
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 6. 2022

Návrh plánovací smlouvy – připojení pozemku parc. č. 2873/8 k.ú. Lysá nad 
Labem k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu města, v ulici Na Homolce

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Vojtko Zsolt (vodní hospodářství VaK)

Důvodová zpráva:
Odbor správy majetku (OSM) obdržel žádost o uzavření tzv. Plánovací smlouvy, která obsahuje podmínky převodu 
prodlouženého vodovodního a kanalizačního řadu (VaK) v ulici Na Homolce do majetku Města Lysá nad Labem za cenu 
přiměřenou a dále žádost o návrh přiměřené ceny za převod prodlouženého VaK, případně o spolufinancování realizace 
výše uvedeného vodního díla od žadatelů Rudolfa a Ilony Šťastných, bytem Sokolská 1093/5, Lysá nad Labem (viz 
příloha – žádost).
Dle předložené projektové dokumentace OSM vypracoval návrh znění plánovací smlouvy, který byl schválen právníkem 
města. Dle PD dojde k prodloužení infrastruktury VaK na ulici Na Homolce cca o 19m, čímž budou mít majitelé 
přilehlých pozemků možnost se připojit k infrastruktuře přípojkami VaK. OSM po prozkoumání vyjádření (viz příloha – 
vyjádření STK) Stavokompletu s.r.o. (provozovatel VaK města) a nabídkového rozpočtu (viz příloha – rozpočet), ve 
kterém je vyčíslená práce na prodloužení VaK v celkové ceně 432.300 Kč bez DPH (523.080 Kč vč. DPH), doporučuje 
spolufinancování, resp. odkup realizované stavby za max. částku 192.000 Kč včetně DPH.
Dne 7.6.2022 Rada města (RM) svým usnesením č. 330 doporučila Zastupitelstvu města (ZM) uzavřít plánovací smlouvu 
se žadateli Rudolfem a Ilonou Šťastných, bytem Sokolská 1093/5, Lysá nad Labem, v navrhovaném znění (viz příloha – 
návrh PS Šťastný).
OSM předkládá návrh plánovací smlouvy ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
uzavření plánovací smlouvy – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce, Lysá nad Labem, na 
pozemcích parc. č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem 
a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích 2873/14, 2873/8, druh pozemků zahrada, zapsané na LV 
12789 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, pro *******************************************************************************,

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto 2321-5169-10-5152 0,00 Kč

podíly města na nových řadech VaK

odkup infrastruktury VaK na ul. Na Homolce - maximální výše částky včetně DPH

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

7. 6. 2022 Projednáno RM

330 doporučuje
uzavřít plánovací smlouvu

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení RM č. 330 ze dne 7.6.2022
Rada města Lysá nad Labem

I. doporučuje
uzavření plánovací smlouvy – prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Na Homolce, Lysá nad Labem, na 



pozemcích parc. č. 2986/6, 3605/1, druh pozemků ostatní plocha, zapsané na LV 3183 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem 
a vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích 2873/14, 2873/8, druh pozemků zahrada, zapsané na LV 
12789 pro obec a k.ú. Lysá nad Labem, pro Rudolf Šťastný a Ilona Šťastná, bytem Sokolská 1093/5, Lysá nad Labem,

II. předkládá
na nejbližší zasedání Zastupitelstva města návrh plánovací smlouvy dle bodu č. I.


