
Odbor MI 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané 16.5.2018 

 

 

Žádost o začlenění kanalizačních přípojek rodinných domů – Tři Chalupy, Byšičky, do 

projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace 

 

Rada města dne 3.5.2018 přijala usnesení č.318 

 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost paní Králové o začlenění napojení na kanalizaci rodinných domů – Tři Chalupy, 

Byšičky, do projektové dokumentace a rozpočtu celkové realizace, 

 

II. n e d o p o r u č u j e 

začlenění napojení na kanalizaci – Tři Chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a 

rozpočtu celkové realizace akce „Vodovod a kanalizace Byšičky“ hrazené z dotačního 

programu 129 302 MZE, 

 

III. p ř e d k l á d á  

ZM 16. 05. 2018 žádost pí Králové k projednání. 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města  

 

I. n e d o p o r u č u j e 

začlenění napojení na kanalizaci – Tři Chalupy, Byšičky, do projektové dokumentace a 

rozpočtu celkové realizace akce „Vodovod a kanalizace Byšičky“ hrazené z dotačního 

programu 129 302 MZE, 

 

 

 

 

 

Datum a podpis předkladatele: 

Podpis starosty nebo místostarosty: 

Podpis tajemníka:    

  

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

 

Projektová dokumentace akce „Vodovod a kanalizace Byšičky“ byla zpracovávána od roku 

2012. 29.10.2013 pan Valášek podal žádost na připojení vodovodu pro dvě nemovitosti 

v lokalitě Tři Chalupy. Odbočný řad ke Třem Chalupám byl v prováděcí dokumentaci 

zpracován. Během zpracování PD bylo, podle dostupných informací, komunikováno se všemi 

soukromými zúčastněnými osobami na trase vedení vodovodu a kanalizace. Někteří majitelé 

nemovitostí připojení na vodovod a kanalizaci odmítli s odůvodněním, že nemovitost 

využívají jen pro rekreační účely, nebo že využívají vlastní studny a septiku, případně 

domovní čistírny. Ti, kteří se nepřihlásili v zákonné lhůtě, nebyli do akce zařazeni. V dubnu 

2015 paní Vlastová zorganizovala schůzku, kam byli pozváni všichni zúčastnění a bylo 

konstatováno, že smlouvy se všemi zúčastněnými osobami jsou v pořádku. Dne 7.10.2015 

bylo vydáno na projekt územní rozhodnutí a k němu následně zpracována dokumentace pro 

stavební povolení. Na kanalizaci byla podána žádost do Operačního programu životní 

prostředí, která však neuspěla z důvodu nákladovosti projektu. Dne 15.9.2016  bylo vydáno 

stavební povolení a byla podána žádost o dotaci na MZe, která zahrnovala oproti předchozí 

neúspěšné žádosti i výstavbu vodovodu.  

Pozemek 520/1 na paní Královou a pana Uvíru je zapsán na KN 20.10.2016, tj. až pod dni 

vydání stavebního povolení a podání žádosti o dotaci. V nemovitosti nebyl nikdo trvale hlášen 

(pan Uvíra přihlášen k trvalému pobytu až 11.1.2017, paní Králová má pouze místo pobytu od 

7.12.2017), což znamená, že i kdyby bylo s napojením počítáno nebylo by možné na něj 

získat dotaci. 

Žádost o dotaci byla schválena dne 4.11.2016 a zařazena do programu 129 250. Dne 

14.12.2016 usnesením č.577 ZM ukládá RM zpracovat PD vodovodu a kanalizace ke Třem 

Chalupám. Řad ke Třem Chalupám byl doplněn do prováděcí dokumentace, která byla 

součástí veřejné zakázky na zhotovitele stavby vypsané dne 13.2.2017. Vzhledem k tomu, že 

šlo o řad doplněný po akceptaci žádosti, jde o nezpůsobilý náklad. 

Paní Králová se o možnost připojení na vodovod a kanalizaci začala zajímat v květnu 2017, 

tzn. až v době kdy nebylo možné její požadavek zahrnout do žádného stupně dokumentace. 

Bylo jí mnou a paní Holovskou vysvětleno, že do rozjetého a schváleného projektu již nelze 

zasahovat, ale v rámci stavby je možné po dohodě udělat přípravu k napojení tak, aby se 

mohli dodatečně napojit. Podružný řad, včetně čerpací šachty s čerpadlem a přípojku si však 

musí majitelé dodatečně připojovaných nemovitostí hradit sami a nelze je již zařadit do akce 

„Vodovod a kanalizace Byšičky“. Ohrozilo by to splnění podmínek dotace. Paní Králová 

souhlasila s tím, že si budou náklady hradit sami. 

V září 2017 byla akce přeřazena do podprogramu MZE 129 302 z důvodu vyčerpání 

finančních prostředků a v říjnu vydáno Rozhodnutí o přidělení dotace.  

Dne 11.12.2017 proběhla schůzka na MÚ, kam byli pozváni všichni zúčastnění, projektantka, 

stavbyvedoucí, zástupce provozovatele, zhotovitele a TDS. Na této schůzce byl vysvětlen 



postup prací, předvedeny navrtávací pasy, čerpací jímka a odpovězeny všechny dotazy. Paní 

Králová si nechala zpracovat nabídku na připojení na vodovod a kanalizaci a poté vznesla 

dotaz, zda je možné jí zřídit připojení placené městem, pokud by někdo odmítl.  

Zřízení podružného řadu s domovní čerpací jímkou k nemovitosti paní Králové nemůže být 

vázáno k probíhajícímu dotačnímu projektu, a to za prvé protože nebylo součástí žádosti o 

dotaci (tzn. náklady by stejně byly nezpůsobilé) a za druhé odbočný řad není v současné době 

ani územně ani stavebně povolen. Přidělená dotace má stanovený termín dokončení 

stavebních prací do 31.8.2018 a zahrnutí tohoto řadu do projektu by ohrozilo tento termín. 

Připojení je pochopitelně možné zřídit, ale nelze jej vázat na tuto akci. Takto jsme 

informovali paní Královou. 

Dne 26.3.2018 nás paní Králová obvinila z nezájmu pomoci a neochoty k jednání. 

Usnesením ZM č.42 ze dne 4.4.2018 bylo RM uloženo připravit návrh řešení, včetně 

financování kanalizačních připojení rodinných domů – tři Chalupy, Byšičky. 

Jedná se zatím o 14 připojení v celkové ceně cca 1.500.000 Kč. Pro některé nemovitosti 

v lokalitě Tři Chalupy by bylo nutné navíc vybudovat řady o délce až 115 m. Některé 

nemovitosti jsou využívány pouze pro rodinou rekreaci. Pokud se město rozhodne hradit 

přípojky mimo dotační akce, stane se z toho precedens. 

Na jednání ZM dne 16.5.2018 je přizvána paní Čeřovská, která administrovala dotaci a pan 

Hrdlička, jako zástupce provozovatele VaK. 

Návrh řešení: 

Odbor MI navrhuje umožnit napojení 3 nemovitostí v lokalitě Tři Chalupy, na které je 

zpracována dodatečná PD za podmínek, že si kanalizační přípojku, čerpací jímku, včetně 

čerpadla a vodovodní přípojku bude hradit majitel nemovitosti.  Dále zadat zpracování PD 

v celé lokalitě Tři Chalupy a dát možnost napojení i rekreačních nemovitostí za podmínek, že 

si majitelé budou hradit poměrnou část nákladů na připojení do kanalizační a vodovodní sítě.  

      

Návrh řešení: 

Nebylo projednáno v komisích 

 

Vztah k rozpočtu:  

Nemá vztah k rozpočtu  

 

 

Přílohy: 

 

- Chronologie komunikace ohledně lokality Tři Chalupy 

 

 

 

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek – vedoucí OMI 



 

 

 

 

 


