
 

 

 

 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 4. 4. 2018 

 

 

 

Návrh  

na odstranění pevné překážky provozu na místní komunikaci před firmou KOVONA a. s. 

 

 

 

Návrh vypracoval:  

Hynek Fajmon, zastupitel 

 

Návrh usnesení ZM: 

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a 

ukládá 

starostovi města  

1. podat na odbor dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem žádost o odstranění pevné 

překážky provozu na místní komunikaci před firmou Kovona a.s.  

2. zajistit neprodlenou realizaci rozhodnutí o odstranění této překážky provozu na místní 

komunikaci města. 

3. projednat s Policií ČR úpravu dopravního značení tohoto úseku tak, aby byl zajištěn 

obousměrný průjezd pro osobní vozy 

Datum a podpis předkladatele: 

Hynek Fajmon, v. r., 28. 3. 2018 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 

1. Popis problému: 

Na místní komunikaci v ulici Ke Kovoně před hlavním vjezdem do firmy Kovona a.s. je již 

řadu let (cca 25 let) umístěna pevná překážka. Byla zde umístěna z iniciativy firmy Kovova a.s. 

a nachází se na pozemku v jejím vlastnictví. Na tomto pozemku je umístěna zpevněná místní 

komunikace, vybudovaná v 70. letech 20. století na náklady MěstNV Lysá nad Labem. Místní 

komunikace je tedy na rozdíl od pozemku vlastnictvím města Lysá nad Labem.  

Dotazem na vedoucí odboru dopravy města Lysá nad Labem bylo zjištěno, že povolení 

k umístění této pevné překážky nebylo nikdy vydáno. Firma Kovona a.s. tuto pevnou překážku 

na místní komunikaci umístila bez jakéhokoliv oprávnění. V důsledku tohoto stavu není možné 

využít tohoto dopravního spojení mezi Lysou nad Labem a Litolí po existujících asfaltových 

místních komunikacích. 

V době, kdy je v provozu silniční nadjezd, nebyl toto velký problém. V okamžiku rekonstrukce 

nadjezdu se z toho stává zásadní problém. Jiné dopravní spojení pro motorová vozidla po 

zpevněné místní komunikaci než kolem firmy Kovova a.s. na území města neexistuje. 

2. Dosavadní rozhodnutí ZM: 

Zastupitelstvo města se v minulosti opakovaně pokoušelo od firmy KOVONA a.s. jejich 

pozemky pod místní komunikací odkoupit. Ze strany firmy byly tyto nabídky vždy odmítnuty. 

3. Návrh řešení: 

Navrhuje se přistoupit k odstranění pevné překážky na místní komunikaci postupem dle zákona 

č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. V paragrafu 29, odstavec 3 se píše: „Pevné 

překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na 

svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené 

lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit 

pevnou překážku na náklady jejího vlastníka. 

Místní komunikace v ulici Ke Kovoně i místní komunikace v ulici Švermově jsou zařazeny 

v pasportu místních komunikací města Lysá nad Labem. Jedná se o zpevněné asfaltové 

komunikace ze 70. let 20. století. Město tedy jako vlastník komunikace může na odbor dopravy 

Městského úřadu Lysá nad Labem podat žádost o odstranění této pevné přepážky.  

Z předběžného jednání u vedoucí odboru dopravy bylo zjištěno, že pokud město podá žádost o 

odstranění a prokáže, že místní komunikace jsou jeho vlastnictvím, tak bude rozhodnuto o 

odstranění pevné překážky kladně. 

Z dokumentů získaných ze stavebního úřadu vyplývá, že místní komunikace v ulici Ke Kovoně 

v úseku od ulice Čechovy až po vstup do továrny Kovona byla postavena v letech 1974-6 a 

jejím investorem byl MěstNV Lysá nad Labem. Město Lysá nad Labem je ze zákona právním 

nástupcem MěstNV Lysá nad Labem a tím také vlastníkem této místní komunikace. 

Navrhuje se tedy pověřit starostu města tím, aby podal jménem města Lysá nad Labem jako 

vlastníka místní komunikace na odbor dopravy žádost o odstranění pevné překážky před firmou 

Kovona a.s.. V případě kladného rozhodnutí se navrhuje neprodleně překážky odstranit a to 



případně i na náklady města a uvést komunikaci v místě odstraněné překážky do sjízdného 

stavu. Dále se navrhuje s Policií ČR projednat dopravní značení trasy tak, aby zde byl možný 

trvalý obousměrný provoz osobních vozidel. 

4. Stanoviska k návrhu: 

Návrh byl projednán ve výboru pro obchvat, který jej doporučuje schválit. 

5. Vztah k rozpočtu města: 

Náklady na odstranění pevných překážek a zabetonování děr v silnici lze odhadnout na max. 

20 000 Kč. Další náklady mohou vzniknout v důsledku instalace nového dopravního značení. 

Tyto náklady rozpočet města bez problémů zvládne. 

6. Přílohy: 









 



 

 

 


