
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 7. 8. 2018                                                                       

 

 

Vodní plocha Mršník – realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie- ČEZ: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě 

 

18. Usnesení RM 17.07.2018 č. 519  

 

Rada města 

 

I. d o p o r u č u j e  
 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 2018-0278/OMI o přeložení distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě Mršník, Litol, 

 

II. p ř e d k l á d á  
 

ZM dne 07. 08. 2018 ke schválení. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e 

 

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí č. 2018-0278/OMI o přeložení distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě Mršník, Litol, 

 

2) zařazení odpovídající položky do rozpočtu 2019, 

 

 

II. p o v ě ř u j e 

 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Na břehu vodní plochy v lokalitě Mršník v okrajové místní části města Lysá n.L.- Litoli (viz. 

mapa) je ohrožena stabilita sloupu VN přirozenou erozí krajnice břehu nádrže a současně jsou 

tak ohroženy životy koupajících se osob (i přes stanovený zákaz). Je vhodné přeložení tohoto 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, tak aby nebyly ohroženy lidské 

životy. Bohužel ČEZ se k akci vyjadřuje tak, že přeložka není v jejich aktuálním 

harmonogramu havarijních stavů a je tedy z hlediska administrativy „vynucená“ a město si ji 

bude muset financovat samo. V souvislosti s touto přeložkou bude dokončena studie 

volnočasové zóny na městských pozemcím, která nyní nelze dokončit, nboť nejí jasné, kudy 

bude přeložka realizována. Vzhledem k tomu, že se jedná o příslib financování akce městem, 

který překlene do 2019 (mělo by se jednat o cca 3M.), je potřeba ji schválit v ZM. V roce 

2018 bude dle předpokladu hrazena max. projetová dokumentace. Její cena je odhadována na 

základě smlouvy na 423.600. Rozpočtové opatření bude učiněno až s konečnou cenou za PD 

(viz. smlouva). 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: RM 17.07.2018 č. 519 

 

Vztah k rozpočtu: 
3631   PD vodní plocha Mršník sloup ČEZ 300 300 0 

 

Situace: 

 
 

Příloha: smlouva 

 

Zpracoval PaedDr. Jan Štěpánek - vedoucí OMI 


