
12.1.2018 
Dobrý den. 
Děkuji za zaslaný záznam. 
Chci jen zopakovat, že jsem ochoten převzít na svou firmu náklady spojené s dokumentací a realizací 
řádu a přípojky. 
Nesouhlasím ovšem s tím, že se v budoucnu budou moci bezúplatně připojit další uživatelé na námi 
vybudovaný a zainventovaný kanalizační řád. 
To, že se rada města od praxe zajišťující ochranu investora formou jakési smlouvy odchýlila, je pro 
mne novou informací, kterou jsem dostal až na tomto jednání. 
 
Až nyní mi ovšem došly důsledky a pravděpodobný scénář takového řešení: 
Metal Arsenal vše uhradí a zrealizuje s investicí 400 tis a najednou se „někdo“ z potenciálních 
uživatelů řádu rozhodne připojit. A bude mu to umožněno. Tento uhradí pouze svou přípojku 
s nesrovnatelně nižšími náklady. To je pro mne nepřípustné.  
Vím, že jsme to několikrát probírali a nechci tím znova trávit čas, ale s odstupem času mi přijdou 
schůdné dvě varianty řešení: 
 

1. Kanalizační řád zainvestuje MA (jak řečeno výše) a budou se spolupodílet další známí 
uživatelé ihned při budování přípojky.  
Vycházím z úvahy, že pokud se bude budovat řád, musí mít další potenciální připojovatele. 
V ulici jsou již stavby a uživatelé známí, nové stavby nejsou reálné v dohledné době. Pokud 
tedy není žádný faktický ani právní důvod stávající firmy napojit (což si nemyslím) není ani 
důvod budovat kanalizační řád. 

2. Metal Arsenal se připojí na kanalizaci formou přípojky. Protože jako jediný chce splnit 
požadavky stavebního úřadu. A Respektuje elementární požadavky na ochranu životního 
prostředí a podzemních vod.. 
Případné další přípojky budou uživatelé řešit dle aktuálního stavu. To se týká vzdálené 
budoucnosti, kdy se změní majitelé, nebo uživatelé. 
 
V každém případě platí základní dotaz, zda bude umožněno přípojku, nebo řád budovat 
v silnici Průmyslová. 
 
S pozdravem 

 
 
ing. Roman Mokoš 
jednatel / managing director 
  
Metal Arsenal s.r.o. 
289 22  Lysá nad Labem, Poděbradova 1920, Czech republik 
tel:     +420 603 851 668 

e-mail: mokos@metalarsenal.eu, www.metalarsenal.eu, www.eccotarp.eu, www.scenerie.cz  

 
 

 
From: Štěpánek Jan [mailto:Jan.Stepanek@mestolysa.cz]  

Sent: Thursday, January 11, 2018 11:30 AM 
To: 'mokos@metalarsenal.eu'; Kopecký Vladimír; Balík Ota; Dostál Martin; Holovská Michala 

Subject: zápis z jednání 9.1.2018 

 
Dobrý den, 

mailto:mokos@metalarsenal.eu
http://www.metalarsenal.eu/
http://www.eccotarp.eu/
http://www.scenerie.cz/
mailto:Jan.Stepanek@mestolysa.cz


Posílám doplněný záznam z jednání a děkuji za připomínky. 
 
S pozdravem 
 
PaedDr. Jan Štěpánek   vedoucí odboru městského investora 

 

Městský úřad Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 
289 22 Lysá nad Labem 
 
tel.: +420 325 510 265 
fax: +420 325 552 066 
e-mail: jan.stepanek@mestolysa.cz 
www.mestolysa.cz 

 
 

 
 
 
 

Netiskněte tento e-mail, pokud opravdu nemusíte. Děkujeme, že šetříte přírodu. 
 

 
From: Štěpánek Jan  
Sent: Wednesday, January 10, 2018 3:01 PM 

To: 'mokos@metalarsenal.eu'; Kopecký Vladimír; Balík Ota; Dostál Martin; Holovská Michala 

Subject: zápis z jednání 9.1.2018 

 
Dobrý den, 
Posílám stručný zápis z jednání dne 9.1.2018. Podrobný zápis je v příloze. 
 
Dne 9.1.2018 ve 14 hodin proběhlo jednání na podnět Ing. Mokoše, za účelem řešení vodovodního a 
kanalizačního řádu do areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice a možnosti kolaudace 
provozovny Metal Arsenal. 
V úvodu Dr. Štěpánek shrnul dosavadní stav a dostupné informace. Ing. Mokoš vysvětlil, že mu jde 
především o možnost zrekolaudovat svoji provozovnu, protože ze stavebního odboru mu byla dána 
podmínka na napojení provozovny na kanalizaci. Proto poslal dopis dne 30.4.2014 a 9.10.2017 na ZM 
a RM s žádostí o řešení vodovodního a kanalizačního řádu do areálu průmyslové zóny Poděbradova a 
Průmyslová ulice. 28.5.2015 byla uzavřena mezi městem Lysá nad Labem a firmou Metal Arsenal 
smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na vybudování kanalizačního řádu. Usnesením ZM ze 
dne 15.6.2016 bylo schváleno uzavření plánovací smlouvy, která nebyla podepsána. Dle Ing. Mokoše 
nebyl zájem ostatních vlastníků nemovitostí o napojení na kanalizaci a spolupodílet se na nákladech, 
protože všichni mají odpad vyřešen buď kanalizací do jímky, septikem, nebo čističkou a veškeré 
náklady by hradila firma Metal Arsenal. Také Metal Arsenal je napojen do kanalizace, která odvádí 
splaškovou vodu do jímky. 
Na vodu jsou firmy v této ulici napojeny přes vodovodní přípojku Ing. Suchého a voda je jim účtována 
Ing. Suchým podle stavu odpočtových vodoměrů. Mgr. Dostál vysvětlil majetkoprávní poměry 
jednotlivých vlastníků, přes jejichž pozemky je vedena vodovodní přípojka. Žádná dokumentace o 
vedení přípojky, ani kupní smlouva na vodovodní přípojku, na základě níž je údajným vlastníkem Ing. 
Suchý nebyla předložena.  
Ing. Mokoš souhlasil, že kanalizační přípojku vybuduje až na kraj svého pozemku na vlastní náklady a 
po kolaudaci ji předá městu za 1 Kč. OMI předloží RM návrh na vedení kanalizace na pozemku města 

mailto:jan.stepanek@mestolysa.cz
http://www.mestolysa.cz/


pod komunikací v ulici Průmyslová. Pokud RM a ZM tento záměr odsouhlasí, Ing. Mokoš si zajistí na 
vlastní náklady PD a potřebná povolení. 
Na závěr jednání všichni přítomní podepsali podrobný zápis. 
 
V případě, že něco podstatného není zaznamenáno, prosím doplňte.  
 
Pan Balík doplnil: 
Ing. Mokoš 

1. Připustil, že byla uzavřena ústní dohoda o podílech na platbách za vodu podle jimi 
instalovaných podružných vodoměrů. 

2. Informoval zúčastněné o existenci smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ing. Mokošem a 
panem Suchým na část vodovodní přípojky, která zásobuje vodou jeho firmu. 

3. Informoval zúčastněné o existenci kupní smlouvy na vodovodní přípojku, kterou uzavřela 
bývalá společná firma pánů Mokoše a Suchého se Šlechtitelskou stanicí (přesné názvy firem 
neznám), přestože ji nepředložil. V zápisu je zmínka o této smlouvě, ale domnívám se, že by 
mělo být řečeno, že tato informace byla vyřčena na tomto jednání a Ing. Mokošem. Pro nás 
to byla zcela nová informace. 
 
Dále prosím o přeformulaci této věty: „Mgr. Dostál vysvětlil majetkoprávní poměry 
jednotlivých vlastníků, přes jejichž pozemky je vedena vodovodní přípojka“.  Domnívám se, 
že Mgr. Dostál v úvodu jednání vysvětloval vlastnický vztah k vodovodní přípojce v případě, 
kdy není vlastnický vztah jasně stanoven, např. kupní smlouvou. Rozhodně však neřešil 
majetkoprávní poměry jednotlivých vlastníků. Existenci kupní smlouvy Ing. Mokoš v závěru 
jednání připustil.  

 
Pan Mgr. Dostál doplnil : 
Souhlasím s tím, aby bylo zdůrazněno, že majetkové vztahy jsem prezentoval v situaci, kdy neexistuje 
smlouva, tj. podle obecné úpravy zákona. Smlouva může samozřejmě stanovit jinak. Jelikož nám není 
žádná smlouva známa, vycházeli jsme z obecné úpravy. Viz vyjádření Oty na straně 3 zápisu shora – 
„pokud se neprokáže opak“. 
 
Děkuji a přeji pěkný den 
 
PaedDr. Jan Štěpánek   vedoucí odboru městského investora 

 

Městský úřad Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23/1 
289 22 Lysá nad Labem 
 
tel.: +420 325 510 265 
fax: +420 325 552 066 
e-mail: jan.stepanek@mestolysa.cz 
www.mestolysa.cz 

 
 

 
 
 
 

Netiskněte tento e-mail, pokud opravdu nemusíte. Děkujeme, že šetříte přírodu. 
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