
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Projednání problematiky výstavby hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v 
lokalitě ulice Na Mlíčníku v kontextu s výsledky Petice proti výstavbě hal 
projektovaných jako ubytovny 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Společnost KATCHER spol. s r.o., se sídlem Vršovická 663/73, Vršovice, 100 00 Praha 10, byt 82, IČ: 63666847, jako 
investor stavby, má zájem realizovat projekt nazvaný „Haly pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry a byt správce, FVE 
polykrystalické panely, vodovodní a kanalizační řad, dešťová kanalizace, areálová komunikace, parkovací systémy a 
parkovací místa areálové venkovní osvětlení a stožáry VO s kamerovým systémem, rozvody el. komunikační sítě + 
kamerový systém, rozvody NN, trafostanice Lysá nad Labem, Na Mlíčníku“. RM dne 26. 3. 2019 v usnesení č. 182 
souhlasila 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. 
ZM dne 17. 4. 2019 v usnesení č. 44 schválila návrh plánovací smlouvy pro připojení plánovaného areálu na městský 
vodovod a kanalizace. Schválení ZM došlo i přes velký nesouhlas části zastupitelů a občanů města. Důvodem je, že se 
obávají se, že haly nebudou po jejich výstavbě určené pro drobné řemeslníky, ale budou využity k jinému účelu. S 
ohledem na obsah projektové dokumentace se jako první nabízí využití prostoru pro ubytovny – hala má 2 patra, bez 
výtahu, vzduchotechniky, skladovacího prostoru, v patře se dle projektové dokumentace nachází 19 samostatných 
prostorů o velikosti 20 m2 každý s vlastním sociálním zařízením a dále byt
správce. Do všech hal se tak při maximální obsazenosti může vejít až 2000 lidí. Dále se obávají také o bezpečnost svou i 
našich blízkých, zhoršení kvality života a snížení cen nemovitostí ve městě. Z výše uvedeného občané města sestavili 
Petici proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny (viz příloha 1) a žádají radní a zastupitele města Lysé nad 
Labem, aby v souladu s právním řádem (v soukromoprávní i veřejnoprávní rovině) jednali v zájmu obce a občanů obce a 
nepodporovali výstavbu hal pro drobnou výrobu – řemesla a ateliéry v lokalitě Na Mlíčníku. Petice byla dne 18. 6. 2019 
odevzdána na MěÚ Lysá nad Labem a obsahuje 2585 podpisů. Dne 4. 6. 2019 se konalo pracovní setkání zastupitelů, 
kam se dostavil i zástupce společnosti KATCHER spol. s r.o. pan Ilja Stavrovskyi a sdělil mimo jiné, že investorem celé 
akce není společnost KATCHER spol. s r.o., ale on sám. Dotčení účastníci územního řízení podali v rámci tohoto řízení 
mnoho námitek z nichž se část týká i kanalizace a vodovodní sítě. Při zpracování plánovací smlouvy a při jejím 
schvalování nebyly úplné a dostatečné informace týkající se možnosti napojení na vodovodní a kanalizační řad tak, aby 
bylo možné stanovit podmínky pro napojení zamýšlené stavby na řady (viz příloha č. 2).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
Radě města, aby v souladu s právním řádem v běžícím územním řízení k výstavbě areálu hal pro drobnou výrobu, 
řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku důsledně uplatňovali námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce 
a bránili tak realizaci výstavby aktuální pro město velmi rizikové podobě. Termín: průběžně.

II. schvaluje
revokaci usnesení č. 44 část I. (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.), opětovné zpracování plánovací 
smlouvy a stanovení podmínek, které budou odpovídat aktuálním vyjádřením správce sítě, včetně jednoznačného 
určení, v jakém místě jednotlivé řady končí. Termín: bezodkladně.

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


