
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 20. 6. 2018                                                                               

   

 

Vyčíslení  nákladů na dodatečné připojení domů s č.p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě 

Byšičky, kteří o to požádali do 16.5.2018 a návrh řešení žádosti. 

 

 

Usnesení č. 441 ze dne 12/6/2018 

 

Rada města  

 

I.  b e r e   n a  v ě d o m í 

 

vyčíslení nákladů na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě 

Byšičky, jejichž vlastníci o to požádali do 16. 05. 2018, které zpracovala projektantka                  

Ing. Burdová, včetně upozornění, že se jedná pouze o orientační náklady, kde není dořešeno 

připojení ovládací skříňky na pozemku paní Lajnerové a není vyčíslena cena za případné 

kácení stromů,  

 

II. p ř e d k l á d á  

 

ZM dne 20. 06. 2018 informaci k projednání. 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

 

náklady na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky,               

od nových žadatelů, kteří o to požádali do 16. 05. 2018 

 

II. u k l á d á 

 

RM postupovat ve věci žadatelů standartním způsobem města, který je aplikován při 

obdobných stavebních akcích, a to realizovat přípojky vodovodu a kanalizace pouze                       

na hranice soukromých pozemků s č.p. ( resp. ne k chatám). 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

Důvodová zpráva 
 

Popis problému: 

 

Usnesením ZM dne 16.5.2018 bylo RM uloženo vyčíslit náklady na dodatečné připojení 

domů s č.p. na vodovod a kanalizaci v lokalitě Byšičky, kteří o to požádali do 16.5.2018. OMI 

oslovil projektantku ing. Burdovou. Ta vyčíslila orientační náklady, které vychází z cen 

soupisu prací, který byl v dokumentaci pro výběr zhotovitele. Pro skutečné ceny je nutné 

kontaktovat dodavatele stavby. Nacenění odpovídá stávajícímu rozdělení nákladů - čerpací 

šachty jsou v ceně, včetně potrubí. Oproti tomu pro vodovodní přípojky hradí město jen 

odbočku s uzávěrem mimo komunikaci, zbytek nákladů (trasa na pozemek a na pozemku, 

vodoměrná šachta a vodoměrná souprava) hradí majitel připojované nemovitosti. Současně 

upozornila na problém na pozemku paní Lajnerové. „Při pochůzce, kdy se upřesňovala poloha 

šachet, paní Lajnerová nebyla přítomna. Dle standardů správce vodovodu a kanalizace, by se 

šachty daly umístit jen 1m od hranice pozemku (u čerpací šachty pak vzniká problém, kam s 

ovládací skříní). Pokud by se to udělalo jako všem, tzn. až k objektu, už by tam měl být řad 

PEd63 v délce 105m a v ceně jsem neuvažovala případné kácení stromů (dle ortomapy jde 

trasa lesem a šance na vyhnutí stromům mi přijde nulová).“ 

 

OMI doporučuje držet se zavedených pravidel. To znamená, že při realizaci, nebo 

rekonstrukci komunikace investované městem, město dle současných pravidel hradí vše 

co je na pozemku města. Co je na pozemku soukromých vlastníků si hradí jednotliví 

vlastníci.  Investice, které jsou součástí dotace a v dokumentaci pro výběr zhotovitele, nelze 

paušalizovat. V opačném případě se z toho stane precedens. 

 

03. Usnesení ZM 16.05.2018_Usnesení č. 65 

 

Zastupitelstvo města 

 

I. u k l á d á  

1) radě města vyčíslit náklady na dodatečné připojení domů s č. p. na vodovod a kanalizaci v 

lokalitě Byšičky, od nových žadatelů, kteří o to požádali do 16. 05. 2018, a předložit k 

projednání a rozhodnutí na ZM 20. 06. 2018, 

 

2) odboru MI oslovit písemně vlastníky nemovitostí v lokalitě Byšičky s č. p., které lze 

připojit k plánované infrastruktuře, a získat od nich prokazatelné vyjádření o připojení nebo 

nepřipojení nemovitosti na budovaný vodovod a kanalizaci. 

Termín: do 31. 05. 2018 

 

 

Příloha: Vyčíslení nákladů na dodatečné připojení domů s č.p. na vodovod a kanalizaci 

v lokalitě Byšičky, kteří o to požádali do 16.5.2018      

    

 

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek 


