
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 20.06. 2018 
 

Žádost o doplnění parkovacích míst  

pro nový bytový dům v ulici Komenského 
 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

na žádost p. Jiřího Šefla z 30.05.2018 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

-    

RM 20.06.2018 Usnesení č.429 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

žádost pana Jiřího Šefla o doplnění parkovacích míst pro nový bytový dům v ulici 

Komenského, 

 

II. d o p o r u č u j e 

ZM dne 20. 06. 2018 schválit umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně 

v ulici Ke Skále, za cenu 50 tis. Kč za jedno parkovací stání. 
 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

s c h v a l u j e 

umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně v ul. Ke Skále, za cenu 50 tis.Kč 

za jedno parkovací stání 

 

 

 

  

 Podpis předkladatele: 

     

  Podpis starosty nebo 

  místostarosty:  

 

 

 

 



 

 

Kancelář městského úřadu                                                   Rada města Lysá nad Labem 

       dne  12.06.2018 
 

Žádost o doplnění parkovacích míst  

pro nový bytový dům v ulici Komenského  
 

 
Zpráva se předkládá z důvodu: 

žádosti p. Jiřího Šefla z 30.05.2018 

       

Zprávu vypracoval:       

Ing.Miloš Dvořák, tajemník MěÚ       

             

Zprávu předkládá:                         

Ing. Karel Otava, starosta města 
 

Do rady města bude přizván:     

- 
 

Návrh usnesení: 

Rada města  

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

žádost pana Jiřího Šefla o doplnění parkovacích míst pro nový bytový dům v ulici 

Komenkého, 

 

d o p o r u č u j e 

 

zastupitelstvu města schválit umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně 

v ulici Ke Skále, za cenu 50 tis. Kč za jedno parkovací stání. 

Termín: 20.06.2018 

 
      

 Podpis předkladatele: 

 

     

 Podpis starosty nebo  

 místostarosty: 

 

        

                                                                                              Podpis tajemníka:  
 

     

  

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

Dne 30.05.2018 podatelna MěÚ zaevidovala žádost pana Jiřího Šefla, spoluvlastníka 2 domů 

č.p. 8 a 9, Komenského ul., Lysá nad Labem. Pan Šefl připravuje výstavbu nového bytového 

domu, který by nahradil současné opukové přízemní stavby, tedy 2 byty. Bytový dům bude 

obsahovat 12 bytů, 2 byty je náhrada za původní byty a nově vznikne 10 bytů. Pro ně je 

potřeba zajistit 20 parkovacích stání. Projekt obsahuje 13 stání, tzn. že 7 stání by mělo být 

realizováno na pozemcích města v docházkové vzdálenosti do 300 m. 

Toto řešení umožňuje usnesení ZM ze dne 24.06.2009 – viz níže. Každé takto vybudované 

stání je zpoplatněno částkou 50 tis. Kč. Jedním z míst, kde by tato stání mohla být zřízena, 

jsou v ulici Ke Skále, kde by zatravňovací dlaždice navazovaly na již zřízená místa podél 

zámecké zdi. Docházková vzdálenost vyhovuje. Město vybudovalo takováto stání po celé 

východní straně zámecké zdi a částečně také v ulici Ke Skále od vchodu do letního kina. Tato 

stání jsou využívána učiteli a návštěvníky zámeckého parku a letního kina.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

ZM 24.06.2009: 

15. Řešení problematiky parkovacích míst k nově vzniklým provozovnám nebo bytům ve 

stávajících objektech takto: 

 a) v případě, že se jedná pouze o změnu užívání stávajících nebytových prostor, nebude 

město požadovat nová parkovací místa (pokud nepůjde o změnu na hernu), 

 b) v případě, že dojde k rozšíření stávajících, nebo výstavbě nových bytů a nebytových 

prostor a stavebník nemá možnost umístit parkovací místa na svém pozemku, může 

město souhlasit s umístěním těchto parkovacích míst na pozemcích města za 

předpokladu, že stavebník uhradí poplatek za výstavbu nového parkovacího místa v roce 

2009 ve výši 50 tis. Kč. Výše poplatku bude stanovena dle potřebného počtu parkovacích 

míst, pokud nepůjde o výstavbu herny. 

 Každý konkrétní případ bude projednáván spolu s plánovací smlouvou v radě města a 

schválen zastupitelstvem města. 

 

Návrh řešení:  

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí žádost pana Jiřího Šefla o doplnění 

parkovacích míst pro nový bytový dům v ulici Komenkého, a zastupitelstvu města schválit 

umístění 7 parkovacích míst na pozemku města, konkrétně v ulici Ke Skále, za cenu 50 tis. Kč 

za jedno parkovací stání. Termín: 20.06.2018. 

 

Stanovisko k návrhu:  

Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Poplatek za výstavbu nového parkovacího místa je příjmem rozpočtu města. Výdaje za 

vybudovaní parkovacího místa jsou nákladovou položkou rozpočtu.  

 

Přílohy: 

Žádost p. Šefla ze dne 30.05.2018. 

 

                                                                     Ing.Miloš Dvořák 

      tajemník MěÚ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


