
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 4. 2019

Plánovací smlouva – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:

Investor stavby areálu hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku, KATCHER spol. s r.o., se 
sídlem Vršovická 663/73, Vršovice, 100 00 Praha 10, byt 82, IČ: 63666847, vybuduje za účelem připojení tohoto areálu 
na vodovod a kanalizaci prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu. Po zkolaudování budou tyto řady převedeny do 
majetku Města Lysá nad Labem, za částku 1,-Kč. OSM na základě žádosti investora stavby, vypracoval návrh plánovací 
smlouvy. Návrh smlouvy byl schválen právníkem města.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje

Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, investor firma KATCHER, spol s r. o., se sídlem 
Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847.

II. pověřuje

Starostu města k podpisu plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku, s firmou KATCHER, spol s r. 
o., se sídlem Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321 org 5152 pol 5169 -1,00 Kč

Výkupy kanalizačních řadů od investorů na poz. města

Odkupem řadů se navýší majetek města cca o 700 tis. Kč

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 141 ze dne 12.3.2019 Rada města I. o d k l á d á projednání bodu (Plánovací smlouva – vodovod a 
kanalizace, lokalita Na Mlíčníku) do příští RM dne 26.03.2019, II. u k l á d á OSM pozvat zástupce investora na příští RM. 
Usnesení č. 182 ze dne 26.3.2019 Rada města Lysá nad Labem I. schvaluje Návrh plánovací smlouvy – vodovod a 
kanalizace v ul. Na Mlíčníku s firmou KATCHER, spol s r. o., se sídlem Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 
63666847. II. předkládá Návrh plánovací smlouvy – vodovod a kanalizace v ul. Na Mlíčníku s firmou KATCHER, spol s r. 
o., se sídlem Vršovická 663/73, 100 00 Praha 10, IČO: 63666847 ke schválení na jednání ZM dne 17.04.2019 III. souhlasí 
S vydáním územního rozhodnutí ke stavbě areálu hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku 
bez uzavřené plánovací smlouvy, s tím že plánovací smlouva bude doložena k žádosti o stavební povolení.

Přílohy:

1. PS NA MLÍČNÍKU.doc

2. situace kanalizace.pdf

3. situace vodovod.pdf

4. zadost .pdf



5. žádost.pdf


