
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 7. 9. 2022

Žádost o umístění parkovacího místa na pozemku města

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Formánková Lenka (komunikace)

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku obdržel žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici ***********************, v k.ú. Lysá nad 
Labem, o umístění parkovacího místa na pozemku města parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem.
V domě je v tuto chvíli zkolaudovaný nebytový prostor a jedna bytová jednotka. V souladu s územním plánem města 
plánují rekonstrukci domu a rozšíření o dvě bytové jednotky v podkroví.
K naplnění podmínek územního plánu města je při rozšíření o dvě bytové jednotky potřeba vybudovat čtyři parkovací 
místa. V rámci rekonstrukce mají vyřešena tři parkovací místa.
Vzhledem k výše uvedenému, s odkazem na usnesení zastupitelstva města ze dne 24.6.2009, bod 15 b): "v případě, že 
dojde k rozšíření stávajících, nebo k výstavbě nových bytů a nebytových prostor a stavebník nemá možnost umístit 
parkovací místa na svém pozemku, může město souhlasit s umístěním těchto parkovacích míst na pozemcích města za 
předpokladu, že stavebník uhradí poplatek za výstavbu nového parkovacího místa ve výši 50 tis. Kč. Výše poplatku bude 
stanovena dle potřebného počtu parkovacích míst, pokud nepůjde o výstavbu herny", žádají o umístění jednoho 
parkovacího místa na pozemku města za poplatek 50.000,- Kč.
Odbor správy majetku doporučuje souhlasit se žádostí manželů Hlavičkových.
Žádost je v příloze zprávy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici ***********************, v k.ú. Lysá nad Labem, o umístění parkovacího 
místa na pozemku města parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem.

II. souhlasí
dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009 se zřízením jednoho parkovacího stání na pozemku města parc. č. 3451/66, 
k.ú. Lysá nad Labem, za poplatek ve výši 50 000 Kč.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 474 ze dne 30.8.2022
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
žádost manželů Hlavičkových, vlastníků domu v ulici U Braňky č.p. 236/8, v k.ú. Lysá nad Labem, o umístění
parkovacího místa na pozemku města parc. č. 3451/66, k. ú. Lysá nad Labem,
II. doporučuje
zastupitelstvu města udělit souhlas dle usnesení č. 15 b) ze dne 24.06.2009 se zřízením jednoho parkovacího stání na
pozemku města,
III. předkládá
Zastupitelstvu města žádost k projednání.


