
Odbor MI                   

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

Lysá nad Labem 

konané dne 4. 4. 2018 

      

 

Bod 16: Rekonstrukce části budovy č. p. 1745 

 

PD na rekonstrukci části budovy čp. 1745 pro potřeby PČR a Městské policie 

 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: pokyn RM/ZM 

   

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 

 

1) vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 s názvem: „PD - policejní dům“, 

   

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – XX. rozpočtové opatření spočívající v ponížení 

investiční položky „VaK Mírová“ o 500 tis. Kč, a navýšení položky „PD - Policejní dům“                      

na částku 500 tis. Kč, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum a podpis předkladatele: 

 

Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

Podpis tajemníka:     

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 
Na základě Usnesení č. 67 ze 6.2.2018 OMI učinil kroky k realizaci akce dle pokynu 

RM/ZM: 

1. zajistil PD na demolici (PMS) 

2. zajistil studii dle zadání, která je projednána se státní městskou policií (Energy Benefit  

Centre a.s.) 

3. žádá ZM o vytvoření nové položky na PD vč. úpravy rozpočtu 

 

Ve stávajícím stavu je 1. nadzemní podlaží využito pro sklad a garáž - jižní část, severní část 

je bez využití. Ve 2. nadzemním podlaží jsou umístěny služební prostory policie. Navrhované 

řešení předpokládá využití pro útvar Policie České republiky a Městské policie v Lysé nad 

Labem. V 1. Nadzemním podlaží – severní část budou vestavěny služební prostory. Novým 

vstupem ze západní strany bude přes vstupní chodbu umožněn přístup do služebny, dále je 

zde kancelář a místnost pro kamerový systém. Zázemí je potom řešeno čajovou kuchyňkou a 

WC pro návštěvy a pro imobilní. 

Služební prostor v 1. nadzemním podlaží bude bezbariérově přístupný. 

Využití jižní části 1. nadzemního podlaží zůstává stávající (sklad, garáž, dílna). 

Služební prostory ve 2. nadzemním podlaží jsou oddělené pro Policii ČR a Městskou policii 

v Lysé nad Labem. Přístup je stávajícím schodištěm z 1. NP. Zachována je centrální chodba, 

ze které je řešen přístup do jednotlivých prostor – kanceláří. Podle požadavků uživatele jsou 

zde navrženy prostory pro sklad zbraní, server, zasedací místnost. 

Sociální zázemí je řešeno odděleně pro muže a ženy. Jsou zde umývárny, šatny, WC, čajová 

kuchyňka, úklidová místnost. 

 

 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhuje vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 s názvem: „PD - 

policejní dům“, úpravu rozpočtu města na rok 2018 – XX. rozpočtové opatření spočívající 

v ponížení investiční položky „VaK Mírová“ o 500 tis. Kč, a navýšení položky „PD - 

policejní dům“ na částku 500 tis. Kč, cenovou nabídku firmy Energy Benefit Centre a.s., 

Křenova 438/3, Praha 6, 16200, IČ:29029210 za cenu 411.400,- Kč s DPH. 

 

Usnesení RM: 67 ze 6.2.2018 

Usnesení RM: 6 z 21.2.2018 

 

Vztah k rozpočtu 

OMI žádá ZM o vytvoření nové položky s částkou 500.000,-Kč z položky: 

 

2310   VaK Mírová 500 500 0 

 

Příloha: Studie 

          

Zpracovala Ing. Caroline Chudobová 


