
8.12.2011 - bezúplatný převod pozemků v lokalitě Tři Chalupy o výměře 493 m2 od pana Valáška na město Lysá nad Labem 
2/2013 - zpracována Ing. Neumannovou PD na vodovod a kanalizaci Byšičky 
5.11.2013 - dopis paní Šulcové panu Valáškovi se sdělením, že předala jeho žádost ze dne 29.10.2013 na připojení vodovodu 
pro dvě nemovitosti k zapracování projektantce 
Rok 2015 - dle sdělení pana Valáška, pan Havelka řekl, že po zkušenostech s pane Maszlakem, se Tři Chalupy připojovat 
nebudou  
19.8.2015 - mail p. Vlastové s informací, že v dubnu 2015 proběhla schůzka, kam byli pozvání všichni zúčastnění . 
Konstatováno, že smlouvy se všemi soukromými zúčastněnými osobami jsou v pořádku. 
29.6.2016 - dopis paní Šulcové panu Koštířovi, že žádost o dotaci z OPŽP byla zamítnuta, pro nedostatečný počet přípojných 
míst. Hledají se další možnosti. 
16.9.2016 - byla podána na MZE  Žádost o dotaci na akci Vodovod a kanalizace Byšičky včetně PD. 
15.10.2016 - vydáno stavební povolení na Kanalizace a vodovod Byšičky 
20.10.2016 - je pozemek 520/1  zapsán na paní Královou a pana Uvíru , nesousedil s budovanou trasou vodovodu a 
kanalizace. 11.1.2017 pan Uvíra přihlášen k trvalému pobytu, paní Králová pouze místo pobytu od 7.12.2017 
4.11.2016 -  žádost o dotaci zařazena do programu 129 250 MZE 
14.12.2016 - Usnesení č. 577  Zastupitelstvo města  u k l á d á RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem 
Chalupám. 
13.2.2017 - vypsána veřejná zakázka na zhotovitele stavby 
Červen 2017 – první jednání s paní Královou na OMI, chtěla napojení na kanalizaci a vodovod a souhlasila, že si bude hradit 
sama, jako všichni, kteří se připojí dodatečně 
21.6.2017 - Usnesení č. 93 ZM PD VaK Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ 
Drážky o částku 500.000 Kč. Cena PD ke Třem Chalupám stála  9.000,-. 
24.8.2017 - je pozemek 520/2, který sousedí s budovanou trasou,  v katastru zapsán  na paní Královou. 
6.10.2017 - paní Králová poslala mě a panu Kopeckému mail ohledně cesty a mimo jiné je v něm věta „Nas tu vsetkych ani 
tak netrapi ta kanalizacia, ale to, ze kvoli nej nemoze byt upravena cesta“ 
11.12.2017 - schůzka všech účastníků na MÚ se zástupci provozovatele , zhotovitele, projektanta, TDI a OMI 
12.1.2018 - paní Králová se ujišťovala, že platí to, co bylo všem řečeno 11.12.2017. Byla informována telefonicky a následně 
mailem a potvrdila, že je jí vše jasné. 
16.3. 2018 - paní Králová vznesla dotaz, jestli je možné jí vyměnit přípojku, pokud by někdo, který byl v projektu a schválen 
na dotaci, odmítl si přípojku zřídit. Na to jsem jí poslal vyjádření administrátora dotace že dle informací z MZE a 
nedoporučuje to. Je možné odbočku zřídit, ale nevázat na tuto akci, aby nebyla ohrožena dotace. 
26.3.2018 - dopis od p.Králové, kde nás obviňuje z nezájmu pomoci a neochoty k jednání 
 
 


