
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 04.04.2018                                                                              

 

I n f o r m a t i v n í   z p r á v a  

 

o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. Poděbradova  a Litolí 

 

Usnesení RM č. 162, ze dne 5.3.2018: 

Rada města          

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í     

informativní zprávu o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. 

Poděbradova a Litolí, 

 

p ř e d k l á d á    

ZM dne 4.4.2018 informaci k projednání. 

 

    

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města 

 

b e r e  n a  v ě d o m í  

 

informativní zprávu o možnostech a cenových relací na úpravu polní cesty mezi ul. 

Poděbradova a Litolí. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Podpis starosty nebo místostarosty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva - RM 6.3.2018. 

 

Popis problému: 

Zastupitelstvo Města Lysá nad Labem, na svém jednání dne 21.2.2018 uložilo RM zpracovat 

návrh variantních možností využití polní cesty mezi ul. Poděbradova a Litolí.. Odbor SM si 

již v r. 2016 nechal vypracovat cenové nabídky na úpravu této cesty, která je vyjetá mimo 

hranice obecní cesty. Délka vyjeté cesty je cca 1300m a šířka je proměnlivá od  šířky 2,5m – 

5,9m. Cenové nabídky byly zpracovány dle konkrétních šířek vyjeté cesty. První nabídka je  

na vyrovnání, navápnění v tl. 50cm a asfaltový recyklát v tl. 10cm – 2,205.830,- Kč, vč. DPH. 

Druhá nabídka je na částečný výkop, vyrovnání podkladu, pokládky geotextílie, vrstvy písku 

v tl. 5cm, betonového recyklátu v tl. 25cm  a asfaltového recyklátu v tl. 10cm – 2,966.194,-

Kč, vč. DPH. Letos jsme ještě nechali zpracovat orientační cenovou nabídku na jednotnou 

šířku 3,0m v délce 1300m, což je 3900m2. Třímetrová šířka nebude dostačující, jelikož cesta 

bude využívaná pro oba směry. Tato nabídka činí ve variantě I.(materiálově shodná 

s nabídkou č. 1) 1,230.000,-Kč, vč. DPH a ve variantě II. (materiálově shodná s variantou č. 

2) nabídka činí 1,653.573,90Kč. Náklady na nákup a položení panelů jsou orientační, dle 

nabídek na webových stránkách. Při délce cesty cca 1300m a šířce 3,0 a panelech o rozměru 

3,0m x 1,0m, tl. 180mm, bychom potřebovali 1300ks panelů, což činí 3,624.400,-Kč ( bez 

nakládky, dopravy a úpravy podloží). S betonovými panely, které jsou na deponii města pod 

nadjezdem (jsou to většinou panely ze spirolu, tzn. stropní panely), je počítáno po realizaci 

kanalizace Byšičky na opravu části nezpevněné komunikace před osadou Řehačka, směrem 

k pile. Vyježděná cesta vedoucí od ul. K Borku, přes lesík, trať, až k ul. Poděbradova, nevede 

jen po pozemcích města, ale i po soukromých pozemcích, viz příloha. Pan starosta jednal se 

zemědělci, kteří cestu využívají ke svým polnostem a domluvil s nimi, že cestu zpevní na své 

náklady a město ji bude využívat při uzavření nadjezdu.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

Usnesení ZM č. 28, ze dne 21.2.2018: Zastupitelstvo města: I. bere na vědomí zápis z jednání 

Výboru pro obchvat den 31. 01. 2018, II. ukládá RM zpracovat návrh variantních možností 

využití polní cesty mezi Poděbradovou ulicí a Litolí s využitím pozemků města a předložit 

ZM dne 28. 03. 2018. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM žádá RM: I. vzít na vědomí informativní zprávu o plnění usnesení ZM č. 28 ze dne 

21.2.2018  a návrh variant na opravu polní cesty mezi ul. Poděbradova a Litolí, II. předložit 

ZM dne 28.3.2018 na vědomí. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Bylo projednáváno v komisi pro obchvat dne 31.1.2018, bod č. 13  

 

Vztah k rozpočtu: 

S náklady na úpravu polní cesty Poděbradova – Litol, není v rozpočtu pro r. 2018 počítáno. 

V případě schválení jedné z variant bude nutno požádat o navýšení finančních prostředků na 

položku 221 – Pozemní komunikace – org. údržba komunikací, dle zvolené varianty.      

                                      

              Vrbová Lenka  

                                          referent SM  

 

 



 


