
Odbor MI 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané 21.2.2018 

 

 

Řešení vodovodního řadu a kanalizace do průmyslové zóny Poděbradova a ulice 

Průmyslová 

 

Rada města dne 23.1.2018 přijala usnesení č.58 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

 

dopis Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové 

zóny Poděbradova a Průmyslová ulice,   

 

II. s o u h l a s í  

 

s vedením kanalizačního řadu v ulici Průmyslová po pozemku města p. č.  527/17, k. ú. Lysá 

n. L., s tím, že město nebude investorem, 

  

III. p ř e d k l á d á  

 

ZM dne 21. 02. 2018 na vědomí. 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

 

dopis Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové 

zóny Poděbradova a Průmyslová ulice a souhlasí s vedením kanalizačního řadu v ulici 

Průmyslová po pozemku města p. č.  527/17, k. ú. Lysá n. L., s tím, že město nebude 

investorem. 

 

 

 

 

Datum a podpis předkladatele: 

Podpis starosty nebo místostarosty: 

Podpis tajemníka:    

  

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

 

30.4.2014 Ing. Mokoš poslal ZM a RM 2 dopisy, kde v 1. dopise žádá o změnu stavu přívodu  

městského vodovodního řadu do areálu bývalé Šlechtitelské stanice a informuje, že městský  

vodovodní řad končí v areálu firmy Unispo. Zde je umístěn vodoměr pro majitele přípojky  

SGP a majitel Ing. Suchý přeprodává vodu ostatním majitelům firem. Rozúčtování provádí  

pomocí odpočtových vodoměrů. V minulosti byl Ing. Mokoš spolumajitelem přípojky a  

neměl s tím žádné problémy. Impulsem k tomuto dopisu byla skutečnost, že Ing. Suchý v roce  

2013 začal z jakýchsi nejasných pohnutek vyvíjet vydírací iniciativu a vyhrožoval ukončením  

odběru, pokud nesplní jím dané podmínky a nepodložené požadavky. Dopis stejného znění  

přišel i 9.10.2017 s tím, že nedostal žádné vyjádření na dopis z roku 2014.  

 

Druhým dopisem byl požadavek na vybudování kanalizace do areálu průmyslové zóny 

Poděbradova a Průmyslová ulice. 

Usnesením ZM z 13.5.2015 bylo schváleno uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení  

věcného břemene s Metal Arsenal Trade, s. r. o., na obecní pozemky p. č. 527/17, 527/54,  

527/73 a 527/77, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že přechody pod komunikacemi budou  

řešeny protlakem s tím, že cena za zřízení věcného břemene bude vypočítána dle platného 

ceníku města a navýšena o DPH. Smlouva byla podepsána 28.5.2015. Usnesením č.427 ZM  

dne 15.6.2016 schválilo uzavření Plánovací smlouvy č.3/2016 na výstavbu veřejné  

infrastruktury (splašková kanalizace tlaková) na pozemcích č. 3272/15, 3616/3, 527/17,  

527/48 a 527/18 v k. ú.  Lysá n. L., se společností Metal Arsenal, s. r. o., se sídlem  

Poděbradova 1920, 289 22 Lysá n. L., IČ: 27959481. Tato smlouva, podle dostupných  

informací nebyla podepsána. Dle dopisu Ing. Mokoše, po jednání s účastníky, kterých by se 

potenciálně týkala tato akce, okolní soukromí vlastníci odmítli akceptovat varianty  

předložené Ing. Mokošem.  

 

Na jednání 9.1.2018, Ing. Mokoš sdělil, že ze Stavebního úřadu dostal podmínku napojení 

provozovny na kanalizaci. V opačném případě nemůže provozovnu zkolaudovat. Bylo 

dohodnuto, pokud mu město umožní vést kanalizaci pod komunikací Průmyslová po 

pozemcích 527/17, který je majetkem města Lysá nad Labem, zajistí si Ing. Mokoš na své 

náklady veškerá povolení pro provedení stavby. Včetně souhlasu vést trasu po pozemku 

3616/3, který je v majetku Středočeského kraje s hospodařením Krajské správy a údržby 

silnic a pozemku 3272/15, který je v majetku Jaroslava Hofmana  Na vysoké mezi 525 Lysá 

nad Labem-Litol. Vybuduje na své náklady splaškovou tlakovou kanalizace v délce 80 m, 

která povede z rozhraní pozemků 527/81 a 527/20 bude napojena na pozemku 3272/15 do 

kanalizace vedoucí za Stratova. Po kolaudaci ji Ing. Mokoš neodkladně převede do majetku 

města za úplatu 1,- Kč. Stavba bude provedena protlakem tak, aby nedošlo k omezení 

ostatních vlastníků okolních nemovitostí.  

12.1.2018 Ing. Mokoš poslal mail s tím, že dodatečně nesouhlasí s tím, aby se další uživatelé 

napojili na jím vybudovaný kanalizační řad a v podstatě popírá výsledek celého jednání.  

 

Stanovisko k návrhu: 

OMI doporučuje vést kanalizační řad v komunikaci Průmyslová po pozemcích města 527/17, 

za předpokladu, že město nebude investorem. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti č.2015-0368/SMI byla  



schválena ZM dne 13.5.2015 usnesením č.II/20. ZM bylo 15.6.2016 usnesením 427 schváleno  

uzavření plánovací smlouvy č.3/2016 2016 na výstavbu veřejné infrastruktury (splašková  

kanalizace tlaková) na pozemcích č. 3272/15, 3616/3, 527/17, 527/48 a 527/18 v k. ú.  Lysá n.  

L., se společností Metal Arsenal, s. r. o., se sídlem Poděbradova 1920, 289 22 Lysá n. L., 

IČ:27959481. 

 

Návrh řešení: 

Nebylo projednáno v komisích 

 

Vztah k rozpočtu:  

Nemá vztah k rozpočtu  

 

 

Přílohy: 

- OMI_23.1.2018_02_pr01 - originál zápisu z jednání 9.1.2018 

- OMI_23.1.2018_02_pr02 - záznam z jednání 9.1.2018 a reakce Ing. Mokoše 

z 12.1.2018 

- OMI_23.1.2018_02_pr03 - odpověď na dopisy z 9.10.2017 

- OMI_23.1.2018_02_pr04 - smlouva o budoucí smlouvě z 28.5.2015 

- OMI_23.1.2018_02_pr05 - návrh kanalizačního řadu 

- OMI_23.1.2018_02_pr06 - Plánovací smlouva schválená ZM 15.6.2016 

- OMI_23.1.2018_02_pr07 - dopisy Metal Arsenal z 9.10.2017 – kanalizace a vodovod 

  

 

 

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

 

 

 

 


