
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Žádost manželů Hladíkových

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Formánková Lenka (komunikace)

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku obdržel dne 20.7.2022 žádost manželů Hladíkových, bytem ******************* v Lysé nad Labem, o 
využití části městského pozemku k vybudování parkovacích míst pro souhlas s vydáním stavebního povolení.
Manželé Hladíkovi v roce 1999 od Města Lysá nad Labem koupili pozemek (parc. č. 653/37, k.ú. Lysá nad Labem, o 
výměře 263 m2) s tím, že na pozemku neváznou žádná věcná břemena a ani jiné právní zábrany. Následně, když chtěli 
pozemek oplotit, dostali vyjádření od společnosti ČEZ, že jsou na pozemku kabely elektrického vedení. Z tohoto 
důvodu museli ustoupit s oplocením a tím si zmenšit užitnou plochu o cca 45 m2. Při rekonstrukci ulice Kpt. Jaroše, po 
odsouhlasené dohodě s městem, zaplatili realizující firmě STAVOKOMPLET část nákladů za vybudování vjezdu a 
parkovacích míst, které jsou z části na pozemku města a z části na pozemku žadatelů.
Manželé žádají o udělení výjimky z 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."
Manželé Hladíkovi koupili pozemek v pevné víře, že na pozemku neváznou žádná břemena či závazky a zároveň se již 
podíleli na financování parkovacího místa a vjezdu v sousedství svého pozemku, proto žádají o prominutí poplatku 50 
tis. Kč za místo.
Odbor správy majetku doporučuje souhlasit se žádostí manželů Hladíkových a udělit výjimku z usnesení.
Všechny dokumenty jsou přílohou zprávy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost manželů Hladíkových o využití části městského pozemku, parc. č. 653/1, k. ú. Lysá nad Labem, k vybudování 
dvou parkovacích míst pro souhlas s vydáním stavebního povolení.

II. souhlasí
dle usnesení č. 15 b) ze dne 24. 6. 2009, se zřízením dvou parkovacích stání na pozemku města, parc. č. 653/1, k. ú. 
Lysá nad Labem, přičemž uděluje výjimku z povinnosti uhrazení poplatku ve výši 50 000 Kč za jedno parkovací stání, a 
to s ohledem na skutečnost, že pozemek parc. č. 653/1, k. ú. Lysá nad Labem, jehož předchozím vlastníkem bylo 
město Lysá nad Labem, je zatížen věcným břemenem společnosti ČEZ a.s., znemožňující vybudování parkovacího stání 
na tomto pozemku, a to již v době převodu pozemku.

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 480 ze dne 30.8.2022
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
žádost manželů Hladíkových o využití části městského pozemku, parc. č. 653/1, k. ú. Lysá nad Labem, k vybudování
dvou parkovacích míst pro souhlas s vydáním stavebního povolení,
II. doporučuje
zastupitelstvu města udělit souhlas dle usnesení č. 15 b) ze dne 24.06.2009 se zřízením dvou parkovacích stání na
pozemku města, parc. č. 653/1, k. ú. Lysá nad Labem,
III. předkládá
zastupitelstvu města žádost manželů Hladíkových k projednání.


