatných parcel – na základě 

požadavků z radnice je doprava řešená jako zóna 30, zvyšuje se úroveň křižovatky a 

zvýšené bude i připojení na stávající komunikaci (Petra Bezruče) 

 Auta by měla parkovat na vlastních parcelách  

 Řeší se prostor na nádoby na tříděný odpad (na spojení s ulicí Dělnickou), výsadba 

stromů, atd.  

 Dotazy: 

i. Zpracování dešťové vody  

1. Musí se udělat hydrogeologický průzkum a na základě toho se bude 

řešit dál, první koncept je likvidovat vodu v zelených kruzích okolo 

komunikace  

ii. Zeleň  – jaký je záměr s částí pozemku, která nebude rozparcelována?  

1. Severní část pozemku je k dispozici pro další řešení – investor chce a 

může participovat na dalším využití  

2. Poměr zeleně vůči stavebním parcelám se řeší v územním plánu – je 

možné začlenit i lichoběžníkový pozemek u Petra Bezruče 

iii. Časový horizont  
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1. Nemusí se řešit studie, ale jen projektová dokumentace spolu 

s územním a stavebním rozhodnutím pro komunikace, realizace plánu 

je na jaře roku 2022  

iv. Co se bude dít s ornou půdou?  

1. Zatím není promyšleno; skrývka ornice se udělá, ale nevrací se zpátky  

2. Ornice se může použít na severní části pozemku pro modelaci 

pozemku např. pro akustické oddělení lokality apod.  

v. Dopravní řešení  

1. Čekáme ne vyjádření odboru dopravy, zda to bude v režimu 30km/h 

nebo bude dovoleno více; nepočítá se s šikanami, apod. takže spíše 

zóna 30  

 Až se dostanou k části dokumentace, která bude více konkrétnější, je potřeba udržet 

spojení s městským architektem ohledně použitých materiálů (ideálně navrhnout již 

používaná řešení ve městě – VO, chodníky) a také ohledně výsadby (rozšířit druhovou 

skladbu)  

 K prodeji parcel by mělo dojít až po celkové přípravě ze strany investora 

(komunikace, kanalizace, osvětlení, atd.)  

 Byl řešen celkový postup průběhu projektu: např. v Českém Brodě nejsou 

kolaudovány stavby na jednotlivých parcelách, pokud není zkolaudována komunikace 

a celá lokalita připravená na stavbu  p. Čížek vzal na vědomí za stavební úřad 

(jmenované podmínky k připravenosti lokality: komunikace, kanalizace, dešťová 

kanalizace, chodníky, světla, sítě, přípojky i na kabelovou televizi) 

 Územní plán dále v lokalitě směrem na jih počítá s další zástavbou pro bydlení, takže 

momentálně inženýrské sítě i komunikace budou nejspíše končit v poli, ale budou se 

moct dále využít  

 Bohužel nepadl dotaz, zda nerozparcelované pozemky na severu lokality převede 

investor na město zadarmo nebo se bude jednat o ceně 

 

2. Lokalita developerská u Myslivny 

 Nejedná se o dvě lokality se dvěma investory, ale pouze s jedním 

 Projektanti developera budou kontaktovat městského architekta J. Dršku 

 Chtějí tam vystavět i bytový dům, předjednáno v Kolíně na územním plánování 

 Zatím ale nekontaktovali stavební úřad s většími detaily ohledně parcelace 

 Některé pozemky ještě nebyly kompletně převedeny do jejich vlastnictví  

 Na internetu inzerují k prodeji lokalitu BM, ale v SO, které vlastní také, rozjednávají 

třípatrový bytový dům (dvě patra + podkroví, resp. ustoupené třetí patro) 

 Rozpor o tom, jak by měla mít lokalita řešena, zda povolit vícepatrovou budovu nebo 

ne – větší zájem by měl být ne přímo o hlídání pater, ale o celkové propojení 

komunikací, veřejných prostor, apod.  

 Závěr a doporučení komise: 

i. Po investorovi bychom měli chtít zastavovací architektonicko-urbanistickou 

studii, která by měla obsahovat řešení celé lokality v obou územích (opět 

kanalizace, zasakovací řešení, komunikace, zeleň, znovuvyužití orné půdy, 

parkovací místa, chodníky a jejich materiály, zpomalovací „vyvýšené“ 

křižovatky, stromořadí (požadavek UP), zelené pruhy, veřejné osvětlení 

(použité technologie) a dodržení standardů města (městský mobiliář, běžná 
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praxe) atd.) – BM i SO a také požadovat vybudování komunikací, které jsou 

potřebné pro celé území – pokud lokalita nebude připravená dle nároků 

stavebního úřadu, stavební úřad nemůže stavbu nepovolit, ale může ji 

nezkolaudovat  

ii. Studie musí řešit i propojení s ulicí Prokopa Holého – nikdy nebyla v majetku 

města  

iii. Studie musí řešit i napojení na Letohradskou ulici 

iv. Studie musí řešit veřejná prostranství 

v. Studie musí řešit veřejnou zeleň (dle územního plánu + deficit ze sousední 

lokality – na pozemek využít modelaci povrchu skrývkou) 

vi. Studie musí řešit kontejnerová stání 

 

3. Lokalita u Benzínky 

 Investor se domnívá, že je jeho záměr v souladu s územním plánem, městský architekt 

to rozporuje, zastupitelstvo nechtělo lokalitu řešit, ale situace se za rok změnila  

 Hlavní využití dle územního plánu = viz příloha od J. Dršky  

 Developer chtěl dlouhodobý pronájem městského pozemku  

 Závěr a doporučení komise:  

i. O samostatný supermarket spíš „nestojíme“, Prostor má být využit 

v souladu s UP, tj. patrovou budovou kombinující byty, obchody, 

kanceláře, nebo výrobu  

ii. Argumentem kromě územního plánu je i výška a podlažnost sousedních budov 

(Donor a bývalé výzkumné středisko) 

iii. Pan Pospíšil kategoricky nesouhlasí s obchodním domem ani v kombinaci 

s bytovými domy, preferoval by chytrou výrobnu, která by měla vyšší 

přidanou ekologickou hodnotu  

 

Dotazy členů komise došlé po vlastním jednání: 

Lokalita Na Varhánkách: 

 Je možné vyprojektovat a zrealizovat nevyvýšené plochy zeleně a chodníků ve vztahu  ke 

komunikaci? Nebo za jakých podmínek? 

 Nebude Ing. Barták (Kolín) požadovat v případě nepropojení komunikace, lokality s dalším 

vlastníkem tzv. obraciště? 

 Neměly by být v případě jednostranného chodníku vyznačena  místa pro přecházení? 

 Zelené pásy přednostně řešit jako štěrkovou zeleň – viz projektová dokumentace pro ul. Na 

Varhánkách – štěrková zeleň snese občasné parkování, nebo do zeleně umístit velké kameny, 

nebo záhony, které parkování naopak zabrání. 

 U zeleně definovat požadavky města – v lokalitě ve V. Chvalovicích město určilo výšku 

stromů a obvod kmene 

 U stání na kontejnery požadovat řešení dle návrhu městského architekta – klidně i verzi se 

zelenou střechou 

 

Doporučení radě města: 
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1. Lokalita Na Varhánkách  

S investorem dále jednat: 

 a udržet spojení s městským architektem ohledně použitých materiálů (ideálně 

navrhnout již používaná řešení ve městě – VO, chodníky) a také ohledně výsadby 

(rozšířit druhovou skladbu)  

 a pohlídat si, že k prodeji parcel dojde až po celkové přípravě ze strany investora 

(komunikace, kanalizace, osvětlení, atd.)  

 aby byl řešen celkový postup průběhu projektu: aby nebyly kolaudovány stavby na 

jednotlivých parcelách, pokud nebude zkolaudována komunikace a celá lokalita 

připravená na stavbu  

 o ideálně bezúplatném převodu pozemků u Petra Bezruče na město zadarmo a o 

výsadbu zeleně a vybudování infrastruktury dle požadavků města (dětské hřiště, 

lavičky apod.) 

 a řešit témata – viz došlé dotazy po konání komise (doplněno při tvorbě zápisu). 

2. Lokalita developerská u Myslivny 

S investorem dále jednat: 

 a požadovat zastavovací architektonicko-urbanistickou studii, která má 

obsahovat řešení celé lokality v obou územích (opět kanalizace, zasakovací řešení, 

komunikace, zeleň, znovuvyužití orné půdy, parkovací místa, chodníky a jejich 

materiály, zpomalovací „vyvýšené“ křižovatky, stromořadí (požadavek UP), 

zelené pruhy, veřejné osvětlení (použité technologie) a dodržení standardů města 

(městský mobiliář, běžná praxe) atd.)  

i. Studie musí řešit i rekonstrukci ulice Prokopa Holého – nikdy nebyla 

v majetku města  

ii. Studie musí řešit i napojení na Letohradskou ulici 

iii. Studie musí řešit veřejná prostranství 

iv. Studie musí řešit veřejnou zeleň (dle územního plánu+deficit ze sousední 

lokality – na pozemek využít modelaci povrchu skrývkou) 

v. Studie musí řešit kontejnerová stání 

vi. Požadovat vybudování komunikací, které jsou potřebné pro celé území – 

tj. vybudování ulice Prokopa Holého a napojení na Letohradskou ul. 

3. Lokalita u Benzínky 

Po investorovi požadovat změnu záměru: 

 k využití prostoru v souladu s UP, tj. patrovou budovou kombinující byty, 

obchody, kanceláře, nebo výrobu. 

 

O výše uvedených doporučení nebylo hlasováno, panovala o nich shoda. Pouze u lokality u benzínky 

došlo na vyjádření souhlasu jednotlivými členy komise (kromě F. Pospíšila). 

Přílohy: 

Parcelace pro lokalitu Na Varhánkách 

Komunikace městského architekta s architektem developera 

Zvažovaná výstavba obchodního centra u benzinky 

Vyjádření městského architekta k původnímu návrhu developera k lokalitě u benzínky 
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Lokalita Z09 – informace z netu 

Lokalita Z09 – soupis poznámek k dané lokalitě z loňského roku 

Vyjádření městského architekta k záměru Billa 

 

Zápis vytvořil: Viktorie Janáčková 

 

………………………….. 

    Tomáš Vodička 

 předseda komise  

 


