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Projednání problematiky bytového domu v ČSAP v kontextu s průběžnými 
výsledky Petice proti projektu v ČSAP 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Lokalita ČSAP je v bezprostřední blízkosti škol, v Městské památkové zóně a sousedství rodinných domů s omezenou 
dopravní dostupností.

Město v minulosti deklarovalo strategii pozemek od ČSAP vykoupit a využít jej pro budovy školského nebo 
zdravotnického charakteru v parkové úpravě, tedy s šetrnou dopravní zátěží..

V roce 2015 zastupitelé v RM i ZM rozhodli o nákupu za 12 mil. jednat, ale bez bližšího vysvětlení následující ZM 
rozhoduje, že pozemek koupen za stále tutéž cenu (12 mil.) nebude. Na počátku roku 2017 lokalitu kupuje soukromý 
investor PMS spol. s r.o. za 12,1 mil. s DPH. Rozhodnutí nekoupit pozemek, tedy změnu strategie tehdejší zastupitelé s 
občany neprojednali.

Následně investor představil několik projektů, které byly velmi tvrdě oponovány Národním památkovým ústavem (NPÚ) 
a i projekt, který byl nakonec schválen, je považován NPÚ za „hraniční“. Projekt se při schvalování u NPÚ odkazuje na 
soudně zamítnutý projekt domova důchodců ve vedlejší lokalitě, který byl ovšem schvalován jako projekt veřejného 
zájmu a z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jej pro závažné vady není možné realizovat.

Komise i výbory města projekt bytového domu v ČSAP kritizují hned při prvních představeních. Finální projekt nebyl 
občanům města představen a nebyl projednán ve výborech a komisích.

V lokalitě má vzniknou solitérní blok se 45 byly, 1052 m2 zastavěné plochy a cca 2 400 m2 dalších zpevněných ploch. 
Celkový počet parkovacích míst je 94 z toho 30 pod zvýšeným přízemím domu. Z počtu bytů a parkovacích míst je 
zřejmé, že by došlo k masivní dopravní zátěži v dané lokalitě. Klidová lokalita u škol, která vznikla odchodem ČSAP by 
byla tímto zničena.

Z výše uvedeného občané města sestavili Petici proti projektu v ČSAP a žádají, aby město zabránilo výstavbě bytového 
domu v této lokalitě. Petice má stovky podpisů a stále podpisy shromažďuje. Je nutné tedy jednat jak s občany, tak 
především s ohledem na již probíhající stavební řízení s investorem 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. ukládá
vzhledem k závažnosti situace starostovi města za účasti zástupců koalice i opozice jednat s vlastníkem pozemku 
firmou PMS spol. s r.o. primárně o odkupu lokality ČSAP městem a návratu k původnímu záměru města, tedy využití 
lokality pro budovy školského nebo zdravotnického charakteru v parkové úpravě, tedy šetrné využití lokality i s 
ohledem na dopravní obslužnost.
Termín: bezodkladně.

II. ukládá
starostovi města informovat občany o průběhu jednání a přestavit nový projekt na využití lokality.
Termín: průběžně.

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

Dosavadní rozhodnutí:




