
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 8. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 16. 12. 2020

Návrh na uzavření plánovací smlouvy v rámci novostavby 2 bytových domů, 2 
viladomů a 4 rodinných domů v u.ČSA, Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM ze dne 1.12.2020:
Na základě žádosti společnosti PMS, spol. s r.o. předkládáme RM návrh znění plánovací smlouvy ve věci vybudování níže 
uvedené infrastruktury v Lysé nad Labem, na pozemcích parc. č. 2875/1, 2875/73, 2875/104, 2875/105, 2877/1, 
2877/3, 379/1, 379/2, 379/3, 423/2, 423/5, st.652/1, st. 652/4, st. 2506/1, st. 2485, 423/6, 2875/72, 2875/73 a 
2875/77 (vlastník žadatel), parc. č. 2673/7 a 2876/1 (vlastník Město Lysá nad Labem), parc. č. 3584/3 (vlastník 
Středočeský kraj) všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro budoucí novostavbu 2 bytových domů (celkový počet 78 bytových 
jednotek), 2 viladomů (celkový počet 34 bytových jednotek) a 4 rodinných domů (celkový počet 8 bytových jednotek), 
ul. ČSA. V rámci stavby bude vytvořeno celkem 224 parkovacích stání na celkový počet bytových jednotek 112 (z toho 
54 míst v podzemních garážích – zbytek nadzemní). Jedná se o tyto stavby:
Veřejné osvětlení
Rozvody veřejného osvětlení sestávající z kabelových rozvodů přibližné délky 320 bm a svítidel Modus STL LED 
4000C3/ND, 28W, IP65 a parkové stožáry K6 133/89/60 FeZn, vč. svorkovnice SV-A-9.16.4, pojistka 6A E14 , v počtu 19 
ks . Napojení je na současné vedení v ul. ČSA na pozemku parc.č. 2673/7 (v majetku města), průběh přes pozemek 
parc.č. 3584/3 (majetek Středočeského kraje – VB bude uzavřeno s příslušnou KSÚS) a parc. č. 2876/1 (majetek města).
Vodovod
Stavbou vodovodního řadu budou dotčeny pozemky města p.č.: 2673/7, 2876/1 a pozemek Středočeského kraje p.č. 
3584/3, všechny v k.ú. Lysá nad Labem. V místě napojení v křižovatce ulic Šmeralova a ČSA bude osazen plný počet 
šoupat. Řady budou ukončeny podzemními hydranty DN 80 s předřazenými šoupaty DN 80. V nejvyšším a nejnižším 
místě na řadech budou do boku osazeny podzemní hydranty DN 80 s předřazenými šoupaty DN 80 a bude zhotoven 1 
nadzemní hydrant. Vodovodní řad „V1“ bude z materiálu PE 100, SDR 11, d 110x10 v délce 103,8 bm a z PE 100, SDR 
11, d 125x11,4 v délce 175,2 bm. Vodovodní řad „V2“ bude z materiálu PE 100. SDR 11, d 90x8,2 v délce 36 bm.
Kanalizace a čerpací stanice odpadních vod
Stavbou gravitační kanalizace bude dotčen pozemek p.č. 2876/1 ve vlastnictví města. Gravitační stoka „K1“ bude z PP 
DN 400, SN 12 v délce 33,50 bm. Gravitační stoky „K2-K4“ budou z PP DN 300, SN 12 v délce 241,7 bm. Výtlak je 
navržen z plastového potrubí z PE 100, SDR 11, d 110x10 v délce 115,5 bm a jeho napojení bude provedeno přes 
usměrňovací koleno do uklidňovací šachty. Napojení do stoky v ulici ČSA bude provedeno vložením nové spojné šachty. 
Nové šachty na řadech budou prefabrikované železobetonové DN 1000 s poklopem pro dopravní zatížení D400. Poklopy 
na splaškovou kanalizaci, kromě uklidňující šachty, budou plné a těsněné proti gravitující srážkové vodě z důvodu 
zabránění nátoku balastních vod při přívalových deštích. Uklidňovací šachta výtlaku z ČSOV bude před gravitační částí 
kanalizace DN 400 a uklidňovací propojení UŠ a RŠ bude provedeno z potrubí DN 200. Nikoliv kombinovat funkci UŠ a 
RŠ. Uklidňovací vertikální koleno požadujeme 45° a napojit přes přírubu. Šachta bude opevněna proti abrazi a opatřena 
izolací proti chemickým vlivům (emise sirovodíku). U ČSOV bude radiový dálkový přenos důležitých provozních údajů na 
vodohospodářský dispečink. Je zapotřebí zachovat kompatibilitu se systémem dispečinku CS-Tech.
Komunikace, chodníky a parkovací stání
Jedná se o nově vybudovanou obousměrnou komunikaci délky 330 m a šířky 6 m ze zámkové dlažby (nebo asfaltového 
betonu) a chodníky v délce 372 m a šíře 1,5 m rovněž ze zámkové dlažby. Napojení bude v místě současného vjezdu na 
ul. ČSA. Komunikace vznikne na samostatném pozemku sloučením a oddělením pozemků parc.č. st. 652/1, 2875/1, st. 
652/4, st. 2485, 2506/1, 423/6 a 423/2 v k.ú. Lysá nad Labem. Chodníky vzniknou rovněž jako komunikace na 
samostatném pozemku sloučením či oddělením pozemků p.č. st.652/4, 2875/1, st.652/1, st.2485, 423/2 a st.2506/1. V 
rámci stavby bude vybudováno 21 ks parkovacích stání z toho 8 pro osoby tělesně postižené, které budou předány 
městu. Bude použit materiál zámková dlažba pochozí a pojízdná. Parkovací místa vzniknou rovněž jako komunikace či 
chodníky na samostatném pozemku sloučením či oddělením pozemků p.č. st.652/1, 2875/1, st.652/4, 2485, 2506/1, 
423/6 a 423/2.
Zeleň
Jedná se o zatravněnou plochu parku upravenou mlatovými cestičkami v ploše 7 000 m2 včetně osázení zeleně. Tento 
park vznikne na současných pozemcích p.č. 423/6, 2875/73 a 2875/72 v k.ú. Lysá nad Labem.
Místo pro sběrné nádoby na tříděný odpad



Jedná se o plochu 20 m2 na pozemku p.č. 652/1 k.ú. Lysá nad Labem.

Dále na základě pokynu MZe je nutné uzavřít dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně související kanalizace. Od 
MZe máme daný vzor těchto dohod. Jedná se o to, aby před převedením vodovodu a kanalizace na město bylo zajištěno 
provozování těchto sítí stejným provozovatelem, jako má město.
Příloha:
- žádost
- návrh plánovací smlouvy
- situace stavby VO
- situace stavby vodovodu
- situace stavby kanalizace
- koordionační situace
- zákres pozemků v katastrální mapě
- vyjádření k PD od Stavokompletu s.r.o.
- územně plánovací informace od OVŽP
- vyjádření KSÚS
- koordinované stanovisko
- zákres parkovacích míst jež budou převedeny městu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem ul.ČSA, na 
pozemcích parc. č. 2875/1, 2875/73, 2875/104, 2875/105, 2877/1, 2877/3, 379/1, 379/2, 379/3, 423/2, 423/5, 
st.652/1, st. 652/4, st. 2506/1, st. 2485, 423/6, 2875/72, 2875/73 a 2875/77 (vlastník žadatel), parc. č. 2673/7 a 
2876/1 (vlastník Město Lysá nad Labem), parc. č. 3584/3 (vlastník Středočeský kraj) všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro 
budoucí novostavbu 2 bytových domů (celkový počet 78 bytových jednotek), 2 viladomů (celkový počet 34 bytových 
jednotek) a 4 rodinných domů (celkový počet 8 bytových jednotek), se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se 
sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady

II. pověřuje
starostu města podpisem této plánovací smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Nekryto 1,00 Kč

výkup movitého a nemovitého majetku

do majetku města by byly po výstavbě převedeny stavební soubory: vodovod, kanalizace, ČSOV, veřejné osvětlení, 
komunikace, chodník, parkovací místa, místo na tříděný odpad a zeleň, včetně příslušných pozemků v předpokládané 
hodnotě 14 701 000,- Kč za cenu 1,- Kč

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

6. 10. 2020 Komise Komise pro rozvoj města a životní 
prostředí

5 souhlasí

s uzavřením plánovací smlouvy s PMS a dohod o provozování VaK v ul.ČSA
2. 12. 2020 Výbory Výbor pro správu majetku města

5 souhlasí

s dalším jednáním o kompenzacích s investorem

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení RM č. 648 ze dne 1.12.2020: Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje



a) uzavření plánovací smlouvy dle předloženého návrhu ve věci vybudování infrastruktury v Lysé nad Labem ul. ČSA, na
pozemcích parc. č. 2875/1, 2875/73, 2875/104, 2875/105, 2877/1, 2877/3, 379/1, 379/2, 379/3, 423/2, 423/5,
st.652/1, st. 652/4, st. 2506/1, st. 2485, 423/6, 2875/72, 2875/73 a 2875/77 (vlastník žadatel), parc. č. 2673/7 a
2876/1 (vlastník Město Lysá nad Labem), parc. č. 3584/3 (vlastník Středočeský kraj) všechny v k.ú. Lysá nad Labem, pro
budoucí novostavbu 2 bytových domů (celkový počet 78 bytových jednotek), 2 viladomů (celkový počet 34 bytových
jednotek) a 4 rodinných domů (celkový počet 8 bytových jednotek), se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569, se
sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,
b) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů pro budoucí
novostavbu 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů, ul. ČSA, se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569,
se sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,
c) uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně související kanalizace pro budoucí
novostavbu 2 bytových domů, 2 viladomů a 4 rodinných domů, ul. ČSA, se společností PMS, spol. s r.o., IČ:186 22 569,
se sídlem Za Bažantnicí 51, 290 01 Poděbrady,
II. ukládá
OSM vypracovat znění dohod dle bodu I b) a I c),
III. pověřuje
starostu města podpisem dohod dle bodu I b) a I c),
IV. předkládá
ZM dne 16.12.2020 návrh dle bodu I a) ke schválení.


