
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 25. 9. 2019

Dodatek č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM - infrastruktura související s 
výstavbou bytového domu - investor PMS, spol. s r.o.

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Na základě diskuse na ZM města dne 26. 6. 2019 ve věci plánovací smlouvy uzavřené mezi městem Lysá nad Labem a 
společností PMS spol. s r.o.,IČ: 186 22 569, ze dne 7. 3. 2018, jsem přislíbil celou záležitost prověřit a podat zprávu ZM. 
Jako podklad pro posouzení celé situace mi sloužila platná plánovací smlouva s grafickou přílohou a nová grafická 
příloha podepsaná panem starostou dne 7.5.2019, na základě řízení probíhajícího na stavebním úřadě v Lysé nad 
Labem. Po prostudování, těchto dokumentů a konzultacemi s odborníky na danou problematiku mohu sdělit následující 
výsledek prověřování.
Plánovací smlouva byla uzavíraná v době, kdy ještě nebyl zcela znám obsah projektu. Z tohoto důvodu je ve smlouvě 
určitá smluvní volnost tak aby bylo možné na základě této smlouvy získat příslušná povolení ke stavbě. Na druhou 
stranu smlouva jednoznačně stanoví, které limity jsou pro město nepřekročitelné. Jinými slovy město stanovilo 
maximální možný rozsah závazku, který na sebe přebírá. Na základě vývoje projektu se společnost PMS spol. s r.o. 
rozhodla pro změnu umístění 14 parkovacích míst z pozemku města na pozemek ve svém vlastnictví. O této změněn byl 
v rámci řízení před stavebním úřadem informován pan starosta. To znamená, že společnost PMS. spol. s r.o. se rozhodla 
nevyužít maximální rozsah limitů stanovený smlouvou a to při dodržení počtu parkovacích míst. Na to měla plné právo 
a nejde tedy o porušení smlouvy. Starosta svým podpisem na nové grafické příloze, která je vedena ve stavebním 
řízení, pouze vzal na vědomí rozhodnutí společnosti PMS spol. s r.o.
Osobně se domnívám, že tedy stavební úřad může vydat společnosti PMS spol. s r.o. příslušné stavební povolení. 
Protože v zastupitelstvu města tato stavba vyvolává otázky, dovolil jsem si přichystat dodatek k příslušné plánovací 
smlouvě, který podchycuje diskutované změny. Tento dodatek předkládám ZM ke schválení, tak aby otázky kolem 
plánovací smlouvy do budoucna nevyvolávaly kontroverze. Jen připomínám, že v tomto případě jsem částečně ve střetu 
zájmů, neboť stavba má být realizována v bezprostředním okolí mého bydliště.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh dodatku č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM – infrastruktura související s výstavbou bytového domu, investor 
PMS, spol. s r.o

II. pověřuje
starostu města k podpisu dodatku č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM – infrastruktura související s výstavbou 
bytového domu, investor PMS, spol. s r.o.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321, pol 5169, oj 10, org 5152 1,00 Kč

podíly města na nových řadech

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

21. 2. 2018 Projednáno ZM

6 schválila

         



16. 9. 2019 Projednáno RM

525 schválila
Návrh dodatku č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM, byl schválen Radou města 16.9.2019. Po konzultaci s 
právníkem města a investorem PMS, spol. s r.o. byl dodatečně upraven. Upravený dodatek předkládáme do jednání ZM.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 6 ze dne 21.2.2018
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
plánovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Lysá n. L. a PMS, s. r. o., ve věci odstranění části domu č. p. 1745 na 
pozemku p. č. 29/8 a vybudování infrastruktury v souvislosti s výstavbou bytového domu v bývalém areálu ČSAP,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu plánovací smlouvy.

Usnesení č. 525 ze dne 16.9.2019
Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM – infrastruktura související s výstavbou bytového domu,
investor PMS, spol. s r.o.,
II. předkládá
návrh dodatku č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM – infrastruktura související s výstavbou bytového domu, investor
PMS, spol. s r.o., do jednání ZM dne 25.09.2019.


