
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018 

 

 

Schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění „Revitalizace a případná dostavba 

Husova náměstí v Lysé nad Labem“ 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: schválení výsledku jednacího řízení bez uveřejnění v rámci 

akce „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, dle výsledků 

urbanisticko-architektonické soutěže. 

       

Zprávu vypracovala: 

Ing. Caroline Chudobová – projektový manažer OMI      

    

Zprávu předkládá:  

PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e 

 

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem 

„Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, kde  

s vítězným sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina 

Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), byla dojednána cena za 

projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení za cenu 3.073.000 Kč + DPH, a 

který byl schválen komisí dne 29. 11. 2017,  

 

II. o d k l á d á 

 

v současný okamžik uzavření předložené smlouvy o dílo a projednat opakovaně předložený 

návrh až v návaznosti po minimálně dokončení investic, jako je rekonstrukce nadjezdu a 

průtahu městem, vč. dořešení křižovatky u kina, kdy se bude vycházet z dopravního řešení 

okolních komunikací. 

 

 

 

 

 

       Datum a podpis předkladatele:  

       Podpis starosty nebo místostarosty: 

       Podpis tajemníka:  

 



 

 

 

 

Popis problému a návrh řešení: 

OMI v tento okamžik nedoporučuje uzavřít smlouvu o dílo s podmínkami postupného 

objednávání jednotlivých stupňů projektových dokumentací dle výsledku jednacího řízení bez 

uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba 

Husova náměstí v Lysé nad Labem“ s vítězným sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. 

Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 

4279 (A1), byla dojednána cena za projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení 

za cenu 3.073.000 Kč + DPH, a který byl schválen komisí dne 29.11.2017. Smlouva je 

schválená právníkem města. Uzavření SoD není časově limitováno, její neuzavření v tento 

okamžik není v rozporu s proběhlou soutěží o návrh. 

 

K věci se RM vyjádřila již na svém jednání dne 24.10.2017, usnesením č. 641 

bod II. RM  n e d o p o r u č u j e  

v návaznosti na předcházející soutěž o návrh (dle § 143) s názvem „Revitalizace a případná 

dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, podat výzvu k jednání v jednacím řízení bez 

uveřejnění o veřejnou zakázku se sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina 

Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1). 

 

OMI rovněž opakovaně konstatuje, že zahájení projekčních prací v okamžik, kdy město 

čeká řada dopravních změn v blízké budoucnosti představující cca 5 let do dokončení 

obchvatu, není přínosem. Dále opakovaně upozorňujeme, že vytěsnění parkovacích míst 

v centru města není řešeno vůbec. Parkovací místa by měla být řešena nějakou 

alternativou, nikoliv pouze jejich odstraněním.  

 

Usnesení RM/ZM: 

ZM 2017: 5 z 15.2, 142 z 1.11.2017 

RM 2017: 641 z 24.10.2017, 746 z 5.12.2017, 71 Z 6. 2 2018 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu 2018 je s touto akcí počítáno v položce s názvem “PD Husova náměstí“ s částkou 

100.000,-Kč.  

 

 

 

 

 

Za odbor městského investora zpracovala Ing. Caroline Chudobová 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

SoD, cenová nabídka, Dopravní mini-studie – Ing. Drbohlav (bude přizván na ZM                           

k prezentaci) 



 


