
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

FRUTA – NÁVRH NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ POZEMKU p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Bláhová Radka (zastupitel 4)

Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 3758/1 o výměře 8.532 m2 v k.ú. Lysá nad Labem se nachází v centru města Lysá nad Labem. Jedná se o 
jedinou ucelenou plochu v centru města o rozloze přes 8 tisíc m2 určenou územním plánem k zástavbě.

Je proto potřeba s touto plochou nakládat uvážlivě a využít ji v maximální možné míře pro více skupin obyvatel. Dle 
původního projektu měla být na části pozemku vybudována občanská vybavenost.
I s přihlédnutím k výsledkům ankety navrhujeme pozemek rozdělit na tři klíčové zóny, část na bydlení (s prostory pro 
obchod a služby v 1. nadzemním podlaží), část pro seniory a zbývající část jako strategickou rezervu pro budoucí 
využití s tím, že do doby jejího využití by byla využívána jako volnočasová a odpočinková zóna.

=> 1/3 pro bydlení
Město vlastní v Lysé nad Labem 119 bytů, z toho 36 bytů je bytů zvláštního určení (dům z pečovatelskou službou), 8 
bytů je v azylovém domě „Knéblák“ a 75 bytů je určených pro nájemní bydlení. Máme za to, že město naší velikosti má 
mít více nájemních bytů, a proto považujeme za potřebné rozšířit bytový fond města Lysá nad Labem o další nájemní 
byty a umožnit tak současným i budoucím obyvatelům našeho města obecní nájemní bydlení.
Pokud se pozemek prodá na výstavbu družstevních bytů nebo bytů v soukromém vlastnictví, získáme sice do rozpočtu 
jednorázovou částku, nicméně majetek ve formě pozemku či bytů již navždy ztratíme a nebudeme jej moci nabídnout 
našim obyvatelům. Proto jsme toho názoru, abychom výstavbu bytového fondu nerealizovali formou developerského 
projektu ani formou družstevního bydlení třetích osob, ale ponechali si jej pro vlastní městskou bytovou výstavbu, ať 
již bude právní forma výstavby jakákoliv.

Jedna třetina plochy pozemku činí 2.844 m2. Tuto plochu lze zastavět domy vilového typu se 120 jednotkami, z toho 
100 jednotek o výměře 55 m2 by bylo určeno k bydlení a 20 jednotek (pro zjednodušení o výměře 55 m2) v 1. 
nadzemním podlaží by bylo určeno pro obchody a služby. Cena za 1 m2 jednotky při výstavbě (po zohlednění nákladů do 
společných částí domu a pozemku) činí 50.000 Kč. 1 jednotka o výměře 55 m2 tak vychází investičně na částku 
2.750.000 Kč. Při počtu 120 jednotek je investice odhadována na částku 330.000.000 Kč.

V programovém prohlášení Vlády ČR na období 2021-2024 je v bodě Bydlení, stavební zákon a územní plánování na 
straně č. 39 uvedeno: „Připravíme nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od EIB 
a garancí státu za úvěry. Nastavíme podmínky výstavby tak, aby se na konci volebního období mohlo stavět 10 tisíc 
nájemních bytů ročně navíc.“ Z toho vyplývá, že vláda chce podporovat obce ve výstavbě obecních bytů určených k 
nájmu a poskytovat jim půjčky a garance. Je to ideální příležitost, jak s podporou státu postavit a našem městě 
nájemní byty. Půjčka by se poté splácela z příjmu z těchto nájemních bytů.

=> 1/3 pro seniory
Je všeobecně známo, že domov pro seniory umístěný na Zámku není ideálním řešením a jelikož se jedná o kulturní 
památku ČR, tak není možné uskutečnit nezbytnou přestavbu. Proto se dlouhodobě hledá místo pro vybudování nového 
domova pro seniory, domova moderního typu, který zároveň není umístěný mimo obec.
V Lysé nad Labem bylo trvale hlášeno k 31.12.2020 celkem 1.837 osob starších 65 let, což je 19 % obyvatel Lysé n.L. Za 
posledních 10 let činí nárůst osob starších 65 let 27 %. Populace našeho města přirozeně stárne a bude potřeba se do 
budoucích let připravit na to, že je potřeba se seniorům více věnovat. Z tohoto důvodu bychom rádi v Lysé nad Labem 
domov pro seniory zachovali a ve spolupráci se Středočeským krajem jej vybudovali v areálu bývalé Fruty. Pokud by 
jednání se Středočeským krajem nebyla úspěšná, bude možné část pozemku využít pro jiné zařízení určené seniorům, a 
to pro dům s pečovatelskou službou.

=> 1/3 pro budoucí využití
Dnes v roce 2022 nevíme, jaké potřeby bude město mít za 20 a více let, proto je potřebné myslet i na budoucnost. Z 
tohoto důvodu navrhujeme, aby část pozemku byla ponechána volná, jako strategická rezerva pro občanskou 
vybavenost. Do té doby by byla osetá trávou a ponechána k volnému využití obyvatel našeho města jako volnočasová a 



odpočinková zóna.

Současně navrhujeme, aby Zastupitelstvo město pověřilo jednáním o výstavbě domova pro seniory se Středočeským 
krajem zastupitele Mgr. Karla Marka. Důvodem pro jeho pověření je skutečnost, že je Mgr. Marek je místopředsedou 
Výboru sociálních věcí Středočeského kraje a předsedou Komise pro majetek Středočeského kraje, přičemž v rámci své 
činnosti se zabývá i domovy pro seniory.

Přílohy:
- Vyhodnocení ankety využití pozemku bývalé Fruty
- Programové prohlášení vlády ČR

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro výstavbu městských bytů,

II. schvaluje
využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem pro výstavbu domova pro seniory nebo domova s 
pečovatelskou službou,

III. schvaluje
využití 1/3 plochy pozemku p.č. 3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem jako strategickou rezervu pro budoucí využití pro 
občanskou vybavenost s tím, že do doby dalšího využití bude plocha volná a využívána jako volnočasová a odpočinková 
zóna,

IV. pověřuje
Mgr. Karla Marka k jednání se Středočeským krajem ohledně výstavby domova pro seniory na 1/3 plochy pozemku p.č. 
3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem.

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


