
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 9. 9. 2020

Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci 
města, v ul. Poděbradova.

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Pan ****************************************************************************************************, zažádali OSM o vypracování 
plánovací smlouvy v souvislosti se stavbou připojení RD, na poz. parc. č. st. 158/1, v k.ú. Lysá nad Labem na vodovod a 
kanalizaci Města. Oproti původnímu záměru vybudovat přípojky v celé délce připojení, žadatel vybuduje v úseku o 
délce cca 60m vodovodní a kanalizační řad. K těmto řadům bude možno v budoucnu připojit další pozemky v této 
lokalitě. Pan ************ požádal Město o spolufinancování výstavby řadů. Rada města usnesením č. 406 ze dne 14. 7. 
2020, schválila odkup řadů, za částku max. 180.000,- Kč. Částka bude zaplacena po převodu infrastruktury do majetku 
Města, na základě žadatelem doložených nákladů (faktur) na její výstavbu. OSM vypracoval návrh plánovací smlouvy. 
Smlouva byla schválena městským právníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

II. pověřuje
Starostu k podpisu plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321, pol 5169, orj 10, org 5152 -180 000,00 Kč

Podíly města na nových řadech VaK

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
22. 4. 2020 Projednáno RM

220 zamítla

Usnesení č. 220 Rada města Lysá nad Labem I. bere na vědomí žádost pana *Ladislava Kmoníčka, bytem Sídliště 
1443/24, 289 22 Lysá nad Labem* o spolufinancování stavby připojení pozemku parc. č. st. 158/1 k.ú Lysá nad Labem, 
na VaK Města v ul. Poděbradova, II. zamítá žádost pana *Ladislava Kmoníčka, bytem Sídliště 1443/24, 289 22 Lysá nad 
Labem* o spolufinancování stavby připojení pozemku parc. č. st. 158/1 k.ú. Lysá nad Labem, na VaK Města v ul. 
Poděbradova. Důvodem je plánovaný odprodej městského pozemku parc. č. st. 2163 k.ú. Lysá nad Labem.

14. 7. 2020 Projednáno RM

406 ukládá

Usnesení č. 406 Rada města Lysá nad Labem I. trvá na svém usnesení č. 220 ze dne 22.04.2020, II. ukládá Odboru 
správy majetku vypracovat Plánovací smlouvu včetně Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících kanalizací a vodovodů se stavebníky a budoucími podílovými vlastníky řadů *Ladislavem Kmoníčkem a 
Lenkou Kmoníčkovou, oba bytem Lysá nad Labem, Sídliště 1443/24*, na stavbu vodovodního a kanalizačního řadu na 
obecních pozemcích p.č. 3453/1, 3451/6 a 3616/1. Stavebníci se ve smlouvě zaváží k odprodeji vybudovaného 
kanalizačního a vodovodního řadu za úplatu. Cena bude stanovena podle stavebníky doložené fakturace pouze té části 
stavby, která bude předmětem prodeje a nepřesáhne částku 180 000 Kč.
26. 8. 2020 Projednáno RM



473 schválila

Usnesení č. 473 Rada města Lysá nad Labem I. schvaluje Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na 
vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova, II. předkládá do jednání ZM dne 09.09.2020, ke schválení, návrh 
plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

Dosavadní rozhodnutí:
         


