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Věc: řešení kanalizace a vodovodního řádu do areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice 

 

Vážený pane inženýre, 
dostaly se mi do ruky Vaše dopisy ze dne 9.10.2017, které jste posílal na ZM a RM, s tím, že jste nedostal 
žádné vyjádření na dopis stejného znění, který přišel 30.4.2014. 
V 1. dopise žádáte o změnu stavu přívodu městského vodovodního řádu do areálu bývalé Šlechtitelské 
stanice a informujete, že městský vodovodní řád 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 jste byl spolumajitelem přípojky a neměl s tím 
žádné problémy. Impulsem k tomuto dopisu byla skutečnost, že Ing. Suchý v roce 2016 začal z jakýchsi 
nejasných pohnutek vyvíjet vydírací  iniciativu a vyhrožoval ukončením odběru, pokud nesplníte jím 
dané podmínky a nepodložené požadavky.  
Z dostupných informací a právního rozboru, se, dle našeho názoru, jedná o spor soukromých vlastníků, 
kteří mají podíl na současné vodovodní přípojce a přívod vody do jejich nemovitostí je zajištěn. 
 
2. 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. 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 Vašeho dopisu , po jednání s účastníky, kterých by se potenciálně týkala tato  
akce, okolní soukromí vlastníci odmítli akceptovat vámi předložené varianty.  
Město nenutí jednotlivé firmy k napojení na tlakovou kanalizaci, ale umožňuje jim to. Vybudování 
kanalizace v ulici Průmyslová není pro letošní rok v plánu investic. Pro rok 2019 dáme Váš návrh na 
vybudování kanalizace v ulici Průmyslová do návrhu rozpočtu a bude na zvážení zastupitelů, jestli zařadí 
tuto akci do rozpočtu. 
Takto budu informovat i RM a ZM. 
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